35-ik szám.
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Tizennyolcadik évfolyam

Mellbetegeket

Kész uri s női fehérnemüek.

rumburgi vászon-raktára
„a menyasszonyhoz"

az uri- rs zsibárus-titcza szögletén, báró Orczy-ÍVle fO-«lik szám alatti
,
házban Pesten.
ajánlja legjutányoeb szabott áron a legnagyobb válas2tékban kitünő minőségü rumburgi, irlandi, hollandi, creas és takács-vásznait; szines ágyneműit, fehér vászon-csinvat és damasz-asztalteritékeit 24,
18, 12, 6 személyre; asztaliendők, asztalterítők, — kávés-, törülköző- és zsebkendőit, — franczia
és angol batisz-zsebkendőit; továbbá gyapotárukban: percail, angol-schirting, chifon, cambric,
batisz, clair és moll; valamint: nausoc-, muslin-, tárlatán-, moll-,tul- és háló-függönyeit; varrott s
hímzett mell-betéteit urak s hölgyek számára; végül: batisz-betéteit és szegély-síkjait.

Oxford uri ing-kelmék.

Barchet és flanel.

értesitem arról,

miszerint mell-betegségek, különösen inellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt hasonszenyi orvos által sikeresen
gyógyittatnak.

Rendelvényi órák:
délátán 2-tól 4-ig.

Bálvánv-utcza 6. szám, 2. emelet
(ezelött váczi-ut 24-ik szám.)

ERNST L,

Ágyteriték. Flanelteritök, talajszönyegek.

hotnáopath-orvos és szülész.

Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Cilipan Vnnarnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Gyógyszerész gyakornokul

F t . 1 . T 5 sima, 1 . 8 5 szegélyes, szép chiffon férfi

egy 4—6 gymn. osztályt végzett ifjut elfogad Virczfeld Mór Kunhegyesen, dijnélküli teljes ellátással. MF" Levélbeli megkeresésre bővebb
felvilágositást készséggel ad nevezett gyógyszerész.
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Pár rövid sor Vidats borsajtóiról.

Gazda ember
tudja becsülni a borsajtót , tudja, hogy
mennyi
veszendőbe
menő jó zamatú mustot takarít meg jó gajtójával. Sajtót késziteni minden ács, minden molnár, s minden
kis gyáros kinyujtja
kezét, pedig a jó sajtó
készitése nem olyan
könnyü dolog. Es ha
van olyan sajtó, mely
azonkivül, hogy jól
sajtol, — mi magában
már nevezetes, — még
más jó tulajdonságokat is rejt magában,
ez kétszeres figyelmet
érdemel.
Tapasztalásom
után mondhatom,
hogy Vidats borsajtót
e tekintetben kitűnők.
Szoló gazdáinkat érdekelni fogja e jeles
készítmények megismerése. Ime rövideu
elmondom miből áll
jósága:
Vidats szilárd és becsületes magyar készitme'nyü gyártmánya i sokkal ismeretesebbek, mintsem azok ez oldalról bövebb ismertetésre szorulnának. Csak a leírásra
szoritkozunk tehát.
Vidats sajtójának előnye először abban áll, hogy csavarja lassu, nem gyors kanyarságu. Ennélfogva lassabban haladva szőrit, közben időt engedve a mustnak uttörésre ; mert a gyors kanyargásucsavar hirtelen nagyot nj'omván elzárja utját a mustnak, s a törkölyt kivül keményre szoritott réteggel vevén körül, közből ép szemeket
hagy meg. Jól elrakott törkölyrétegnél Vidats sajtójában ez nem fordul elő.
Igen könnyen és gyorsan kezelhető. Hordó-alaku dongákból áll, melyek negyed hüvelyknyire vannak egymás mellé alkalmazva, s e nyitott hordócskát két-két
vasabroncs foglalja össze. A donga csoport két félkörből áll, s ha a törköly ki van
fajtolva, a dongák két felé nyilnak s ezen egyszerü mütét után kivehető a törköly
csomag, s helyébe a gyorsan összeállitott keretbe ismét más rendbeli rakható. Sokkal gyorsabban cs egyszerűbben kezelhető, mint a négy oldalú.
De tisztábban is tartható annál, mert itt nem lyukakon foly ki a sajtolás, hanem a dongák közein. Kinek lyukacsos sajtója van, tudja mennyi időt vesz igénybe a
lyukak kitisztogatása, s a fürt lyukak e mellett mindig adnak egy kis eczetes izet a
sajtolásnak, mert a fúró megszaggatja a fa sejtjeit.
Medenczéje alól kemény szerkezetű, s a felső roppant nyomásnak egész erövel
ellenállani képes öntött vas medencze, melytől szintén nem kap izet a must, mig a famedenczénél vagy fa csatornánál ez el nem hárítható.
1127 (2—3)
Ezenkivül nagy előnye az, hogy igen szük helyen elfér.
Az én sajtóm egy-9 lábnyi szélességü sajtó, színben van felállítva, s igen könynyedén és jő kézügyben kezelhető.
Szerkezete egyszerü, könnyen szétbontható darabjaira, s könnyen összerakható. Tömör faoszlopokon és talpakon áll, erős vaskapcsok tartják össze, s nem
könnyen romlik. Csak az idő foga emészti meg, ennek pedig semmi sem áll ellent.
Ha pedig egyes darabjaiban valami nagy alig képzelhető erőszak által baja történnék, minden falusi kovács és minden ács, kipótolhatja hibáit.
És ennyi előnye mellett az ára sem nagy. 125ft.magában ugyan sok pénz, de
a czélszerü szerkezet által megtakarított must, kiváló jó évben csakhamar kifizeti; ha
pedig azt veszszük, hogy egy közönséges fasajtónak az ára 50 —60—80 ft., mely egy tizedét sem szolgálja meg annak, mire ez képes, akkor valóban jutányosnak mondható.
Ismétlem, nemcsak meg nem bántam a ráfordított költséget, de egész jó lelkiismerettel ajánlom szőlőmivelő gazdáinknak, figyelmeztetvén őket, hogy a kinek
szüksége van rá, idejekorán rendelje meg, mert a gyár ilyeneket csak kivételkép készít, s nem nagy számmal; öszszel tehát, mikor a körmünkre égett,alig lehet remény
ahhoz, hogy készet talál valaki, bár néha, mint nekem is szerencsém vala, ilyenkor is
kap egyet-egyet ki hozzá fordul.
Pesten, 1871. május végén.
HlaSZák HllftÓ.

Pest, augusztus 27-én 1871.

ft.
v

2 , «S.5O vászon ingek.

• V * Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori Ta
USbbszBri igtatasnál csak 7 krajezárba számittatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelib Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9.
Bélyeg-díj, külön minden igtatás ntán 30 krajczár.

I I . 2 , 3 , 3 . 5 0 nő vászon ingek.

l . C O , 2 . 5 0 szines ingek.

.« 1 . 4 0 háló ujjasok.

• « l.«S5 chiffon sima nő ingek.

• • £ fésülő gallérok.

. . 2 nö ehiffon ingek hímzett csíkkal.

,.

. , 2 . 3 O 7 2 , 8 0 szegélyes és hímzett.

1.25
2

nő lábravalók.

szoknyák.
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Menyasszonyi készletek.
ft. 50, 100 és feljebb.

Fiu

és leány fehérnemüek a legnagyobb választékban.

Takátsi A. a „vőlegényhez"

czimzett kereskedésben, kishid-uteza a „vastuskóhoz" czimzett házban.

Heckenast terme,
Pest,

váczi-utcza 7-ik szám alatt, 1-sö emelet.
Bátor vagyok a nagyon tisztelt közönségnek

zongora-termemet

ismét szives figyelmébe ajánlani, s szabad legyen annál nagyobb részvétet reménylenem, mivel eddigi törekvéseim mindég oda irányultak,
hogy zongoráimat a legolcsóbb árakon a legjobbat s leghirnevesb
gyárakból szállíthassam.
Uj, valamint átjátszott hangszerek általam eladatnak, kibéreltetnek, becseréltetnek, valamint kijavítások'8 hangol tatások a leggyorsabban eszközöltetnek.
1136 (2—2)

A t. cz. vidéki közönséghez.
Alólirott ajánlja a mélyen tisztelt vidéki közönségnek jól berendezett és mindenkor friss árukkal ellátott

füszerkereskedését
a „babér-koszoruhoz"

8 biztosit a legpontosabb és olcsó kiszolgáltatást utánvétel mellett. —
Más szakmába vágó czikkek a legszivesebben megszereztetnek a szükséges pénzösszeg megküldése mellett.
1093 (10—12)

I

Járinay Ármin,

Pesten, í snerecsen-ntcza l l . szám.
_^_

Ugyanott felvétetik a jövő tanfolyam megnyitásával egy 12—15

éves tisztességes szülőktől való tanulóifju szállás- és teljes ellátásra;
megjegyzendő: hogy a lakás az evang, gymnáziumhoz igen közel van.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Bocsor

István.

Magyarország nyugati felének, Dunán- sikerrel végezte itt 1831-ben, a midőn a
túlnak, legnagyobb tanintézetéről, a pápai költészeti iskola tanitója lett. De 1832-ben
reform, főiskoláról már több izben volt szó a jogi tanszék felállittatván ez iskolánál:
e lapokban, s tanárai közül az iskola-ala- hallgatta a jogot is, a hires Stettner, vagy
pitó Márton Istvánt, a kitünő természettu- késöbbi ismertebb nevén Zádor Györgytől.
dós Tarczy Lajost és Kerkápoly Károlyt,
1834-beniskolai ellenőrré (senior), 1835ki előbb szintén Pápán volt bölcsészetta- ben pedig a mathematikai tudományok senár, arczképben is bemutattuk volt. Most gédtanárává választotta az iskolai szék.
ismét alkalmunk van megismertetni e ta- Ekkor már biztos kilátása volt a rendes
noda egy régi tanárát s irodalmunknak 40 tanárságra, megkapván azonban külföldre
év óta fáradhatlan munkását, Bocsor István szóló utlevelet, kiment a német egyetetörténet- és államjogtanárt, ki mint iró és mekre 1835 végén, s Bécsben és Berlinben
tanár a jog és szabadság eszméinek^ hií két évet töltött bölcsészeti tanulmányokkal.
harczosa, egyaránt megérdemli
azon méltánylatot, hogy a „Vasárnapi Ujság" által arczképe
s életrajza szélesebb körben is
ismeretes legyen.
Bocsor István a tanári széken őszült meg, s ma már egyike
azon keveseknek, a kiket Széchenyi reformeri izgató szava
ifjan talált, s a kik ama szó megcsendülése óta sohasem szűntek meg dolgozni.
Született 1807. okt. 18-án
Enyéngen Veszprém - vármegyében jómódu földművelő szülőktől. Atyja a Vas Gereben és
Jókai által több müvében leirt
Bocsor Péter „enyéngi gazda"
volt, kit az egész környék ismert éles eszéről és élezeiröl.
Tanulását az enyéngi elemi iskolában kezdte, de még kis
gyermek volt, midőn szülői a •
szomszédos Lajos-Komáromba
adták „német szóra." E vidéken
ugyanis szokásban volt régebben, hogy a jobb gazdák elvitték gyermekeiket herczeg Batthyány Lajosnak e szép telepit-

azt, hogy részére is utlevelet szerzett, 3
mint inasát akarta Francziaországba vinni
de a porosz határoknál fölismerték s visz
szautasitották Berlinbe.
Nem remélhetvén, hogy nagyobb külföldi utazást tehessen, hazajött 1837 végén,
s azonnal elfoglalta Pápán tanszékét. Egyelőre világtörténetet, neveléstant, franczia
nyelvet, statisztikát és közjogot adott elő,
de késöbb a neveléstanra és franczia nyelvre
más tanárokat választottak s ő maradt mai
napig a világtörténet, Magyarország politikai -|és jogtörténelme, statisztika és közjog
előadásánál. Ez időtől kezdve
szünetlenül tanári teendőinek,
családjának és az irodalomnak
élt. 1845-ben ügy védi oklevelet
nyert s magánéletéből nem is
emelhetünk ki mást, mint hogy
1848-ban a legelőször megválasztott népképviselők egyike
volt az enyéngi kerületből. E
kerület küldte a képviselőházba 18 65-ben tanítványát, később tiszttársát: Kerkapolyt is.
Bocsor ugyan kevés részt
vett az 1848/9-diki országgyülésen, mert betegsége miatt
még Pesten be kellett adnia
lemondását, de különösen a
népnevelésügyi vitáknál szava
mégis birt nyomatékkal.
Midőn a katasztrófa lezajlott: ő is visszatért 1849 végén
családi tűzhelyéhez s ujra elfoglalta tanári székét, melyet
azóta — bár súlyos betegségei
jöttek közbe — nem is hagyott
el soha. Ott volt mindig az iskola és tanitványai körében s
buzditott tettel, szóval, tollal,
s ha kellett, áldozattal.
yben m
Irói müködését költészettel
Iszázad
l 7' elején
T-f a n é m<%
« . an Jjelen
l y
kezdte. Csinos költeményei jevolt közhasználatban. Ma már
lentek meg 1831. és 32-ben a
megmagyarosodott e hel v i s de
BOCSOR ISTVÁN.
bécsi „Sokfélébben , mely ak50-60 évvel elöbb még thí •
kor szépirodalmi rovattal majdtett oda menni német szóra. Itt tartózko- De nem akart megelégedni Ausztria és nem egyedül állott irdalmunkban. De mint
dott tehát egyideig Bocsor, 8 már nem volt Poroszország beutazásával, s különösen költészettanitó, egy igen komoly s akkortájgyenge gyermek, midőn 1819-ben a pápai vágyott látni Párist, azonban az akkori ban még nálunk hallatlan ujitást is létesiKoUégiumba, a dunántúli reformátusok kedvezőtlen politikai viszonyok miatt ez tett. Megirta ugyanis és kézirata után taniezen egyetlen főtanodájába, küldte atyja, sehogysem sikerült neki. Szemere Bertalan totta is a magyar verstant, költészettani és
áziumi és hittani osztályait kitünö ugyan, kivel jó viszonyban volt, megtette költészet történetét. E tény 1831-ben nagy
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figyelmet gerjesztett, mert iskoláink még
nem voltak kép sék megszabadulni a latinul
T anitás n3'ügétöl, a magyar költészetről —
különösen prot. tanodáink növendékei —
nem tudtak egyebet, hanem hogy létezik egy
Mátyási és Kovács József, a kik eszmeszegény, de csengő-pengő rimü verseket irnak.
A ki véletlenül németül tudott, elolvasta
Toldynak ifjui hévvel, de sok tekintetben
•felületesen irott „Handbueh der ungrischen
Poesie" czimü müvét; de magyar verstanról
vagy költészettörténetről szó sem volt.
Bocsor penditette azt meg hazánkban legelőször s nagy kár magára nézve, hogy
egyszersmind ki nem adta. Neve ma már
irodalomtörténeti név volna, mig igy ez
oldaláról vajmi kevesen ismerik.
A rendes tanszék átvételekor első gondja
volt jó tankönyveket keresni, s ha nem talált, késziteni. Legelső önálló müve volt
<egy Franczia nyelvtan 2 kötetben (1839.
1840.), mely akkor még nagy hézagot töltött be irodalmunkban. Ezt követte Latin
nyelvtanának három folyama ugyanannyi
kötetben, melyből az I. folyam 1839. óta
már 5-ik, a Il-dik folyam 1841. óta 3-ik, sa
Ill-ik folyam 1843.óta2-ik kiadásban forog
a közönség kezén. E tankönyvekben nálunk ismeretlen, egészen uj elveket alkalmaz, melyeket az akkori sokkal kritikusabb
sajtó is nagy méltánylattal fogadott s melyek nagyobbára még ma is fentartották
magukat, mert gyakorlati tapintatra és észszerüségre alapitvák.
Irt Számvetési kézikönyvet (1843.) s Földrajzot 1 kötetben (1846. 1847.), a mik azon
Hőben szintén elismerést nyertek. E mellett
nagy figyelmet keltettek bölcsészeti vitái a
kitünö philosoph Hetényi Jánossal, melyeket — noha csak hirlapban voltak víve —•
Erdélyi János is kiemel bölesészettörténetében. Bocsor Hegel álláspontját védte Hetényi ellen, kivel — Erdélyi szerint —
„diadalmasan tört láncsát", a mi a hegeli
bölcsészet akkori elhagyatott állapotában,
midőn védői: Szeremlei, Warga és Tarczy
már elhallgattak, jelenség volt.
Van még egy „Birálatok a Pesten fölállitandó prot. főiskola tárgyában" czimü
önállóan megjelent vitairata, mely tanuságot tesz nagy olvasottságáról, komoly Ítéletéről és jó tolláról. Dolgozott ezenkivül,
többnyire polemikus és politikai czikkeket
az „Athenaeum"-ba, „Társalkodódba, a
Győrben megjelent „Hazánk"-ba, az 1848.
előtti „Prot. Egyh. Lap"-ba s ujabban a
„Magyar Sajtó"-ba.
Ujabb időben, mint a magyar prot. egyetemes tanügyi bizottmány tagja szintén
sokat dolgozott, s többek közt ö irta Gönczi és Szönyivel azon — nyomtatásban is
megjelent — tanterveket, melyek nyomán
az 1868. XXXVIII. t. cz. foganatositása végett kiadott tanterv és utasítások készültek.
Kéziratban kidolgozta s kéziratai alapján elö is adja az európai államok statisztikáját s az egyetemes világtörténetet, mely
utóbbi által, ha megjelenhetik, irodalmunk
igen derék müvel fog gyarapulni.
Utoljára hagytam legbecsesebb dolgozatát, a mult évben befejezett Magyarország
történetét különös tekintettel a jogfejlésre,
mely négy vastag kötetben csak egy év
elött hagyta el a sajtót. E müvében Bocsor
bölcsészeti alapon fejtegeti országunk hanyatlásának vagy emelkedésének okait, felölelve mindazon tényezőket, a melyek egy
nemzet történetének megalkotására befolyhattak: mindazt, a mit az irodalom, müveltség, egyház, jog és ipar történelme fölmutat.
A tényeket elöadja, de csak azért, hogy
azokban a logikai szükségességet keresse, sohasem tévesztve el szeme elöl az egyes kor-

szakok mozgató eszméit, nagy elveit s azon
helyzetet, melyet hazánk kelet és nyugat
küzdelmei között geographiai fekvésénél
fogva elfoglalt. Müve éles gondolkodásról,
széles látkörröl és hosszas tanulmányról
tesz tanúbizonyságot, és e mellett megvan
az az érdeme is, hogy legteljesebb története
nemzetünknek, amennyibenmégazl867-diki
kiegyezés aktáit is részletezi. Pártállást e
tekintetben nem foglal el; elmondja mit
vesztettünk az által az irott jogból, s mit
nyertünk a valóságban, s e két eredményt
szemközt állitva: a jövöre bizza az itéletet.
Ennél helyesebben, kivált tanítványokkal
szemben, nem járhatott volna el ily közel
még az eseményekhez, melyekről a jelen
alig ítélhet még elfogulatlanul.
Daczára azonban Bocsor sokoldalú munkásságának : nevét szélesebb körökben alig
érte valami elismerés; mint vidéki ember
kivül esett az irodalmi körök középpontján
s szerényebb is, semhogy az elismerés után
csak egy lépést is tenne. De ez öt nem
bántja; öntudata nyugodt, mely kincsekkel
ér föl, s melylyel irhatta egykor e sorok
írójának: „Engem soha semmi kitüntetés
nemért. Egyedüli jutalmam: tanitványaimnak közel 40 év óta folytonosan jó emlékezete és szeretete, melyet dicsekedés nélkül
emiithetek s tapasztalhatok most is akármerre megyek." E rövid nyilatkozat jobban
jellemzi Íróját, bensőjét sokkal inkább feltárja, mintha iveket írnánk róla dicsérőleg
a nélkül, hogy emberi gyengeségeit is elmondanók.
Eötvös Lajos.

Zsngori Péter kincse.
(Amerikai beszély.)

„Tehát még csak tudni sem akar ön
semmit a vásárról?" — kérdé Barna János,
Összegombolva felöltőjét becses személyének
tisztességes kerekdedsége fölött és felhuzva
keztyüit. — „Határozottan megtagadja
tőlem ezt a rongyos ócska házat és a körülötte fekvő s hozzá tartozó földet a mondott
árért?"
„Nem adom sem annyi, sem háromannyi
pénzért" — felelé a szikár, őszbe csavarodott és kopottas öltözetü Zsugori Péter. —
„Legokosabb lesz, Barna ur, ha más helyet
keres téglaházának és megelégszik azzal,
hogy az én birtokomat meghagyja jelenlegi
tulajdonosánál. A jövö nyáron ugyis egy
pompás uj kastélyt szándékozom emeltetni
a régi ház pinezéje fölé."
„Hohó, Péter!" — kiáltá Barna János,
kinyitván a konyhaajtót; — „elégedjék meg
ön is azzal, ha várakat épithet a levegőben,
hol a házhelyek olcsóbbak, mint a földön,
hogy a tégla és mész költségeit ne is említsem. Az ily alap elég erős az ön épületei
számára; mig ez itt alattunk épen nekem
való lenne, s igy aztán mind a ketten ki lennénk elégítve. No de ne tréfáljunk; mégis
mit szól a dologhoz?"
„Se többet, se kevesebbet, mint a mit
az imént mondottam, Barna ur," — felelé
Zsugori Péter. — „A mi pedig a légvárakat
illeti, az én házam ugyan nem lesz épen
olyan pompás, mint az épületek efféle fajtái,
de talán mégis lesz oly szilárd, mint az a
nagyon tiszteletre méltó téglacsüraz ő száraz áruraktárával, szabó boltjaival, elsö
emeletén váltó-üzletével s második emeletén
ügyvédi irodákkal, melyet ön oly szivesen
építtetne helyébe."
„De hát a költségek, Péter, nos?" —
kérdé Barna ur, a mint majdnem boszusan
kifelé indult. — »Ugy hiszem, hogy azokat
egyelőre csak onnan fedezheti, ha valamelyik sohasem létezett lutrin ternót csinál!"

Barna Jánost és Zsugori Pétert valami
husz-harmincz évvel ezelött együttesen ismerte a kereskedő világ „Zsugori és Barna"
czég alatt. Azonban ez üzletközösség csakhamar szétbomlott, mert a két ember, különböző természet miatt, sehogy sem tudott egymással megegyezni. Ez időtől fogva
Barna János, tökéletesen azokkal a tulajdonságokkal, melyekkel ezer meg ezer más
Barna János és ugyanoly fárasztó, vesződséges rendszerrel, mint a milyet emezek
használtak, csodálatos módon gyarapodott
és boldogult s csakhamar egyikévé lett a
föld leggazdagabb Barna Jánosainak. Ellenben Zsugori Péter, számtalan tervei után
is, melyeknek az ország valamennyi vert
pénzét s forgalomban levö értékpapírjait az
Ő szekrényeibe kellett vulna hozniok, csak
oly szegény ember maradt, a milyent akárhányat látunk lyukas könyökű kabátban
járkálni. Az ellentétet közte és egykori
üzlettársa között igen könnyen és röviden
lehet jellemezni: Barna János sohasem számitott a szerencsére, de mindig megüté
azt; mig ellenben Péter valamennyi tervének fő feltételéül a szerencse kedvezését állitotta fől s mégis elszalasztá azt mindig.
A meddig pénzzel győzte, spekulácziói pompásan sikerültek, de a késöbbi években anynyira összementek azok, mint alutrikedvelő
kalandorok vagyona. Egyszer valami aranykereső vállalathoz csatlakozott valahol a
déli tartományokban és e számítása oly
pompásan ütött ki, hogy zsebei sokkal jobban megkönnyebbültek, mint valaha; mig
azalatt mások valószinüleg otthon is tele
marokkal tömhették zsebeikbe a sok aranyés ezüst pénzt. Közelebbről is valami egy
vagy két ezer dollárból álló hagyatékot
pazarolt el mexikói részvénypapirokra, miáltal egy kis tartomány birtokosává lőn, a
mely tartomány azonban, miként azt Péter
későbben kiszimatolta, ott feküdött, a hol
ugyanannyi pénzért akár egy egész birodalmat is megvehetett volna — t. i. a holdban. E drága földbirtok után tett kutatásaiból Péter oly elaszottan és megöszülve
került vissza, hogy Uj-Angliába érkezve, a
búzaföldeken a madárijesztő vázak szintugy
integettek neki, a mint mellettök elhaladt.
„Csak a szél rázza öket" — gondolá magában Zsugori Péter. Oh nem, Péter, biz'
azért integettek azok feléd, mert a madárijesztők megismerték test verőket!
Történetünk idejében összes látható jövedelme alig ért volna föl ama régi lakház
adójával, melyben vele találkozánk. Ama
kormos, füstös, bemohosodott, sok kéményü
és csucsos fedelü faházak egyike volt ez,
milyek régibb városaink utczáin imittamott elszórva láthatók, sötét, mogorva
második emeletökkel haragosan könyökölve
ki az alapfalak fölött, mikéntha boszankodnának a körültök letelepült uj világ és uj
élet miatt. E vén ősi ház, habár szegényes
volt is, de a város főutezájának épen a
központján feküdve, mégis elég csinos öszszegecskét jövedelmezett volna, ha véletlenül a mi bölcs Péterünk makacsul fejébe
nem veszi vala, hogy ö bizony meg nem
válik attól sem árverezés, sem pedig magán
eladás utján soha. S valóban ugy látszott,
mintha bizonyos végzetszerüség csatolta
volna öt szülőhelyéhez; mert noha többször
állott már a végelbukás szélén, a mint hogy
épen most is ott áll, de azért sohasem jutott annyira, hogy kénytelen lett volna e
házat hitelezőinek átengedni. És igy ott
lakott ö. balsorsa közepette, várva mig
szebb napok virradnak rá.
Tehát itt konyhájában, az egyedüli helyen, hol egy kevés tüz csillapitá a novemberi este éles hidegségét, itt látogatá meg

a szegény Zsugori Pétert egykori gazdag
üzlettársa. Mikor a látogatás véget ért, a
ház ura, mintegy megalázott, szégyenteljes
tekintettel nézett végig öltözékén, melynek
némely részei oly réginek látszottak, mintha
még a „Zsugori és Barna" czég hajdani jó
napjaiból maradtak volna fenn. Felső kabátja valami nagyon bizonytalan hivatásu
felöltöny vala, szánalomra inéltólag megviselve s mindkét könyökén ujabb kelmével
befoldozva; ezalatt egy szintén szomoru kinézésü fekete kabát volt rajta, melynek
egyik-másik tova tünt selyemgombját egészen más mintájuak helyettesítek, mig végre,
noha nem épen szürke pantalonra lett volna
szüksége, ruházatának ez alsóbb része mégis
szörnyü kopott volt és meglehetős barnává
lett, miután a Péter térdei gyakorta megérintették a szerény tűzhely oldalát, főleg
mikor a hidec miatt dideregve hozzá simult.
Péter személyisége meglehetősen hasonlított
öltözetéhez. Szürke-fejü, beesett szemü, halvány arczu és czingár termetü lévén, tökéletes képe volt egy olyan embernek, a ki addig
táplálkozott hiu tervekkel és üres reményekkel, mignem az ily egészségtelen semmiségekkel meg nem elégedhetett, sem pedig
lényegesebb tápszert gyomra meg nem birt.
Pedig hát ez a Zsugori Péter, bármily
gyarló és gyönge koponyáju fráter volt is
különben, valószinüleg nagyszerü szerepet
játszhatik vala e világban, ha képzelötehetségét a költészet tündérhonában használta
volna föl a helyett, hogy azt kereskedelmi
vállalatainak gonosz szellemévé tegye. Utoljára is nem volt ö rosz ember, de oly ártatlan vala, mint a ma született gyermek, s oly
becsületes és tiszteletreméltó és annyira
„uri ember", a minek t. i. a természet szánta
őt, a mennyire csak rendetlen élete és nyomasztó körülményei lenni engedek.
A mint Péter tűzhelyének nem igen
sima tégla-kövezetén állott, körültekintve
az elhagyatott régi konyhában, szemei valami sajátságos elragadtatás fényétől kezdettek csillogni, mely őt sohasem hagyta el
sokáig. Kezét fölemelte, kinyujtotta és hevesen a tűzhely fölött levö füstös kémény
felé mutatott.
„Az idö elérkezett!" mondá. „Ekkora
kincscsel rendelkezvén, ostobaság lenne tőlem, továbbra is szegény embernek maradni. Holnap reggel meg fogom kezdeni a
padlás-szobával s nem nyugszom addig, a
mig az egész házat le nem rontottam!"
Mélyen a kuczkóban, mint valami boszorkány egy sötét barlangban, egy kis
öreg asszony guggolt, harisnyát javítgatva,
melylyel Zsugori Péter védte lábujjait a
hideg ellen. S minthogy a harisnyák olyan
rongyosak voltak, hogy már a toldozást és
foltozást sehogysem állottak, az öreg nő egy
eldobott flanell alsó kabátból vágott ki darabokat, hogy uj talpat csináljon azoknak.
Porter Tabitha egy vén leány volt, valamivel több 60 évesnél, melyek közül ötvenötöt
ugyanazon kuczkóban guggolva töltött el,
ennyire terjedvén az idö hosszúsága, mióta
Péter nagyanyja őt a szegények házából
kivette. Nem volt más barátja mint Péter,
s Péternek sem volt más barátja Tabitháa m e d d i
í -Á i
S Péternek hajléka lesz, hová
tejét lehajthassa, Tabitha is tudja, hová
hajtsa le az övét; ha pedig földönfutóvá
lesznek vala, Tabitha karon fogta volna
urát és elvezette volna saját hazájába, tudniillik: a szegények házába. Ha valaha
szükség lesz vala rá, ö szerette annyira
Pétert, hogy utolsó falatját 8 utolsó ruháját is megoszsza vele. De Tabitha különös
egy vénasszony vala, s noha sohasem ragadt
el rá a Péter kapkodó természete, mégis anya i r a megszokta eszelösködéseit és bolond-

ságait, hogy azokat egészen rendes dolognak tekintette. Midőn hallá, hogy ismét a
ház lerontásával fenyegetőzik, szép csöndesen fölnézett munkájáról.
„Legjobb lesz, ha e konyhát utoljára
hagyja, Péter u r " — mondá.
„Minél hamarább leronthatjuk az egészet, annál jobb" — mondá Zsugori Péter. — „Máris halálra vagyok gyötörve azáltal, hogy e hideg, sötét, szeles, füstös,
recsegő és ijesztő házban kell élnem. Egészen fiatalabbnak fogom érezni magamat,
ha beköltözködhetem fényes kőházamba,
miként, ha isten segit, meg is teszszük jövö
öszszel. Magának a verőfényes oldalán lesz
a lakása, vén Tabby, ugy készitve és bútorozva, a hogy épen kedve fogja tartani."
„Már hiszen én legjobban szeretném,
ha olyan szobám lenne, mint ez a konyha"
— felelé Tabitha. — „Sohasem tudnám valódi
hazámnak tartani, ha ott is a kuczkó nem
lenne épen olyan füstös, miként itt; pedig
tudom, hogy száz évig se tudna olyanná
lenni. De mit gondol ön, mennyibe fog kerülni a ház épitése, Péter u r ? "
„Mi közünk nekünk ahhoz?" — kiáltá
föl Péter nagy büszkén. — „Avagy nem hagyott-e déd-nagybátyám, Zsugori Péter, ki
ezelőtt 70 évvel halt meg, s kinek én vagyok
a névörököse is, elég kincset arra, hogy
akár husz olyan házat is fölépíthessünk?"
„Nem igen mernék rá megesküdni, hogy
hagyott-e vagy nem, Péter u r " — felelé
Tabitha, uj ezérnát húzván tűjébe.
Tabitha jól tudta, hogy Péter egy roppant nagy arany- és ezüst halmazra czélozott, melynek, miként mondják, valahol a
pinczében, vagy a falakban,vagy a folyosók
alatt, vagy valami rejtett üregben: egyszóval, a háznak valamelyik félreeső szegletében
kell rejtőznie. E nagy kincset, a szóhagyomány szerint, egy régibb Zsugori Péter
halmozá rakásra, kinek jelleme, a mint látszik, bámulatosan hasonlított a mi történetünk Péterének jelleméhez. Miként ez, ő
is merész tervező volt, véka, sőt szekérszámra igyekezvén a sok aranyat egymásra
halmozni a helyett, hogy darabonként
gyűjtögette volna össze azt. Miként a második Péteréi, ugy az ő tervei is rendszerint
rutul megbuktak és kivéve az utolsónak
nagyszerü eredményét, alig hagytak egy
rongyos kabátot és nadrágot nyulánk, őszbe
vegyült egyéniségén. A mi végleges meggazdagodását illeti, e részben a hirek különbözők; némelyek azt beszélik, hogy az
öreg Péter értett az aranycsináláshoz, mások meg azt állitják, hogy bűvös mesterséggel varázsolta ki a pénzt az emberek
zsebéből, a harmadik, még hihetetlenebb
hir meg azt beszéli, hogy az ördög szabad
kezet engedett volna neki a régen elásott
kincsekhez. Annyi azonban bizonyos, legalább sokan erősítették, hogy valami titkos
akadály eltiltá őt kincseinek élvezetétől, és
hogy oka volt eltitkolni azokat örökösei
előtt is vagy anélkül kellett meghalnia,
hogy kincseinek rejtekhelyét fölnyithatta
volna. A jelenlegi Péter atyja szentül hitte
az egész históriát annyira, hogy pinezéjét
össze-vissza turkáltatta miatta. Péter maga
is ugy tekintette az egész mesét, mint kétségbevonhatatlan igazságot és számtalan
veszödségei között csupán ez az egyetlen
vigasztalása volt, hogy ha kiszárad is minden egyéb segédforrás, ismét helyre hozhatja magát, mihelyst házát lerontatja.
De annyi mégis különös — ha csak ö
maga is nem érzett bizonyos leskelődő
bizalmatlanságot ez arany legenda iránt,
— hogy miért engedé oly sokáig fónnállani
az atyai hajlékot, holott még sohasem volt
olyan pillanata, melyben ősének elásott

kincse bőségesen el ne fért volna kongó
pénzszekrényében. De most már elérkezett
a válságos percz. Ha még tovább is halogatná a kincskeresést, a ház ki találhatna
siklani az egyenes örökös kezéből s vele
együtt a roppant arany halmaz is, hogy
örökre ott maradjon elrejtve, koporsóba
zárva, miglen az ócska falak szertemállása
e
gy jövö nemzedék idegen származékainak
tárná föl azt.
„Igen!" —kiáltá Zsugori Péter ismét; —
„holnap utána fogok nézni a dolognak."
Minél jobban belemélyedt Péter a dolog
vizsgálatába, természetesen annál bizonyonyosabbá lön az eredmény felöl. Szelleme
és kedélye már természeténél fogva oly ruganyos volt, hogy még most is, életének
sötét őszén, gyakran tudott versenyezni
más emberek tavaszias vidámságával. Fényes reményei és kilátásai által fölélénkitve,
ugrálni kezdett a konyhában mint egy kósza
kisértet, sovány tagjainak sajátságos ódonszerüségévelés merev arcz vonásainak furcsa
játékával. Sőt érzelmeinek tuláradottságában megragadá Tabithának mindkét kezét
s azután végig tánczoltatá a vén teremtést
a folyosó egész hosszában, miglen ideges
rángatódzásainak furcsasága öt magát is
oly óriási kaczajra inditá, hogy csak ugy
viszhangoztak belé a szobák és termek, miként ha Zsugori Péter nevetett volna mindenikben. Végre akkorát ugorva, hogy
majdnem elveszett a szem elől, fel a füst
közé, mely a konyha tetejét felhőzte be, s
azután ismét szerencsésen a földre potytyanva, megkisérlette visszanyerni szokott
komolyságát.
„Holnap reggel, napfelköltekor" — ismétlé, kezébe véve lámpáját, hogy lefeküdjék — „majd meglátjuk, hogy vajjon az a
sok kincs valóban ott rejlik-e a padlás-szoba
falai között."
,,S minthogy pedig a fánk elfogyott.
Péter u r " — mondá Tabitha, még most is
erősen fujva és szuszogva iménti tánezgyakorlata miatt — „a milyen bizonyos, hogy
ön le fogja bontani a házat, épen olyan bizonyos az is, hogy én meg a fáját feltüzelem."
Nagyszerűek voltak ez éjjel a Zsugori
Péter álmai! Egyszer egy sulyos kulcsot
forditott meg egy vas ajtóban, mely hasonlított egy sírbolt ajtajához, de a mely kinyílván, egy boltozatot tárt föl, tele aranypénzzel oly bővségesen, mint egy magtár
aranyszemü gabonával. Voltak ott metszett
poharak is és tálak, tányérok, tálezák, fedők aranyból és aranyozott ezüstből, azután
meg lánczok s egyéb drágaságok, irtóztató
nagy kincs, bárha nem is látszhatott mind a
boltozat sötétségétől és porától, mert mindazon roppant gazdagságot, mely az emberre
nézve visszavonhatatlanul elveszett, akár
a földbe volt elásva, akár pedig a tengerbe
sülyedett, Zsugori Péter itt lelte meg egy
rakáson e rejtett kincshelyen. Innen viszszatért az ócska házhoz, megint oly szegényen, mint azelőtt, s az ajtónál egy szikár,
öszbecsavarodott alkatú ember fogadta, kit
vétségből majdnem saját magának nézett,
csak épen hogy ruhái valamivel ódonabb
divatuak voltak. De a ház, a nélkül, hogy
elvesztette volna előbbi kinézését, egészen
a drága erezek palotájává alakult át. A
tornáczok, falak és padozat finomul csiszolt
ezüstből voltak; az ajtók, ablakrámák,
czifrázatok, lépcsőkarzatok és magok a lépcsők is, tiszta szinaranyból; és ezüstből
voltak az aranygombokkal kivert karos
székek, valamint aranyból voltak az ezüst
lábakon álló magas szekrények is, ezüstből az
ágyak aranynyal átszőtt drága függönyökkel és ezüst szőttes teritökkel. A ház bizonyosan egy varázsütésre változott át; mert

441

440
mindazon ismertető jelek megmaradtak
rajta, melyekre Péter emlékezett, de fa
helyett mind aranyból és ezüstből voltak,
és nevének kezdő betüi, melyeket még
gyermekkorában metszett föl az ajtó szemöldökére, épen oly mélyen maradtak meg
az arany oszlopon is. Zsugori Péter boldog
ember lett volna, bizonyos látérzéki csalódás nélkül, melynél fogva valahányszor
hátra tekintett, a ház csillogó pompájából
mindig a tegnapi szennyes, piszkos homályba borult vissza.
(Folyt, követk.)

Havaim za zárda Szerbiában.
Miként minden más országban a középkor
sötét századai alatt, ugy Szerbiában is a zárdák
igen fontos szerepet játszottak. Az utazó minden
lépten-nyomon akad egy-egy nevezetes zárdára,
és a szerbek hazájában büszkén mutat a vezető
egyik-másik efféle ódon épülotre, do azok közül
egyre sem oly büszkén, mint a hires Ravanicza
zárdára, mely a hasonnevü folyócska által képezett mély völgyben fekszik.
Három nagy név, melyek a nagy szerb biro-

öltözete, a finom selyem-szövetből készült ruha
darabok a régészre nézve igen érdekes lehetnek.
Ama valóban magas fokról tanuskodik az, — ha
uoyan nem olasz munka, mit azonban igen bajos
eldönteni — melyre Szerbia némely ipar- és művészeti ága jutott. Gazdag selyemhimzetü gombjai
nagyobbára mind elvesztek.
Ugyancsak Vrdnikban őriztetik Ravanicza
alapítási okmánya is eredetibon. A templom alapításáról egy dal is él a nép között, mely ugy
beszéli el a dolgot, hogy Lázár azt a legdrágább
anyagokból akarta fólépitni. Az uj imaháznak
merő arany, ezüst, drága-gyöngy és ogyéb drágakőmozaikokkal kellett volna boritva lenni, hogy
a császár kegyességéről és pompaszeretetéről egyaránt tanúskodhassak.
De már a törökök átlépték azt a keskeny
vizi utat, mely Ázsiát Európától elválasztja,
Byzanczium birodalma összedüléssel fenyegetőzött
s mind közelebb-közelebb zugott a vihar Szerbország határai felé. Lázár hű veje, Obilics MÜO3Z
máris tapasztala a vész közeledését. Sikerült is
nekie rávenni apósát, hogy hagyjon fől e hallatlan pazarlással, mely ugy is csak a törökök féktelen kapzsiságát ébresztené föl. Milosznak nagyon is beteljesedett a jövendölése. Alig 50 évvol
későbben a vár mind a hét tornyával együtt
romban hevert. A romok között máig is láthatók

birtokviszonyairól is. A klastrom gazdálkodását
az országban átalán véve szokásban levőhöz képest
valóságos minta-gazdaságnak lehet nevezni. Ravanicza gazdag földbirtokaihoz tartozik nehány
kitünő borai által hires szőlőhegy, 60 hold szántóföld, melyek közül munkáskezek hiánya miatt csak
hatot művelnek, nehány Q mérfoldnyi erdőséggel
benőtt hegyes vidék, 30 db. szarvasmarha, 200
disznó stb. Ravanicza Szerbiának egyik leggazdagabb zárdája.
S. L.

A bolgár nemzeti egyház és elö harczosai.
A körülbelől hat milliora'menő bolgár népnek ugy magán életéről, mint műveltségi állapotáról már több izben szólottam e lap hasábjain, s
ez alkalomm.il jónak jelem egyházi ügyeiket ia
megismertetni t. olvasóimmal, hogy a bolgár nemzet képét minden vonásaiban kikorekitsem. A böl
gárok egyházi ügye oly szoros kapcsolatban áll
lényükkel, hogy azt minden habozás nélkül életkérdés gyanánt lehet tekinteni. Mióta a bolgárok
török hatalom alá kerültek s a politikai szereplés
teréről leléptek, egyedül egyházukra támaszkodva
vélték nemzetiségüket megőrizhetni. De nem sokára ez egyedüli menhelyüktől is megfosztattak

Ravanicza zárda Szerbiában
és ki voltak tévő az enyészet veszélyeinek. A gödalom végpusztulásával "szorosan össze vannak a szép freakomaradványok, melyek ez egykori rög főpapság a hóditó török hatalommal baráti
fűződve s a nomzoti dalokban és hősköltemények- czári lak pompás kiállitására engednek következ- frigyre lépve lassanként az egész bolgár egyházat
.
ben maif is a leghatártalanabb dicsőités tárgyai; e tetnünk.
saját részére vásárolti meg, és mint egyedáruval
A
ravaniczai
templom
izléstoljes
és
tisztán
három nagy név örök időkre biztositá Ravanicza
bánt el. A patriarcha-szék adományozása nagy
várromjainak s épségben maradt zárdatemplomá- byzanczi modoru építészete által egykor igen jövedelmet hajtott a török kormánynak, s ennek
nak azt a kogyeletteljes tiszteletet, melyet az kedvező benyomást gyakorolhatott a nézőre. Ma fejében eltűrte, hogy a patriarcha a püspökségeket
még Szerbia határain tul is oly nagy mértékben már a szerencsétlenül felfogott és foganatba vett és többi papi méltóságokat a többet Ígérőnek adoújítások Ízléstelen, barbár hozzátoldásai által so- mánvozza. Gazdag pópák sokszor tiz-husz plébáélvez.
,
kat szenvedett, de remélhető, hogy egy késöbbi, niát megvásároltak, s másoknak nagy uzsora mel£3 A várat Lázár czár épitette, az utolsó fügértelmesebb kor mindont helyre fog hozni.
lett ujra bérbe adták; s igy lett a bolgár alattvaló
getlen szerb fejdelem. Ö 1389-ben a Rigó-mezőn
Az orosz politikának már régi hagyományos a görög klérus fejős tehene. A bolgár papság műJug Bogdán-nal, a sógorával s ennek kilencz
szokása, hogy a czár még az orosz birodalom ha- veltségi állapotát „a bolgárok vallás és nevelés ügye"
fiával együtt életét s országát veszité. Obilics
tárain kivül eső ogész orthodox egyház fölött a czimü czikkemben e lap hasábjain*) elég bővea
Milosz, Lázár veje, ki Amurád szultánt ugyane
legfőbb védurnak szorotné elismertetni magát. A ecseteltem, s itt csak azt tartom szükségesnek elcsatában megölte, Ravanicza egyik tornyát saját
valóban császári pazarsággal szórt ajándékok, ki- mondani, hogy legtöbben olvasni sem tudnak, s a
nevéről nevezte el s gyakran tartózkodott annak
tüntetések és gyámolitások mind arravalók, hogy kereszteléseket és esketéseket anyakönyv helyett
falai között, második veje Vuk Brankovics is, a
az egykori byzanczi birodalomban a befolyásos rovásokba foglalják, s a köznéptől csak hosszu
kinek árulása Kossovónál oly végzetessé vált hapapság ragaszkodását biztositsák. Az orosz czár szakálluk és papi süvegük által különböznek.
zájára nézve.
terve szerint e tartományok tényleges meshódiLázár czár holttoste, melyet először PrisztiA bolgárok józanabb része, belátván azon
tását az erkölcsi meghódolásnak kell megelőznie.
tulnvom
nában temettek el, fia által onnan későbben Ra° haA szorb zárdák is folytonosan dicsekedhettek s veszélyt, mely a görög klérusnak
vaniczába hozatott. De még itt sem hitték azt a
talma,
s
a
vallás
és
nevelés
ügyben
valo
feltétlen
dicsekedhetnek ma is a magas orosz jó akarattal.
törökök vandalizmusa ellen elég biztonságban.
Ravanicza Nagy Péter egy okmányának alapján gazdálkodása által a bolgár nép életét fenyegeti:
Vrdnik zárdát a Szerémségben választották tehát
csak nöm régen is rendes subvencziót huzott s tem- elhatározta, hogy ezen nyomasztó igát lerázza
menedékül a nemzet legszentebb ereklyéi számára.
plomi kincstárában ma is megvan két diploma, egy nyakáról. Ismerjük a török kormánynak atyai
Ez a Vrdnik most is a nagy szorb ereklyetár. A
pompás kehely s két evangeliarium, a melyek gondosságát, melylyel a szegény, sanyargatott s
templom kincstára egyéb drágaságokon kivül a
mind az emlitett czár és Katalin czárnő ajándékai.
Lázár fejdelem zárdatemplomának, Ravaniczának
*) L. „Vasárnapi Ujság" 1870. ll. sz.
Végre mondjunk nehány szot a zárda jelenlegi
ezüstből kivert alakját is tartalmazza. A czár

zatát vevén szemügyre, azon meggyőződésre jötvallási homályba sülyedt bolgár nép sorsán javitni Paissija mindig visszautasította az ármánykodáso- tem, ho°y nemzeti egyházuk korán sem fog olyan
iparkodott, de a görög klérus is kifejtette egész dat. _ öröm és vigság keletkezett a bolgárok közt, gyümölcsöket teremni, mint azt több vérmes hazafi
tevékenységét a bolgárok törekvésével szemben, midőn a császári fermánt a templomokban kihir- és lelkesült tourista hiszi. A nép tizodrésze sem
e a fényes Porta előtt minden lépésüket meg- dették.
érti a két állapot közti különbséget, hanem az
A képviselők visszatértek szülőföldjükre, s előkelőknek különösen a bolgár klérusnak előhiusitottta, ugyannyira, hogy a bolgárok már
iparkodtak
azt, a mi elvben ki van nvei és érdekei képezik
tömegesen áttérni szándékoztak a római egyházba. foganatositani
é i k elsö
l ő sorban
b n azon
a o n buz
-3
buzQ
ei é s c r a e m
K
Az ügynek ilyetén komoly fordulata rábirta mondva.
i y
Pgalom rugóját) mely őket e
a török kormányt, hogy a
kérdés megoldására vezette.
bolgárok méltányos kérését
A császári ferman, moly
figyelembe vegye. 1860-ban
10 évi vajúdás után megszüa fővezér beutazván Bolgárletett a legtökéletesebb alakországot, meggyőződött arban biztositja a nemzeti egyról, hogy a baj orvoslását
ház önállóságát; de az ifju
mihamarább eszközölni kell,
bolgárpárt még folyton zavas a bolgároknak ügyét azóta
rog s nincs megelégedve az
mindig szivén hordozá; a mi
engedményekkel. Különben
annál dicsérendőbb a török
ezeknek mozgató ereje Oroszkormányban, ha figyelembe
országban levén, nem szükveszszük azon kényes helyzeséges e dolgot még inkább
tet, melybe őt e kérdésnek
részletezni ; kitünik ebből is
szőnyegre hozatala Muszkaeléggé, hogy zavarogni fog- •
és Görögországgal szemben
nak mindaddig, mig tán a
sodorta. A bolgárokból és
török azt mondaná: nesztek
görögökből alakult bizottStambul s hallgassatok.
mány, mely három év előtt
Nem kevesebb küzdelem
megkezdette működését s a
várakozik a bolgárokra a
bolgár egyház reformjai fegörögök részéről. Midőn a
lett tanácskozott, nöm rég
küldöttség megjelent VII.
befejezte működését s a haGergely patriarcha előtt, betározatok egy császári fortegséggel mentegetődzött, és
mán által megerősittettek.
sem a küldöttséget maga elé
A jogok és engedmények,
nem bocsátotta, sem a fermelyeket a bolgárok nyertek,
mánt el nem fogadta. Hilaa kövotkező pontok alá fogriont, kit a bolgárok exarlalhatók :
chonnak választottak, komoA bolgár egyház korlátlyan figyelmeztette a bekövetlan kormányzata az exarkezendő bajra. A bolgár egychon-ra van ruházva, kit a
házfőnökök rendeleteit izganemzeti püspökökből álló
tóknak. mondotta s görög
gyülés választ, s az ő hatalA bolgár nemzeti egyház előharczosai.
alárendeltjeinek meghagyta
ma kiterjed az egész bolgár
Paissija.
egy patriarchai körlevélben,
Assentje.
Hilarion.
területre a Fekete-tenger
hogy a kapott utasitásokat el
ne
fogadják.
Megj
p
agyvezi eiőtt
előt
P a
A
sovárgással
várt
felszabadulás
magasabb
ne
fogadják.
Megjelent
Aali pasa
nagyvezir
g
Az exarchon a nemzeti püspökökből
püspökökb alakított
több
izben,
panaszokat
terjesztett
a
Portához,
„szent" zsinattal határoz az egyházi kérdések szárnyalásra bátorítja a törekvőket, s a remény, melyekben a bolgár papoknak az egyház kebelémely eddig csak jámbor óhaj volt, most tettel pá- ben támasztott botrányai és viszszaéléseiről befelett.
Az ekumenikus patriarcha csak is kanom te- rosulhat.
szél. Aali pasa erre azt felelte, hogy a magas
A bolgárok eddigi elmaradásukat és mely Porta nem hagyta el „be nem avatkosási" álláskintetben bir főhatósággal a bolgár egyház felett.
Az egyes egyházkerületekben egyházi és ne- sülyedésüket elismerték és fájdalommal kiáltottak pontját, sőt a császári ferman csak a vegyes bivelési gondnokok
lesznek kinevezve, kik a zsinat fel: Csak szabad volna, mi is tudnánk haladni, de
zottmány hag
h á á k
tározatait erőhatározatának
sítette meg.
végrehajtását
ellenőrzik.
A patriarA philipcha erre egy
popoli (plovabsolut feliradivi) egyháztot intézett a
kerületben,
fényes portáhol vegyes a
hoz, mely ben
nemzetiség,
határozottan
hol görög, hol
kimondja,
bolgár papság
hogy a patriargyakorolja ez
•chai szék soegyházi hivahasem fogja
talt.
olismerni a
A bolgár
•császári fernemzeti egymánt, mert az
ház érdekében
nem egyházi
nagy nevet
tekintélyek
vivtak ki mamegkérdezéséguknak: Hilaből szármarion konstanzik, hanem laitinápolyi bolkusokból álló
gár püspök;
bizottmány véAssentje, előbb
leményére
szamakovi
támaszkodik.
püspök, kéA patriarcha
sőbb konstankülönösen a
tinápolyi egy„bolgár
egyházi gondnok,
ház" elneveki még a szazésselnem tud
bad egyház kimegbarátkozhirdetése előtt
ni. Vádolja a
meghalt; Pabolgárokat,
issija a philiphogy elragadpopoli püspök,
ták a göröegyike azon
göktől az iskoférfiaknak,
lákat, egyháSátor-hegy Sztojkafalvával (Erdélyben).
kikről a görög
zakat, a püsklérus is mélpököket
kigunyolták,
lábbal
tapodták
a polgári
tánylattal emlékszik, mert ingatlan hive volt foly- kezünk, lábunk kötve van. A török kormány meg- törvényeket cs a császár jogaiba markoltak; mindvást azon elvnek, melynek diadalát a bolgár papság adta nekik azt, mit kívántak, ám mutassák meg ezen kihágások ellen felhivja a török kormány igazlegnagyobb részben neki köszönheti. Emlékszünk most mire képesek.
ságos itéletét, s kéri, hogy az izgatókat példásan
Meglehetős ideig lakván a bolgárok közt, megbüntesse. E sérelmek olősorolása után kifemég azon folytonos üldöztetésekre, fenyegetésekre,
majd ámitásokra és vesztegetésekre, melyekkel a beláttam a görög klérusnak nyomasztó uralmát; jezi azon szándékát, hogy ekumenikus zsinatot
görög érsekek, mint alárendeltjükre hatni akartak, de néha elvonva a bolgár népet e körből, mester- fog összehini, mely a fontos ügy felett határozzon,
* mig Hilariont sikerült egyszer megingatniok, kéletlen, természetes mozzanatait és életnyilatko-
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s kéri a császári kormányt, hogy akonczilium egybehivását engedje meg. Mindezekből kitünik,
hogy a görög patriarcha és a bolgár egyház közt
nagy a súrlódás. Aali pasa kényes helyzetben
van, majd a patriarcha küldöttei, majd a bolgár
küldöttség, élén Hilarionnal, vár kihallgatásra és
igyekszik a nagyvezirt ügyének megnyerni. A
panaszok és sérelmek mindkét részről napról-napra
komolyabb képet öltenek, s a patriarcha „non possumusa" minél olébb fordulatot fog adni az ügynek.
A Porta fermánját vissza nem veszi, nöm veheti, s
ha a patriarcha ily határozottan lép fel a fermán ellen,ezt saját érdekében teheti, de a Porta bizonyára
nem enged, s igy nokie kell visszavonulni, s mindenesetre találni fognak görög főpapot, ki a fermánt egy patriarchátusért aláírja.
Erődi Béla.

az „országos" nevet! Hanem hát vajmi kevesen
voltak, a kiknél számba jött ez a titulus, s ezek
közt is hánynál volt az csak titulus — bibendi.
Az az ünnepély, mely a mult napokban
Budán végbement, távolról sem felelt meg azoknak a fogalmaknak, melyeket az ember egy
országos lövész-ünnepélyről magának alkotott.
Azt hittük volna, hogy az ország legkitünőbb
puskásai, kik oroszlánokkal vivtak Afrika sivatagjain, a kik rhinocerosokat ejtettek el Borneoban vagy Celebes szigetén, jeges medvére, fókára
vadásztak az északi pólus körül, s zergéket üzték
az Alpeseken ; a marczona, zivatar edzett alakok,
kik télen sem fáznak szabad ég alatt hálni, kiknek
szempillájok még a mennykőcsapásra sem rezzen
meg, kiknek a farkas már kis vad, s szóba sem szeretnek állni a vadkannál kisebb állattal; hogy a
hires sportsmanek, kiknek arczképeit, utazásait,
vadászkalandjait hűhóval közlik a külföldi lapok
A Sátor-hegy Sztojkafalvávaí.
is; jeles magyar uraságok, kik pisztolyból eltalálA kis Erdély természeti szépségeire nézvo ják a feldobott susztertallért, rettegettpárbajvivók,
egyike a föld leggazdagabb országainak. Fölta- sasszemü ezéllövészek, kiknek országos hirük van,
lálhatjuk ott a vadregényes tájat ép ugy, mint az vadásztársaságok hősei, kikben oly gazdag ez a
idyllien csendes erdői lugast; a hegyi zuhatag haza, hogy csak a jó ivók száma haladja meg az
moraja ép ugy hangzik ott, mint a kicsiny cser- övéket: azt hittük volna, mondom, hogy e/.ek
mely lágy zenéje; a havasok fehér csilláma mel- mind, mind eljönnek a lövészek országos parolálett ott zöldéinek a finom bort termelő dombok s zására, szép tekintélyes számu fegyveres erő gyül
ezenfelül még a föld belseje is bámulatos értékü össze s megalkotják az „országos lövész-szö vottartalmat rejt. Bátran elmondhatjuk, hogy ez or- séget", mely maga egy kitünő, egy nagy hadsereg.
szágrész — csekély tt rjedelme daczára is — kiBújjunk el a sutra! Ez az alkalom ujra megmerithetetlen természeti szépségekkel rendelkezik. mutatta, hogy nem tudunk, nem akarunk egy obet,
Egy ilyet mutatunk be ezuttal is olvasóink- mint aludni.
nak, a Sztojkafalva • felett emelkedő Sátor hegyéAz országos lövész-egylet alakuló gyülésén
ben, Belső Szolnokban. Maga a helység mintegy az egész nagy Magyarországból nöm volt több
60 igénytelen kunyhóból álló oláh falu, mig a egylet képviselve, mint összesen tizenhét. S ezek
hegy egy hatalmas ősképződmény. Nevét alakjától is nagyobbára az ország határain elszórt, Pesttől
vette, mely távolból nézve sátorszorü emelkedést távoloső németajku városokból kerültek ki, dicsémutat. Magasságra 695 bécsi öl a földszint fölött; retére németül beszélő testvéreinknek, de szégyeegyik oldalról körülbelül 30 öl magas meredek nére önmagunknak.
sziklafal látható, gyönyörü oszlopszerü trachitA szőke haju, kék szemű, piros arczu lövészek,
darabokkal, mig a többi oldalról kevésbbé more- kik Magyarország lövész-szövetségét megalakítani
dek, növénytelen béreztömeget látunk.
Budára feljöttenek, szelid mosolygó flegmájokkal,
Ha a fáradalmas utat a tetőig megtevők: ki- hegyes tirol süvegeikben,németbeszédükkel, gyér
tartásunk elnyerte jutalmát. A kilátás innét meg- számukkal inkább képezhették volna Jung-Bunzlepő; tekintetünk alatt terül el Erdély hullámzatos lau vagy Reichs-Schleisz lövész-egyletét, mint
talaja, s mig egyik felén belátni Magyarország egy Magyarország lövész-ogyleteinek képviseletét.
részét, addig másoldalról a Bugyin és Czibles
Bizony ez nem azoknak a derék némot polbüszke csúcsai szegélyezik a láthatárt.
gártársainknak a hibája, a kik megjelentek, hanem
A hegytetőn egy kut van, Pintye kútja, me- azoké a magyaroké, a kik elmaradtak.
lyet a monda a hires oláh. rablófőnök, Pintye
Csoda-e, hogy ilyetén jelenségek után, meGligor nevével hoz kapcsolatba s a nép ma is azt lyeket nap nap után a mivelt világ szemei elé táhiszi, hogy kincsei ott vannak elrejtve. Vezetőnk runk, az az átalános hiedelem terjed el felőlünk,
mutatta a helyet is, a hol száz év előtt tanyázni hogy Magyarország, a tejjel-mézzel folyó Kánaán
szokott a „nép oltalmazója," kit — ugymond — földén a mi mozog, a mi életre való, az mind ideaz urak azért végeztettek ki Nagy-Bányán, mivel gen, — maga a magyar elem nemzetgyilkoló hea szegény embernek is javát akarta.
nyeség vagy még ennél is roszabb tivornya közt
Sokszor emlegeti még a körüllakó nép az emészti szellemi, erkölcsi és anyagi erejét, — s
egykor oly hires sátorhegyi hajtóvadászatokat is. nem kell elpusztítására, sem porosz gyútüs puska,
Hajdan bölény, medve, őz nagy számmal volt itt sem muszka invázió, két-három emberöltő alatt
és uraink gyakran a hajtók ozreit terelték ki, elpusztul az önmagától is, csak rá kell bizni.
hogy vadász-szenvedélyüknek áldozhassanak.
Meddig alszol még, keleti fajom?!
Ma azonban a vadászeb csaholása, a fegyveMennyire elbámult volna a világ, ha a marek zaja és a hajtók hajrá szava nem hangzik itt gyarság felrettenve valahára nrozdulatlan dermetöbbé. Nehány szegény szénégető vagdácsolgat déséből, elküldte volna fegyverfogható fiainak
fejszéjével, de sem a rablóvezér, sem a főispán legjobbjait e szép alkalomból, megmutatni, hogy
kodvtöltése nem zavarja többé a csendet. — P—i. a férfierő, a hősi érzék, melyet nemzetünk legkiválóbb sajátságának vindikálunk, nem aludt ki
ereinkből egészen. Nöm ! hagyományos indolentiank megragadta ezt az alkalmat is megmuOrszágos lövöldözés.
tatni, hogy kevés számu németajku polgártársaiKiment a körlevél széles ez országba, hogy m in- nál itt is mennyire hátrább áll az a hat-hétmillió
den ember, a ki valaha verebet lőtt s e jogczimnél tiszta magyar.
Ha olyan részt veszünk ezen az ünnepélyen,
fogva ex professo, vadásznak tartja magát, vonuljon bee hó 18-án Ős-Buda várába, mertitt fog szent a milyet venni kötelességünk lett volna: akkor
István birodalmának összes polgári véderoje kon- Magyarország lövész-szövetsége nem állt volna a
világ eiőtt oly kisszerű fényben, mint a milyenben
czentráltatni.
Ugy látszik azonban, hogy a magyar nemzet az jogosan látja most.
Szegénységi bizonyitványt állitottunk ki
nem igen birja respektálni az ilyetén körleveleket.
Megszokta még a Bach-időben , hogy nem ijed magunknak, s az 1871-ki országos lövész-ünnep
me
S °gy árkus papirostól. Jövőre ajánlom, ősi aligha lesz egyébről hires, mint arról a két igaszokásként, a véres kard, vagy hogy modornebb zán „országos" baklövéséről, a melyet elkövetett.
alakba legyen öltöztetve a dolog, a véres LefauAz első az volt, hogy Deák Ferenczet kérte
cheux-puska körülhordozását.
fel elnökének. Hiszen ország-világ tudja, hogy ha
A körlevél következtében összegyűlt haderő a puska „Zenith," akkor Deák Ferencz a „Nadir"
vajmi szerény tömeget birt összehozni. Kisült, s hogy az öreg ur már rég kitörült minden erőszahogy a magyar monarchia összes polgári védereje kos fegyvert lelkében a világ szinéről. Magának
tulajdonítsa a lövész-egylet, hogy hazánk bölcse,
bele fér egynehány rozzant omnibuszba.
udvariasan ugyan, de tagadhatlanul lefőzte, mikor
No, ha ezt Bismarck megtudja !
azt tanácsolta neki, hogy élére olyan embert váPedig nagy dolgok készültek itten.
A tervezett lövész-ünnepélylyel összeesett a laszszon, a ki szakértő s az országos lövész-szövetkirály születésnapja, az elsö király országos ün- séget szervezni is képes lesz. No de az a baklövés,
nope, a budai lövész-egylet megalakulásának szá- miután nálunk divatban van csizmadiával építtetni
zados évfordulója, s az országos lövész-egylet meg- a tornyot, hajdúval öntetni a harangot, s bukott
grófot helyezni a pénzügyek élére, valamikép
alakulása.
Istenem, mennyi titulus egy nagyszerü, im- csak megbocsátható.
posans ünnepély megtartására, mely megérdemelje
De mit mondjunk a második baklövéshez?
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Elnyomott, széttagolt lengyel barátaink, kiknek szivünk minden sebe fáj, kik érzik, hogy mi
is, mint ők, a német lidércz nyomása alatt állunk,
megjelennek a magyarnak képzelt ünnepélyen,
lengyel nemzeti öltözetükben s vezetőjük meleg
szavakkal üdvözli a magyar lövészeket. „Magyarul szólnék önökhöz, ugymond, de nem tudok;

németül pedig nem, akarok, mert as tapintatlanság
volna tőlem önök nemzeti érzelmei ellen, — szólok

tehát lengyelül."
A szegény lengyel azt hitte, hogy az alkotmányos Magyarország polgáraiban csak él talán
oly elevenen a nemzeti érzék, mint ő benne s elnyomott honfitársaiban; hihette tehát, hogy lengyel üdvözletére magyar választ fog nyerni.
S mi történik? A budai lövész egylet allövész-mestere feláll és válaszol a lengyel beszédre
németül, ugyanazon a nyelven, a melyen a magyar
lövészekhez szólani a lengyel bünnek hitte a magyar nemzeti érzelem ellen.
Ezek a lengyelek ugyan szép hirét vihet k
hazájokba a magyar lövészeknek.
Mind ez nem történik, ha a tiszta magyar
elem nem fogadja oly közönynyel a magyar országos lövész-szövetség megalkotásának eszméjét.
Azt mondják erre, hogy a magyar városoknak
nincsenek lövész-egyletük. Hát mért nincsenek?
Hisz ez vétek, és nem mentség.
Meg kell gondolnunk, hogy most a nemzeti
védelem oly széles alapon fekszik, hogy minden
polgár honvéd Most nem zsoldosok, nem a katonaköteles nemesség, nem egy katonai kaszt, hanem
mindenki köteles védeni a hazát, a melyben él. De
hogyan védje, ha nem ért hozzá? Nem a legszentebb kötelességünk-e tehát megtanulni a hon megvédésének módját, minden áron, s nem a legjobb,
legkönnyebb ut-e erro a lövész-egyletek alakítása?
S nem sz.ent kötelességet mulasztunk-e tehát, ha
társadalmi szórakozásunk minden igényét legfölebb a kuglizással igyekszünk kielégiteni.
A lövész-egyletek czélja nem puszta mulatság.
Iskola ez, s ép oly szükséges iskola, mint a hol az
irást-olvasást tanítják. Nem érezheti-o magát biztosan az olyan ország, mely tudja, hogy minden
épszemü férfia kezébe oda illik az a fogy ver, a mely
nem ereszti közelebb az ellenséget, mint csak
odáig, a meddig a golyó ér?
No de, nöm bánom, vessünk fátyolt a multakra s bizzunk abban, hogy rövid időn máskép
lesz ez, a pohár és agarász korbács mellett megragadják néha a puskát is s maholnap a haza
lelkesebb, erélyesebb fiainak sikerülni fog az ország minden valamire való városában lövészeg,•leteket alakitani, melyek a nemzet számára egy
hatalmas, félelmet gerjesztő s eddig nem is sejtett
véderőt lesznek képesek előteremteni.
Szivemből kivánom, hogy jövő évre, mikor ;>z
országos lövész szövetség Pesten összegyül, a
magyar közönyre, indolentiára, tehetetlenségre
vonatkozó minden erősebb kifejezésemet visszavonni legyek kénytelen.
Tors Kálmán.

Nemzeti szinház.
Aug. 16. és 20-án „Bánk bán." Tragédia 5 felv. Irta
Katona József.

A nemzeti szinház hat heti szünet után Katona „Bánk bán"-jával nyilott meg, elég nagy
számu közönség előtt, mely nagy figyelemmel kisérte végig e rég nem látott müvet. Szent István
napján ujra ismételtetett a tragédia szintén számos és figyelmes közönség előtt. Egyik előadást
sem mondhatni siker ültnek a szó szigoru értelmében,
de készültséget és buzgalmat tanúsító volt mindenik. Minden esetre a mű előadói több méltánylatot
érdemelnek, mint az előadást biráló hirlapirók. Valóban, ha átfutjuk a lapok nyilatkozatait, nagyobb
botlásokat találunk bennök, mint színészeink
játékában.
A „Budapesti Közlöny" hibáztatja a dramaturgot , hogy miért hagyta ki az előversengést
(prológ), azonban ez alatt nem a tragédiát megkezdő
két rövid jelenetet érti, melyek szintén az előversengés czimét viselik, hanem azt, melyet a költő
műve első kidolgozása elébe irt, mely, előszava szerint, tele volt ifju vére gőzével, s melyet megsemmisített. Ugyan honnan vegye elő a dramaturg
azt, mit maga a költő megsemmisített? A „B. K."
továbbá azt is kivánja, hogy Katona előszavát olvassák fel a közönségnek a mű kezdete előtt, a itt
az előszót megint összezavarja azzal a költoménynyel, melyben a költő Kecskemét városának ajánlotta müvét. Ennyi badarság egy szusz alatt mégis
csak sok!

Az „Ellenőr" azt jegyzi meg, hogy a czimszoTepet Molnár játszta jó hangsúlyozással, de olykor
vontatón szavalt. A ki figyelemmel hallgatja Molnár szavalatát, könnyen észreveheti, hogy a jó
hangsúlyozás épen nem erős oldala. Nem mondjuk,
hogy mindig roszul hangsúlyoz, de hogy első
rendű színészeink között ő vét ez ellen legtöbbet,
az kétségtelen. „Bánk bán" mindkét előadásakor
legtöbb hangsúly-vétséget tőle hallottunk. Ime
egy pár példa, melyeket följegyeztünk: „Melinda,
mindig Melinda, szent név" — a hangsúlyt anév-re
tette, holott a szent-re kellett volna tennie; „A bennlakó becsületet megöZje" — egész németosen, a meg
helyett az öü-t nyomta meg. E mondatokat is ily
módon hangsulyozta: „Nem fog-e kicimleni az
ártatlanok s fele&aráíjainknak vére"; „Melindával
ebáratott"; „Az isten nem segit soha felkent királyok
ellen"; itt a felkent szónak nem hangsulyozása anynyival nagyobb hiba, mert a mondat ereje e szón
nyugszik, stb.
A „Magyar Ujság" azzal vádolja Molnárt,
hogy még szerepét sem tanulta meg. Ez teljességgel nem való. Sokkal valószínűbbnek látszik az,
hogy a „M. U." kritikusa még nem tanult meg
jól irni és ítélni. Legalább e mondata azt bizonyitja: „Petur bán character alakja Feleki kezei

Midőn képmutató csábitója a Fülöp király meggyilkolása miatti igazságtalan szenvedését panaszolja el neki, mint jószivü, érzékeny asszony oly
részvéttel könyez sorsán, hogy azt másra is magyarázhatni; midőn a felizgatott Ottó Biberach
által bálba kéreti, egész naiv öntudatlansággal
csaknem légyottra jő; midőn a fölbátoritott herczeg mind ebből azt következteti, hogy már merhet is, haragja inkább csak sírás, sőt ártatlan jó
szive még akkor is szánalomra lágyul s kezét a
szenvedést affektáló Ottóéban feledi. Ez önfeledést
nemcsak a szánalom indokolja, hanem azon körülmény is, hogy Ottó Bánkot boldog embernek nevezi, mi jól esik Melindán ik. Csak akkor ijed meg
valósággal, midőn Ottó térdepel. Ekkor visszautasitja szerelmét. E visszautasításban mennyi
szerelem nyilatkozik Bánk iránt, mennyi tapasztalatlanság a világ dolgaiban, mennyi inger Ottóra
nézve, hogy ne hagyjon fel terveivel. Csodálkozhatni-e, hogy Melinda oly könnyen megbékél
Ottóval, midőn ez csak próbának mondja az egészet, hogy oly könnyen sikerül az az otromba cselszövény, melynek áldozatául esik? Ha a „Reform"
igy felfogva nem tartja tragikainak Melinda sorsát, akkor Desdemona fölött is pálczát kell törnie,
mert Desdemona is tapasztalatlanságával vonja
között csak harmad-negyedrészben gömbölyödött ki, magára és férjére a veszélyt.
de lehet-e máskép, midőn Szigeti József helyett,
A „Fővárosi Lapok" azt jegyzik meg Molkinek az egész lényében fekszik, vele játszatták nár játékáról, hogy gondos világításba helyezte a
el." Köztudomásu dolog, hogy az ötvenes évektől jellem minden oldalát, egyes helyzeteket a legkezdve egész mostanig mindig Szigeti játszta a apróbb részletekig kidolgozott, azonban mindez
szerepet s igen roszul, mert a heves, magát és má- az egész benyomásának hátrányára volt. Ez gyaksokat folyvást izgató pártember helyett egy phlcg- ran nagy művészeknél is meg szokott esni, kikmatikus táblabirót ábrázolt. Feleki, ha egyebet nek a részletek inkább sikerülnek, mint az egész.
nem tett, legalább tüzesen szónokolt. Még mással Azonban mi ilyent nem vettünk észre Molnár jáis lehet kisérletet tétetni e szerepben, de miért tékában, sőt a részletek hiányát, bizonyos egyismét Szigetivel, kiről tudjuk, hogy azt épen oly hangúságot tapasztalhatunk.
roszul játszsza, mint kedvetlenül ?
Valóban Molnár Bánkja meglehetős egyhangu.
A „Hon" igen helyesen megrójja Molnárt, Nem ő az első egyhangu Bánk a nemzeti szinpahogy a gyilkolási jelenetben oly rengeteg diszmen- don, sőt kítünőbb ábrázolói is itt-ott sokat elmostét vett föl, mely nehézkessé tette mozdulatait, s tak a szerep finomabb árnyalataiból. Azonban
melylyel épen annyit kellett küzdenie, mint indu- egyhangúbb nála csak ifj. Lendvay volt, ki e szelataival. Valóban jobban teszi, ha magyar palás- repet tiz-tizenöt év óta rendesen játszsza. Lendvay
tot vesz fől, mely könnyedségénél fogva festőibb egyhangúsága egy heves, gyakran lármás ifjúé,
redőzetbe szedhető. Azonban itt meg kellett volna Molnáré egy nyugodtabb és méltóságosabb férfiúé,
állapodnia a megrovásnak, mert az, hogy Bánk s igy jobban talál Bánk jelleméhez. Lendvay inkedélyállapotához nem illik a fűzöld szoknya, kó- kább zajong, Molnár szónokol, hol csöndesebben,
csagtoll, átalában a nagyuri pompa, épen nem hol felindultabban. Mindenik szenvedélyéről bealapos ellenvetés. E jelenetet még minden szinész szél, de egyik sem igazi szenvedélyes ember.
nagyuri díszruhában játszotta s egyetlen kritikus- Iliányzik mindkettőből a valódi páthosz, mely
nak sem jutott eszébe a megrovás. Bánk nem gyil- soha sem egyhangu, mint maga a zaklatott és
koló szándékkal, nem karddal kezébe tör a királyné zaklató szenvedély soha som az. Molnár páthosza
szobájába, ő szivében hordozza a boszu gondola- merev, mint mozdulata és arezn. Az indulat gyors
tát, de hogy mikor és mikép fogja végrehajtani, rohamát, szaggatottságát mindig akadályozza
azt nem tudja. Öt a királyné hivatja s a nádor nála bizonyos kimért méltóság, az indulat legnem mehet álruhában, a hogy a mult éjjel érke- szilajabb kitörése között is csak szónokol, mintha
zett a királyné elébe, hanem díszesen a hogy szo- a szószéken állana, hol a tömeg szenvedékott. A „Hon" megrovásából az az elmélet foly, lyét kell szítani, s nem a szinpadon, hol egy
hogy a szinész mindig a kedélyállapot szerint szenvedély fejlődését kell ábrázolnia. Meg vaöltö'-zék. Veszedelmes elmélet, mely tönkre tenne gyunk győződve, hogy Molnár gondosan tasok tragédiát. Mindig a körülmények határoznak nulta szerepét, de meg kell vallanunk, keveset
•s a kedélyállapot szerinti öltözés is ezek kényszeláttunk kiemelkedni szerepe főbb részeiből. A
rítő hatalmától függ.
még csak gyanakvó s indulatját maga előtt is
A „Reform", melynek kritikája különben leg- elfojtó Bánk nem sokat különbözött a harmadik
több gondra mutat, szintén megbotlott. Felekiné felvonásbeli kétségbeeső, s magával meghasonMelindájáról irván, igy szól: „Mindjárt első jele- lott Bánktól. A negyedik felvonásban a kin
',' te , Ottóval a felfogásnak vagy mély öntudatos- rálynéval való jelenetben a kitörés fokozatai,
ságáról, vagy legszerencsésebb ösztönéről tanús- melyekre a költő oly nagy sulyt helyez, nagy részt
kodott. Nem a liliom ártatlanságot játszta, mely elmosódtak, valamint a lassanként megtörő Bánk
nagyon csábitó a felületes tragikai áldozatok áb- mozzanatai is. Melinda koporsójánál mily erőtelen
rázolóira nézve, hanem az ingatag asszonyt, az és egyhangu volt az iszonyu fájdalom, mely majdalapjában szende, de saját gyöngeségétől is rettegő nem oly magas fokra hág, mint az Othellóé a
és a csábitó ellen magát férjének kitünő oldalaival meggyilkolt Desdemona mellett s a butulásig menő
védeni igyekvő asszonyt festette, s ez előttünk az eltompulást mennyire nem fejezte ki az arcz és
igazi Melinda, nemcsak a költő szavai szerint, ha- hang. Második előadáskor inkább sikerült Molnem azért is, mert tragikumát csak az fejti meg, nárnak a szerep, a mennyibon az első felvonást
hogy ital nélkül is féltjük a herczegi kéjvadász nem kezdette oly magas hangból. Ugy hiszszük,
forró vágyaitól."
idővel javitni fog játékán. Legfőbb tanácsunk az,
Mi nem vettük észre, hogy Felekiné e jele- hogy szokjék el ama kimért egyhangu szónoklatnetben ilyen lett volna. Mi ugy találtuk, hogy 8 e tól, mely oly ellensége a szenvedély ábrázolatának,
az ingatag, 8 e a tapasztalatlan asszonyt nem ját- tanuljon gyors és szaggatott beszédet, s törekedjék
6
T t a í i T " 1 a k e t t ő között valami közepet. Épen változatosságra, a lelkiállapot, a szenvedély váltoazért Késöbbi jeleneteit sikerültebbeknek tartjuk, zatosságára, arcz-, hang-, mozdulatban egyaránt.
mint az eleot. A m i a „ R e f o r m « felfogását illeti
Némethy Irma a k'rálynét játszotta, de csak a
az egészen ellenkezik a költőével. Katona egy ár- kevélységet emelte ki szerepéből, méltóság nélkül.
tatlan ea tapasztalatlan nőt rajzol, kinek a romlott A félelmes királyi nénét, kitől Otto retteg, ki
udvarban épen ártatlansága és tapasztalatlansága épen ugy uralkodik Magyarországon eszével mint
miatt kell bukni. T a p a 8 z t a l a t l a n g P
.
^ királyi hatalmával, nem igen vettük észre. A „Regikai tévedéssé válik. M a g a idézi föl magára a form" egyhangunak nevezi e szerepet. Mi nem a
veszélyt, s minél jobb, ártatlanabb, hűbb, annál szerepet találtuk egyhangunak, hanem az előadó
esélytelenebb egyszersmind 8 annálinkább löze- szinésznőt. A királyné jellemét éles vonások eleledik az örvény felé. Melinda falun növekedett és venítik majd minden jelenetben. Gertrud zsarnok,
««» 8 épen nincs fogalma az udvari ármányokról, de mégis sokat tart a közvéleményre vagy legsohasem voltak udvarloi, csak férjét ismeri, kit alább a látszatra, sőt mint nő az üledékre is. ,,A
bálványoz. Ártatlan minden tapasztalat, szelid ezélod nem, de módjait utálhatom" mondja OttóMinden határozottság, naiv minden erély nélkül. nak, ki nem tudja elszéditeai Melindát. Kész test-

vérét kiüzetni országából, ha botrányt követ el,
mégis azt, hogy öcscse kontár egy nő els'.éditésébe,
nem tudja elviselni. Mivel maga nem erényes, nem
becsüli az erényt, mivel nő és királyné, gyülöli a
botrányt és mások erőszakos tetteit. Nemcsak hatalommal akar uralkodni, hanem észszel is, a félelem
mellé tiszteletet is kiván alattvalóitól s nemcsak születése, hanem tehetsége fensőségét is érezteti velök.
Kedveli Ottót, nem annyira azért, hogy testvére,
hanem mert a királyi ház egyik tagja, de megveti,
mert annyira sem ért az uralkodás mesterségéhez,
hogy egy nőt megigázzon. E mellett férfias nő,
kinek nagy becsszomja van. Most Galicziát hódoltatja férjével, aztán Velenczét, Európa harmadán
akar uralkodni. Nem fél a lázadástól, szembe száll
a férfiakkal, sőt fegyvert, tőrt ragad Bánk ellen.
Mégis vajjon levetkőzte-e nőiségét? Már azzal,
hogy Ottó azerelmeskedése iránt annyi érdekkel
viseltetik, elárulja női hajlamát, szeret a mások
szerelmi viszonyaival bajlódni. Sőt némi női irigység is van benne, Melinda szépségére, ártatlanságára; bár megveti, mégis boszankodni látszik rája.
Női hiúsága a legválságosb perczben is nyilatkozik.
Midőn Bink azt mondja neki, hogy kenőcsli testét
és lelkét, dühvel ugrik fel, e sértés jobban fáj
neki, mint rosz kormánya miatt tett minden más
szemrehányás. Halála perczében is nőiségét látjuk
kivillani. A sir szélén eltünik a nagyravágyó királyné s az anya szólal meg benne, midőn gyermekei után kiáltoz. Egyhanguság-e ez? Magát
a haldoklási jelenetet is nagyon változatossá tehetni. Ezt Némethy Irma egészen elejtette. Gertrud, midőn leszurják, fel akar emelkedni, élni,
uralkodni szeretne, de visszaesik és igy kiált fel:
„Meghalni — nem királyi széken — oh!" Ezahatalom elvesztésének fájdalma. Mindinkább gyöngül
s érzi, hogy meg kell halnia és sirva gyermekei után
eseng. Ez az anya gyöngédsége. A belépő Myska
bánnak fuldokolva azt kiáltja: „Ottó!" mintegy jelentve, hogy Ottó az oka mindennek. A berohanó
Ottótól utálattal fordul el, gyilkosának nevezi,
s halála előtt egy pillanattal elhaló hangon ártatlannak mondja magát. Nem játszhatná-e ezt a
szinésznő változatosan? Miért hízelegni a szinósznőnek a költő rovására. Ez épen oly hiba, mintha
szinészek rovására a költőnek hizelgünk.
Felekinénok Melinda szerepe, mint fennebb
is megjegyeztük, nem annyira az első felvonásban
sikerült, mint a későbbiekben. Dicsérettel kell kiemelnünk, hogy nem játszotta mindvégig őrjöngőnok Melindát, kinek csak koronként vannak őrjöngő rohamai, s inkább csak félSrült, mit a költő
több helyt világosan kitüntet. A búcsujelenet
különösen sikerült, miben Molnárnak is része van,
a mennyiben Felekiné játékát emelni igyekezett.
Benedek Biberachnak gonosz humorát inkább tréfás oldalról fogta fel. Szigeti Imre Michal bánja
nem volt eléggé tehetlen agg s fájdalmába itt-ott
fiatal hév olvadt. Ujházy-t (Simon) figyelmeztetjük, hogy a „Hát ha mégis ugy lehetne" felkiáltást, mely mintegy négyszer fordul elő, a helyzetekhez képest, hol aggodalomba, hol fájdalomba
vegyitse, különben egyhangúsága könnyen komikai hatást tehet. Náday (Otto), Komáromy (Tiborcz)
betöltötték holyöket, bár valamivel több változatosság nem ártott volna. Átalában az egyhangúság
többé-kevésbbé majd mindenik előadón tapasztalható volt. Ez tragédiánk egyik betegsége, melyből
gyógyulnunk kellene. Nagy Imre (Endre) jó hangsúlyozással szavalts igyekezettol játszott.—Reméljük, hogy ezután minden évben egyszer-kétszer találkozni fogunk „Bánk bán"-nal, a magyar tragédia e büszkeségével, és szinészeink buzgalmátmind
több-több siker koronázza a nem maradnak utánok
kritikusaink sem.
Gy. P.

Svájcz iparágairól.
A szalmafonás Svájcz iparágában igen jelentékeny helyet foglal el s az ezzel foglalkozók leleményessége utolérhetlen. — Évről-évre a legváltozatosabb és igazi müvészi alakzatokat tudják
előteremteni a nyers anyagokból, hogy a szépnem
divat utáni vágyát kielégítsék s kelendőséget biztositsanak áruiknak.
Kezdetben pangott ez ipar, s csak midőn a
fehér lószőrrel fonást kezdték meg, nyert kiterjedésben; ez utóbbi anyag ma a szalma mellett fontos
szerepet játszik. Aargau kantonban különösen oly
női kalapokat készitenek, melyek még máig sem
találtak versenytársra, annál kevésbbé lettek fölülmúlva akár kivitel, akár tartósság tekintetében.
Freiburgban is készülnek hasonló szalmafonatofe;
de már ezeket az angol és belga gyártmányok,
melyek erősebbek, jobban fehéritettek, egyénié-
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tesebb fonatuak és szobb szinüek, fölülmúlják. ben bevitetett Svájczba órák, órarészek s erre költött csodálatot. Nem akartak róla tudomást
Versenyeznek még a freiburgi készítményekkel a vonatkozó tárgyakból 690 mázsa 8 millió frank venni az európai lapok, amerikai humbugnak
Schwarzwaldban, Szászországban és Hannoverá- értéken felül, ellentétben ezzel ugyanezen évben vovén az egészet, mignem közelebb Londonban
ban készitettek, mely utóbbiak rendkivüli olcsó- kivitetett 2121 mázsa 102 millió frank értékben, érkezett meggyőzni a világot, hogy 5 csakugyan
ságuk által tünnek ki. A florentini kalapok, melyek ugy hogy a kiviteli többlet értéke egy év alatt 94 létezik.
mindenütt annyira kedveltek, a freiburgi gyárt- millió frankot tett ki. Természetesen a számok
E két fejü leány tulajdonképen szintén két
mányt csak olcsóbb ár és némi tekintetben jelesebb változásoknak alávetettek s átlag kevesebbre lény, összenőtt mulat, kettős gyermek s 185 L-ben
munka által múlják fölül; de festés és tartósságra megy.
született Észak-Karolinában. Az egyik testvér
nézve emezt el nem érik.
Az ezekkel foglalkozók, föltéve a megkiván- eleitől fogva nagyobb volt valamivel a másiknál.
Legjelesebb gyárak vannak Zürich, Bern, tató képzettség és ügyességet, naponta 2 —16 A kettes alak szinte külön emésztő, érzéki, lélekSchaffhausen, Schvvyz és Glarus kantonokban, frank jövedelemre tesznek szert, tehát 700— 7000 zési organizmussal bir, de — s ebben különbömelyekbqn jobbára októbertől áprilig foglalkoz- frank évi jövedelemre mehetnek föl.
zik a siami ikrektől — a vércsere tagadhatlan
nak készítésükkel s ez ipar mintegy 70 ezer emGyártmányának tökéletessége és jósága által köztük, s a hátgerineznek is közösnek kell lenni,
bert lát el munkával, kik közül a legnagyobb rész még Angolország sem éri utól, sőt állitják, hogy mert pl. a rheumatikus fájdalmakat mind a kettő
otthon dolgozik. Az ügyesség és képesség szerint az angol gyártmány név alatt előforduló óráknak érzi, szintén a lábnak, kéznek stb. minden mozdue munkával naponta 30 centimétől egész 3 frankot legalább fele svájczi eredetü, csak a födél és latát. Ellenben a gondolkozás, hang és a többi
képesek beszerezni, tehát 12 krtól egész 1 frt vésete volna angol készítmény ezeknél.
szervi működés teljesen el van különítve nálok.
20 krjg a mi pénzünk szerint ezüstben; a mi, ha
A berni felföld csaknem kizárólagos ipara a Hangjuk zengzetes, ezért nevezték el őket kettőshozzáveszszük, hogy velő, kisebb gyermekek, föl- fafaragványók készitése, s a thuni és brienzí tavak fejű csalogánynak. Derékig mind a két test külön
serdültek s öregek egyaránt foglalkozhatnak, s vidékén minden faluban van igon sok család, mely van kifejlődve, ugy szintén csipőtől lefelé. Az öszhogy emellett még más házi dolgaikat is végez- kizárólag ezzel foglalkozva, ebből él. Sokan szenövés középen nem egyenközü irányban, hanem
hetik, mindenesetre jelentékeny jövedelmi for- ügyességük által tekintélyes jövedelemre tesznek kissé ferdén vonul. A testvérek ennélfogva mindig
rást képez.
szert.
egy oldalon alusznak, miért is arezcsontjaik az
Az összes pénzértéket, melyet a szalmafonási
Mindenkinek megvan különleges gyártmá- egyik felén jobban ki vannak fejlődve mint a máipar üzlet képvisel, 8 —10 millió frankra teszik.
nya, melynek készítésével foglalkozik, s melyben sikon s az egész arcz ferde alakot vőn. Négy lábon
Svájcz kivitole e czikkből kiterjed egész könnyüdséget s fogásokat sajátit el. Igy egyik járnak nagy könnyüséggel, igy is tanczolnak.
Észak-Amerikára, az Egyesült-Államokra, Angol- helyen házacskák, máshol domborművek, ismét
A „kétfejü csalogány"-nak igen jó idénye
és Francziaországra, Ausztriára és innét kis rész- zergecsoportozatok s egyebek készittetnek.
volt Londonban, s a királynő a Buckingham-paben Magyarországra is. E kivitol mellett nem
E gyártmányokat rendesen üzlet-emberek, lotába is bevezettetó Millie Christinét, mint őket
lévén képes földolgozandó nyersanyagját maga kik vele nagyban kereskednek, vásárolják egybe. nevezik.
előállítani, igen sok ehhez szükségeltető nyers terEz a természeti tünemény bármi csodás is,
ményt szállit be, mint fehér lószőrt, fűzvesszőt,
még
sem első. Több mint 700 év előtt Biddenden
selymet, szalmaleveleket, stb.
angol
faluban két nővér élt, Chul-Khurst Mary
Közönséges szalmakalapokat, melyek Rafz
és Elisa. Ezek nemcsak csípőjüknél, de válluknál
Vidékén a zürichi kantonban készittetnek, olcsó
is össze voltak nőve s kettejöknek csak két karjuk
árakon s igen nagy mennyiségben szállítanak
volt. Az egyiknek jobb és a másiknak balkarja
Amerikába.
egymásba
nőtt e természetes köteléket képezett
Az óragyártás.
köztök. A hagyomány szerint 34 éves korukig
Hogy a Svájczban gyártott órák az egész
éltek, a mikor a testvérek egyike meghalt. Az
világon elterjedtek s kedveltek, nagyon ismert
életben maradottnak azt tanácsolták, hogy vágassa
dolog. Ez iparágnak érdekességét növeli azon
le a hullát magáról; de ő azt mondta, hogy inkább
körülmény, hogy üzése a képzettség és értelmesmegválik az élettől, mint testvérétől. Hat óra
séget nagy mérvben igénybe veszi, s mellette a
mulva megbetegedett ő is és meghalt. Tekintélyes
gépekkel való munka csak másodrendü szerepre
vagyonát a testvérpár még életében szülőhelyének
szorult. Értékét nem a földolgozott nyers anyag,
adta. Emlékükre a biddendeinek még most is minhanem a reá forditott munka és szorgalom képviseli,
den husvétkor összenőtt testvéralaku mézesbáboaránylag kis térimét foglalva el nagy tőkét képkat sütnek.
visel, mi a kivitelre teszi alkalmassá az órákat.
Virágzik Genf, Neuenburg, Waat, Bern,
Solothurn kantonokban; s több mint 40 ezer emEgyveleg.
bert foglalkoztatva mindkét nemből, forgalomba
** (Ütközet az indiánokkal.) New-Yorkból
hoz 50 millió franknál nagyobb tőkeösszeget.
érkezett hirlapok júl. 26-áról a következő rémEz iparág eredetére nézvo a következőket
történetet közlik St. Louisból: William M. Moore
találjuk följegyezve: Svájczba a 17-dik századjún. közepén Pow-Valleyből 13 más emberrel, kik
ban esetlegesen vitetett be, midőn ez idő tájt egy
valamennyien fuvarosok, az indián területen fekvő
keresztül utazó megromlott óráját Dániel RichárdSill erőd felé indult vasuton. A vonat jún. 26-án
nak adta át javítás végett. — Utóbbi nem látván
este 150 vörösbőrü indián és néhány fehér despemég hasonló szerkezetű órát, valódi tudományrados által hirtelen megtámadtatott. Rövid, de
szomjjal tanulmányozta ennek összetételét és szervéres küzdés fejlődött ki. Kilencz utas megöletett,
kezetét, s igy veté meg alapját a mai nap oly kiegy megsebesült, a többi elfogatott. Az indiánok
terjedt iparnak.
megskalpirozták (megfoszták fejbőrüktől) a haJelenleg kiválóan zsebórák készittetnek; a
lottakat és a sebesültekot s a foglyokat megkötözve
„A kétfejü csalogány."
nagyobb asztali és ingaórák, melyek a kereskedéaz erdőbe hurczolták. Mi lett a vonatból? nem
sekben előjönnek, jobbára párisi készítmények.
Jellemző ez iparágnál azon körülmény, hogy
A kormány különösen kiterjeszté reá gon- tudni. Másnap az egyik fogoly meg akarván
bár a szó teljes értelmében gyárszerüen űzetik, doskodását s czélszerüen berendezett rajziskolák szökni, megöletett és fejbőre lehuzatott. Két napig
utazott a banda, foglyaival együtt éjszak felé.
mégis az ezzel foglalkozók alig negyedrésze dol- fölállitásával hatott emelésére.
gozik együttesen nagyobb gyárakban. A legnaHol a természet megtagadta a földtől az erőt Pénteken megállapodott, miro az indiánok a foggyobb rész az előállitandó fontosabb óra alkatré- azon gazdálkodást űzhetni, ott az élelmes nép más lyok közül kettőt Jonest és Haywordot máglyához
szein otthon szobácskájában dolgozik családja utakon gondoskodott lételének biztosításáról, mely kötötték, nyelvöket kimetélték, füleiket levágták
körében, mely résztvesz vezetése alatt » munkában. tényezőt az iparban moglelé; ezt a korral haladó s mindenféle kinzás után megégették, mindezt a
A munkafölosztás helyes elve fejti meg azon müveltségnek megfelelő színvonalra emelek, s igy többi fogoly szemeláttára. Ezek közül három elhatározá, hogy megkísérli a szökést. Több éj
tökélyt, melyre emelkedtek. Egyes órarészek elő- teremték meg a iólétet, melynek örvendenek.
eltölte után, mikor az indián őrök részegen feállitásán dolgozva ebben nagy gyorsaság mellett
(Sz. H.)
küdtek, s az eső meglazitá a foglyok kötelékeit,
pontosságra tesznek szert; ezeket a kereskedőktől
egyiküknek sikerült karjait kiszabaditani s elvemegvéve állitják össze. Ez egyes részek, bár a
vén az alvó őrtől egy kést, megszabaditá társait
legkülönbözőbb vidékekről szereztettek is be,
A kétfejü csalogány.
is. Ez júl. 5-én történt. Több napig étien szomján
mégis szám, nagyság, szabatos kivitel s mindenben
A természet játékai néha felette csodálato- s csaknem egész meztelenül kóboroltak a vadona legpontosabban egyeznek. E részek egybe állításig még számtalan kézen mennek keresztül, sak. Ki ne emlékeznék a hírlapokban számtalan- ban, mig egy barátságos indián csapatra akadtak,
mig a számlapra kerül a sor s végül födéllel láttatik szor emlegetett siami ikrekre, kik csípőjüknél mely étellel és itallal vendégelte meg őket. 12-én
el. Ezután még nehány műtéten egyik kezéből a fogva ugy össze vannak nőve, hogy elválasztásuk értek Riley erődbe. Moore azt beszéli, hogy a
másikba vándorolva, a födél mogkapja a vésetét, a az egyiknek bizonyosan, de talán mind a kettő- banda egy negyede fehérekből áll, kik vadaknak
vannak öltözve s kegyetlenségben mitsem engedbolszerkezet pedig szétszedve finomittatik, s a még nek halálát vonná maga után.
Ez ikrek nagy csodálatot költöttek a hol meg- nek amazoknak. Több nő fogoly is volt köztük,
netán előforduló hibák kiigazittatnak, s igy most
jelentek," s valóban meg is érdemlik azt. Azonban ezek közt egy szép angol leány.
már szabályozva bocsáttatik áruba.
** (Gazdátlan föld az észak-amerikai államokíly órák értéke 10, egész 2000 frank közt vál- ama tünemény mellett, melyre most kezd fordulni
takozik, s az utóbbi magas ár nem mindig az órá- a világ figyelme, a siami ikrek csodaszerüsége fe- ban.) Az amerikai pénzügyi hivatal kimutatása
szerint az Egyesült-Allamok nem kevesebb mint
nak fényüzéssoli kiállításában, mint inkább a lette megcsökken.
A siami ikrek mindegyike önálló külön 2034 millió holdföldről rendelkeznek a gyarmaszerkezet szorfölötti jósága, gondos összeállitása s
egyén s testének minden szerve önálló külön or- tosok telepítésére. Ebből a Mississippitől nyugatra
igy pontos járásában rejlik.
Hogy mily kiterjedt ez üzlet, abból is kitet- ganismusnak része. Csak az őket összekötő por- 60 millió, keletre 974 millió fekszik. Az őslakoszik, hogy vannak évek, melyekben egy milliónál ezogó szerű testrész az, a mi válhatlanul összeköti sok által lakott területen ezenkivül még 44 millió
holdföld szintén az Egyesült-Államok tulajdona.
több órát készitnek. Ez ipar piaczot teremt ma- őket, de azért két ember az tökéletesen.
Amerikában azonban közelebb egy „kétfejü
gának az egész világon, s hogy mily pénzösszeget
képvisel, kitünik a következő számokból: 1857- csalogány" név alatt ismertté lett mulat leány
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tán) s Dobay János könyvnyomdája B.-Gyulán. bizottmány által (elnök gr. Széchenyi Ödön); a
— Hat előfizetett példány után a gyüjtők egy kiállitás (gépek stb.) ünnepélyes megnyitása, foga— („A sakkjáték tankönyve") czimü munkára tiszteletpéldányban részesülnek. — A munka már dási estély a lövöldében. Vasárnap 17-én értekezbocsátott ki előfizetési fölhívást Márki István sajtó alatt van, s november hó folytán szét fog let a lövöldében, az összes egyletek összejövetele
a plebánia-téron, diszmenet, délután nagy diszköz- és váltó-ügyvéd, jelenleg biharmegyei es- küldetni.
küdt. A sakkjáték — irja a szerző — közelismerés
— (JRévész Imre) kitünő tudósunktól most gyakorlat, s este diszestély az „Újvilágban." Hétszerint a játékok királynője. Hogy szépsége és jelent meg „A magyar prot. hitfelekezetek egyházifőn 18-án a'tüzoltó szövetség központi bizottmányának nagy ülése, d. u. 3 órakor diszebéd. Kedden
szellemdús volta mennyi tisztelőt szerzett számára, és iskolai szükségeinek országos költséggel való fedeza mivelt külföld, jelesen Angol-, Franczia-, Né- tetéséről, különös tekintettel a katholikus autonómiai19-én a kiállitott gépek vizsgálata. A dijak kioszmet- és Olaszország és az amerikai egyesült álla- mozgalmakra'-'- czimü hosszabb tanulmány, mely aztása. Este bucsu-estély a lövöldében s a jutalmazámok példái, hol annak egész külön irodalma tá- e téren igénybe vehető összes ismert és eddigelé sok kihirdetése.
madt, bizonyitják. A külföldnek alig van emlí- ismeretlen források lelkiismeretes felhasználásá** (Ajogászgyülés) szept. 24-éh nyílik mög.
tésre méltó városa, hol egy, sőt több sakk-egylet val készült és egyike az e tárgy körül mostanság Eddig tizenhat tudományos tartalmu inditvány
ne léteznék! Európa mivelt államai közt mindkét napvilágot látott legalaposabb dolgozatoknak. Ré- van bejelentve. Ez alkalommal megtekintik a
részben leginkább hazánk maradt ol; mert irodal- vész nemcsak a történelem és köztörvények illető váczi fegyházat is.
munk Rozsnyai Mátyás: „A sakkjáték elemei", adatait használja fől annak bebizonyítására, hogy
** (A középtanodai tanáregylet) ez évi köz(Pest,186O.) czimü ntmotből forditott s csupán a protestánsok tényleg segélyezve voltak a mult- gyülése a mult napokban folyt le nagy részvét
• kezdők számára készitett, különben czélirányos ban s joguk van ezt követelni a jövőben is, hanem mellett. Vagy másfélszáz tanár volt az első gyümunkácskája kivételével egyetlen, hasonnemü e mellett összehasonlításokat tesz a külföldön di- lésen jelen a f oréáltanoda nagytermében. Az elnöki
nmnkílt fel nem mutat; rendes sakkegyletünk vatozott s divatozó eljárásokkal. Mindenesetre oly megnyitó lolkesen hangsúly ozá, hogy ez egylet
pedig — a pestin kivül — egyetlenegy sincs. Ha mű, mely megérdemli minden gondolkodó ember kiválóan magyar legyen, miután magyarok vafigyelembe veszszük azon erkölcsi befolyást, moly figyelmét. Előfizetés is van reá nyitva szeptember gyunk s azok akarunk maradni. Az egylet ez évi
által a sakkjáték ott, hol meghonosul, a nemte- hó végeig 80 krjával, mig bolti ára 1 frt. A pén- bevétele 3217 frt 30 kr., kiadása pedig 2982 frt
lenebb szerencsejátékokat, különösen a kártyát, a zek szerzőhöz Debreczenbe küldendők.
28 kr. volt. — A későbbi üléseken sok érdekes
térről mindinkább leszorítja, s melynek olősegitését
— (A „Magyar prot. egyházi és iskolai Figyel-tárgy és értekezés került szőnyegre. Ilyen volt p. o.
szerző jelen mű kiatlása által, mint magasabb mező") két utolsó, május-augusztusi füzetét egy- Thewrewk Emil értekezése a „magyar rhytmus" szempontot tüzte maga elé, — ezen jolenség méltán szerre említjük fől, miután Révész Imrének fön- ról; Károly Hugó kassai pap-tanáré a „kassai mafájlalható. — Pedig hazánknak nemcsak kitünő, tebb érintett nagy horderejü tanulmánya e füze- gyar társaság"-ról; Torkos Lászlóé az „iskolai önhanem világhirü, illetőleg első rangu mesterei tekben jelent meg először. E mellett, mint minden képzőkörök mai káros állapotáról" stb. A gyülés
voltak és vannak! Legyenek itt megemlítve: Szen számban, érdekes egyház- és régi magyar iroda- méltó részvétet keltett maga iránt s a társulási
J. (t 1857), Grimm V. és Löwenthal Z., kik, mint lomtörténeti közlemények, egyházi és iskolaügyi szellem erősbülésére nagy befolyással volt.
a pesti sakk-kör v< zérjátékosai az 1.84V3-ik évben krónika a külföldről, 8 végre könyvismertetések
** (A daláregyesület) vasárnapi közgyülése a
az akkor elsőnek tartott párisi egyletet két, egy- olvashatók. De az előbbi füzetben érdekes még a zenede termében Királyi Pál elnöklete ^ alatt olidejüleg vezetett vereenyjátszmában legyőzték, s bécsi prot. papnövelde 50 éves örömünnepének határzá, hogy a jövő évi nagy dalárünnepet
kik közül Szén az 1851-ik évi londoni, nemzetközi leirása, mig az utóbbiban a genfi „reformáczió- augusztusban Nagy-Váradon tartja, s ez ünnep
nagy sakkversenyen 4-ik győztes lőtt; Löwenthal csarnok" elöljáróinak levele a magyarországi re- elnökévé Tisza Kálmánt váíasztá. Verseny-népedig jelenleg, mint Anglia egyik legünnepeltobb formátusokhoz. E folyóirat előfizetési ára egész gyesre ismét pályázatot tüznek, de a szöveget
(ha nem legelső) mestere él Londonban , — évre 4 frt.
ezuttal a pályázók maguk választják. A dalárKolisch Ignácz, az 1867-ik évi párisi nagy sakk** („A vallás és tudománya") czim alatt kap- egyesület eddigi bevétele 19,213 frt 41 kr.
verseny első győztese; Erkel Ferencz; Bécsi tunk Sáros-Patakról égy kis füzetet, mely Bolcor
Emil (f 1864); Cseresnyés István (f 1866); Háy József hittanárnak ez é\i julius 11-dikén tartott
Egyház és iskola.
Orbán; dr. Jákoby Sámuel; dr. Spitzer la. és Vidor. székfoglalóját tartalmazz!). Nyomatott a ref. főtaA feladványt öltés terén: gr. Pongrácz Arnold, coda botüivel.
** (Az orsz. magyar gazdasági egylet) budai
Véss János A. ti\, Szirmay János s többen. —
** (Aigner Lajos) bizományában jelentek meg vÍBCzollér és bor kezelőket képző tanintézetének
Szerző véleménye szerint a sakkjáték nagyobb a következő tankönyvek: 1. „Előgyakorlatok a szokott évi vizsgája f. hó 16-án tartatott meg; 12
mérvben el nem terjt ddsének hazánkban egyik magyar irva-olvasás tanitásához." Irta Gyertyánffy fiu állott a médiumon, kik valóban elismerést érfőoka egy, a haladottabbak igényeinek is megfe- István. 8-r. Ára 30 ki\ —- 2. „Földrajz az elemi nép- demlő előmenetelt tanusitottak a szőlőmüvelés,
lelő rendszeres, eredeti tankönyv hiánya. E hiá- iskolák számára." Irta Iványi Andor. Temesvár, borkezelés és gyümölcsészet körül, bizonyságot
nyon óhajt tehát a jelen, a sakkjáték egész körét 1871. 8-r. Ára 18, használati útmutatással 23 kr. téve egyszersmind arról is, hogy dr. Entz Ferencz
felölelő s a hazai sakkügyre különös tekintettel
** („A nép kertésze") czimmel Lukácsi Sándor igazgató ur országszerte ismert alapos tudomákidolgozott mű közzététele által segiteni, s e végett kertészeti szaklapot indit meg, mely szeptembertől nyát s gyakorlati tapasztalatait ernyedetlen szorfelhivja e szép és nemes játék kedvelőit s azokat, kezdve havonként kétszer fog megjelenni, s előfi- galom és kitartással igyekezett az ifjak által
kik azt alaposan megtanulni kivánják, hogy e zetési ára egy évre 2 frt, félévre 1 frt. Az előfize- elsajáthatitóvá s majdan az életben is hasznositczélja elérésében — minél számosabb előfizotés tési pénzek a szerkesztőhöz küldendők Rákos- hatóvá tenni. Jelenvoltak: a földmivelési miniszáltal — gyámolitani sziveskedjenek. — A mű Palotára. A mutatványszám már megjelent, s a terium küldöttei, a Gazd. Egyesület alelnöke és
béltartalmára vonatkozólag közöljük itt annak czélnak megfelelőleg, ügyesen van összeállitva.
titkára; továbbá több szakférfiú, kik kellemesen
rövid vázlatát: 1. Hesz. Előszó. Bevezetés. A
** (A művészeti czélokra)megszavazott országos voltak meglepetve a hallottakon, de nem kevésbbé
sakkjáték rövid története. Irodalma. Elemi ismea látottakon is, mert a sok különösségtől elteretek. A bábok menetmódja és csereértéke. A mű- javadalmazás rovására a vallás és közokt. minisz- kintve, csak a gyönyörü redély alma- és körtefákifejezések magyarázata. Játékszabályok. Átalá- ter az országos képzőmüvészeti tanács javallata kat szemlélve, Belgiumban, a kertészet hazájában
nos (a játszma vezotésekor figyelemben tartandó) alapján: Feszi László, Czigler Győző építészeknek képzelte magát az ember. Ajánljuk ezen közhasznu
tanácsok. Minta-játszma kezdők számára ábrák- külön-külön 600 ft., Böhm Pál, Somogyi Susztek intézetet mindazok figyelmébe, kik fiaikat vagy
kal és számos jegyzettel. — IL ítész. Játék megnyi- Dániel, Mészöly Géza, Richter Zsigmond és Palik pártfogoltjaikat a szőlőmivelés és borászat terén
tásokkal; spanyol, olasz, magyar stb. megnyitá- B. festőknek egyenként 600ft. Miskovszky Viktor, a mai kor szinvonalat megütő elméleti s gyakorsok; Evacs csel; egyéb cseljátékok; szabálytalan Kern Armin, Véber Ferencz és Gerhard Alajos lati készültséggel ellátni óhajtják. Nagyon ideje
megnyitások stb. elemzésekkel és jegyzetekkel. — festőknok 5;ülön-külön 500 frt és Gyöngyösy Rezső volna már, hogy szőlőhegyeink dús kincses bányái
UI. Mész. Végjátékok (Endspiele), azaz: egyes festőnek 300 frt; továbbá Doby Jenö rézmetsző- kiaknázatlanul ne hevernének, s ez csak elmélebábok egymás elleni működési rendszere, szám- nek öOO ft, Kugler Ferencz szobrásznak 500 ft, tilog és gyakorlatilag egyaránt képzett egyének
talan példával. — IV. Hesz. Tanulmányok; azaz: Huszár Adolf szobrásznak és Kratzman Ede által érhető el. 10 ifju vétetik fól ez idén|is az inténehezebb hadállások kitünőbb játékosok játsz- üvegfestőnok egyenként 400 ft, Morolli Gusztáv zetbe; a felvétel iránti kérvények Budára, dr.
máiból s ezek megfejtései, (ábrákkal). — V. Hesz. fametszőnek 500 frt, és végre Kohányi Károly, Entz Forenczhez, az intézet igazgatójához intéFeladványok : 2, 3, 4, 5 lépéses mátok, föltételes Greguss János és Irinyi Sándor rajztan ár jelöltek- zendők, ki részletes programmal szolgáland.
feladványok, önmatok (ábrákkal). - VI. Hesz. nek külön-külön 200 ft, utazási ösztöndijt enge** (A déli-magyarországi tanitók gyülése,) mint
Mintajátszmák (80—100), nagyrészben a sakkvi- délyezett. — Továbbá megrendelte Izsó Miklós Temesvárról irják, e hó 22-én nyilt meg az ottani
szobrásznál
néhai
b.
Eötvös
József
márvány
melllág legkitünőbb mestereitől, Anderssen, La
redoute termében. A gyülés iránt a közönségben
Bourdonnais, Barnes, Bird, Boden, Blackburne, szobrát az egyetemi vegymüvelde, és Petőfi Sán- nagy részvét mutatkozott. Csermen, a város főkador
márvány
mellszobrát
a
m.
n.
muzeum
számára,
Oocnrane, ^seresnyés, Deschapelles, Dubois,
pitánya üdvözlő beszéde után Kohn igazgató,
Oufresne, Erkel, Hampo, Harrwitz, Horwitz, Engel József szobrásznál pedig az utóbb emlitett hosszabb értekezést tartott a női neveltetésről
Kapdebo, Kaeseritzky, Kolisch, Löwenthal, Mac intézet számára, I. Mátyás király és Mária Terézia melynek végén inditványozá, hogy bizonyos fokig
Donnell, Morphy, Mongredien, Owen, Paulsen L., királyné márvány mellszobrát. Végre engedélye- a természettudományok és a kereskedelem is véPhüidor, Kecsi, Staunton, Steinitz, Szén, Wal- zett Mozei József világtalan festésznek 200 ft, tessék föl a női neveltetés rendszerébe. Dr.Kilényi
ker stb. — azonkivül távizeneti játszmák Pest— Kegyes Jozsef fostésznek 100 ft, és Ország Antal j azt inditványozá, hogy a tanodákban a két nem
Páris, Páris—London, Edinburgh, Dundee, tollrajzolónak 200 ft segélyt.
tökéletesen elválasztassék. Az inditvány megbuAmsterdam, New-York stb. között, számtalan
kott, bár Lederer igazgató is erélyesen mellette
relvilágositó jegyzettol és ábrával. __ Előfizetési
Közintézetek, egyletek.
szólt. Dr. Bécsi, Temesvár városa főorvosa, a szel«m: a mintegy 18—20 nagy 8-rét ivre tervezett
lőztetés
hiányát tünteté föl a tanodákban. ^
** (Az első magyar tűzoltó-ünnepély) f- évi
8 több, mint 100 ábrával ellátandó munkának
(A
pestmegyei tankerületi iskolatanács)_ év2 frt. Előfizetési határidő f. 1871. évi október szept, hó 16., 17., 18. és 19-ik napjain fog megnegyedes
rendes
'gyülését, tekintettel a pest. ortartatni
Pesten.
Az
ünnopély
sorrendje
következő
*-je. —. Előfizetéseket elfogad szerző (N.-Szalonlesz: Szombaton szept. 16-an vendégek fogadása a szágos vásárra és az iskolatanács végzéseire, t. t.
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augusztus hó 30-án délután 4 órakor tartja, a meg. A misét b. Kopeczky pozsonyi kanonok
Szerkesztői mondanivaló.
tartá, a szent boszádot podig Novák Arthur czimmegyeház tanácstermében.
—
O-Apáti.
K. E. Furcsa ! csak az esetben bocsátja
— (Iskolai értesítés.) A késmárki lyceumban zetes kanonok éd a szatmári gymnázium igazgarendelkezésünk alá, ha nem mennek a papirkoisárba? — De
azl87'/i-ki tanév szeptember lió l-jén kezdődvén, tója. — Karlsbadban szintén megünnepelték e biz oda mennek.
kötelességemnek ismerem az érdekelteket arra napot az ottani magyarok. A misét Verbőczy
— B. L. Hogy neve mért „liliomszinü", most már értfigyelmeztetni, hogy alutnneumnnk és konviktu- pécsi tanár mondta. Utána lakoma tartatott, me- jük; ámbár liliom van sárga is, meg fehér is. Az ujabbakra
eunk jótéteményeibon mindon tanuló valláskülönb- lyen az összos magyar fürdővendégek jelen voltak. nézve azt kérdi on: az irály vagy a metrika, vagy a költéhiányos-e bennök? Mind a három. S a mi több: először
ség nélkül részesülhet. Az alumneumi obédért járó Közöttük Somssich Pál, Ghyczy Kálmán s gróf szet
meg kellene tanulni magyarul, mielött az ember magyar
félévi fizetés 1 frt 50 kr. A konviktusban nemcsak Teleki Sándor. — Marienbadban a mintegy 70 — 75 költő akar lenni.
ebédet, hanem vacsorát is kapnak az illetők; ebédre ott tartózkodó magyar szintén megtartotta Szt.
— P-K. K. „Két jó barátom . . ." Nem értjük. Allelevest, hust, vastag ételt és \\ kenyeret; vacsorára István napját; az isteni tiszteleten magyar pap góriának látszik indulni, pedig nem az. Ha nem az: akkor
1
mire való? s mi van benne?
[i kenyéren kivül pecsenyét vagy vastag ételt 58 misézett.
— Parilya. Völgyesi. Elég folyékony verselés, csinos
frt évi fizetésért. Szegényebb sorsú ifjakra nézve
** (A kolera.) Sötét vendég közeleg Ázsiából külalak; de a tartalom kevés. Az utolsó versszakban „nagy
legelőnyösebb, ha ebédet az alumneumban, vacso- s mindenfelé kezdenek intézkedni be-nem-foga- eszmének" nevezi azt, hogy
rát podig a konviktusban fogadnak 44 frt évi fize- dására. A kolera Oroszországban hónapok óta
„Nagy, dicső magasztos
A természet utja;
tésért. — Solcz Frigyes igazgató.
mérgesen pusztit a városokban. Berlin és Bécs
Mindenütt kitetszik a bölcs
— (A debreczeni ref. akadémiában) a legkö- városok képviselő testületei gondoskodásuk tárIstenségnek ujja", — pedig ez épen nem nagy eszme,
zelebbi őszi pót- és javitó vizsgák, nemkülönben gyává tették már e vészos vendég járását s Pest- hanem a legközönségesebb közhely! Nagy szók üres csena jogi magánvizsgák is, az eddigi gyakorlattól el- városa közgyülése is tett intézkedést, hogy az ut gése oly könnyen megcsalja az embert.
— Knkoricza-csösz. Sekély tartalom; alantoshang;
térőleg, f. év október 2-ik és 3-ik napján fognak előle elzárassék a magyar fővárosba. Tőlünk még
messze van a vész, de a közlekedés mesés volta, a csinált naivság. — Longfellow verse jobb fordításban van
megtartatni.
már nyelvünkön.
— (A miskolczi heh. hitv. lyceumban) az forgalom óriási mérvei illuzóriussá tesznek minden
— A luiszli várromnál. Egészben véve sikerült kis
187'/2-ik tanév szept, l-jén veszi kezdotét, a nö- messzeséget. Igen kivánatos, hogy most, mig a költemény. De itt-ott még javitást igényelne eszmék ugy
vendékek beiratása szept. 7-ig tart. A fölvételi, baj nincsen itt, iparkodjék mindenki a vész elő- mint forma (kivált rimek) tekintetében. Tegyen vele még
magán és javitó vizsgák szept. 10-ig történnek. A föltétoleinek utját venni. Tisztaság, rendes élet, egy kisérletet.
— Krassó-Lipó. L. M. A régi okmányt le fogjuk mászülék teljes tisztelettel kéretnek, hogy az iskolai mértékletesség és rend mindenben: ezek az orvosoltatni
s átadjuk az Akadémia levéltárába. Az eredetit visztörvények értelmében a félévi tandijt előlegesen sok, a kik hathatósan tartják távol a bajt, mely szaküldjük.
befizetni méltóztassanak. — Miskolcz, 1871. aug. ha befészkeli magát, vakon szedi áldozatait, válogatás nélkül.
15-én Finkei József, 1. e. igazgató.
— (A pesti ág. hitv. evang, gymnáziumban) az
** (yl Szibériában) hét évi bányarabságot
SAKKÜATEK.
1871/2-ik tanév szept, l-jén kezdődik, még pedig szenvedt, lengyel születésü Köck-Báthory Ignácz,
u
10
v a z
613-ik sz. f. — Oeffner A.-tól.
gy> Í o
dw 3 napon(l., 2. és4-kén) abeirá- 1849-ben honvédkapitány, ki szabadságharezunksok történnek, 5-én a fölvételi pót- és magánvizs- ban sok sebet kapott s az utolsó lengyel forrada(Augsburgban.)
gák tartatnak 6-án pedig megkezdődik a rendes lomban fogatott el, közelebb tért vissza hazánkba,
Sötét.
tanitás. A gymn. I. osztályába csak azon növen- hol most erdei szolgálatot keres, miután okleveles
dékek vétetnek föl, kik a IV. elemi osztályból erdész.
legalább átalános kielégitő bizonyitványnyal bo** (Fóthon) id. gr. Károlyi István kastélyába
csáttattak el, vagy ilyenök nem létében az elren- tolvajok törtek bo, s több értékes holmi közt a
delt magánvizsgálatot kiállják. Azon tisztelt gróf koronázási díszruháit is ellopták.
szülők, kik gyermekeiket gymnáziumunkban ki** (Hármas ikrek.) A budai Uj-Telepen Pavánják képeztetni, kéretnek a beírásra kitüzött rányi Margit nevü asszony e hó 20-kán hármast
napokon beiratás végett pontosan és személyesen szült: egy fiut és két leányt.
megjelenni. A beiratás alkalmával minden tanuló
— (Halálozások.) Névedi Botka Mihály,
köteles az egyház pénztárába beiratási dijat 2 frtot, Zalamegye egykori első alispánja, s a tapolezai
első félévi tandijat 6 frtot, összesen 8 frtot befi- vál. kerület két izbeni országgyülési képviselője,
zetni. — Ssénássy Sándor, igazgató tanár.
élete 48-ik évében e hó 18-án elhunyt. Hült te— (Ag iglói ágost. hitv. főgymnáziumi) hetedik temei a karmacai családi sírkertben léLctusli. Örök
tudósitványát vettük, l l rendes és 2 rendkivüli nyugalomra. — Dr. Tormay Károly, ki több évig
tanár vezetése alatt tanult összesen 349 ifju, kik Pestváros tiszti főorvosa és a Eókus-kórház igazközül 172 ágost., 124 református, 31 róin. kath., gatója volt, 68 éves korában szélhüdés következ2 gör kath. és 17 zsidó vallásu volt. Anyanyelvre tében elhunyt. — Jellasics unokaöcscse, Jellanézve 183 magyar, 136 német és 27 tót hallgatta sics Ede, volt helyettes udvari kanczellár, e hó
az előadásokat. Érdekesnek tartjuk megérinteni, 16-án meghalt, Hrascinamellettijószágán,Hunban.
hogy e tanoda legrégibb tanárai: anevelés-irodalmi — Gróf Almássy Dénes pár nap előtt halt meg
a
b
c
d
e
f
g
h
működéséről ismeretes dr. TavasiLajos éaPákhKá- Döblingben, hol évek óta agylágyulásban szonvedt.
Világos.
roly; amaz 16, mig Pákh 15 év óta tanárkodnak ez Nejének (gróf Keglevich Jennynek) kora halála
Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.
intézetben.
volt főoka ama lelki bajnak, mely rajta kitört. A
forradalom
alatt
tiszt
volt
a
Károlyi-ezredben.
Mi ujság?

HIRDETÉSEK.

** (A budai lövész-ünnepély) szerdán ért vé— (Ajánlkozás.) Egy végzett V I I I oszt.
get, délelőtt czéllövéssel, délben társas-obéddel, tanuló, orvosi pályára lépondő, kedvező feltételek
délután a lődijak ünnepélyes kiosztásával, este mellett Pestre nevelőnek ajánlkozik. — Levélben
pedig bucsú-estélylyel. Az utolsóelőtti nap a többi értekezhetni M. N. urral Himesházán pr. Mohács.
közt megjelent egy tiroli lövész, ki sok lövése
közül egyet sem hibázott el; egy toszkánai és két
Nemzeti szinház.
török vendég is volt. A krakói lövészek kedden
reggel utaztak el, búcsúként latin beszédet tartva,
Péntek, aug. 18. „Egy játszma piquet." Vigj. 1 felv.
8 a magyar és lengyel testvérüket éltette. Az ün- Francziából ford. N. N. — „Miért nem házasodik a sogor.11
nepély tartama alatt összosen 17,000 lövés történt. Vigj. 1 felv. Irta Balázs S. — és „A dicsőség bajjal jár.H
**(Egy „magyar") a, „M. Ujság"-ban fölhivja Vigj. 1 felv. Irta Bekett. Ford. N. N.
Szombat, aug. 19- „Hunyadi László." Opera 4 felv.
a hazafiak figyelmét Damjanich és Lahner honvédZenéjét szerzette Erkel F.
tábornokok sírjaira. Huszonkét év óta feküsznek
Vasárnap, aug. 20. „Bánk-bán." Eredeti szomorujáték
ők a mácsai parkban, hová Csernovics Péter nagy 5 felv. Irta Katona József.
Hétfő, aug. 21. „Miért nem házasodik a sogor}'- Vigj.
áldozattal szállittatá holttesteiket. Mácsa később
gróf Károlyi Györgyé lett, s a két hős sirja most 1 felv. Irta Balázs S. — „Egy játszma piquet." Vigj. 1 felv.
ford. N. N. — „A dicsőség bajjal jár." Vigj.
is ott van egy kis tisztáson, négy lombos fa közt, Francziából
1 felv. Irta Bekett; ford. N. N.
fölhantolva, de — jeltelenül. ÉI kollene onnan
Kedd, aug. 22. „Az afrikai no." Opera 5 felv. Zenéjét
szállitani a hamvakat közös sírkertbe, hogy em- szerz. Meyerbeer.
Szerda, aug. 23. „A misanlrop.a Vigj. 1 5 felv. Irta Molékkővel jelölje meg nyughelyüket a hazafiak keliére
; ford. Szász Károly. — „A nyelvtan.' Vigjáték 1 felv.
gyelete; ez a fölszólaló óhajtása.
Labiche és Jolly után ford. Feleki.
** (Szent István napja külföldön.) Bécsben a
ösiitörtb'k, aug. 24. „Romeo és Julia." Tragédia 5 felv.
nemzeti ünnepet a kapuczinus templomban ülték Irta Shakespeare; ford. Szász Károly.
>
Hónapi-és
hetilap
27 Vasár
28 Hétfő
29 Kedd
30 Szerd.
31 Csőt.
1 Pént.
Szóm.

H l E T I - N A FT Al 1
Katholikus és protestáns
naptár

Augusztus

(idrög-oroüz
naptar

Izraeliták
naptára

Aug. (ó)

Elul Ros.

A13 Kai. Jozsef A 12 Gebh. 15C13N B A . 10
Ágoston püsp. Ágost. püsp. 16 Dioméd
u12 Sára
János lefejezése Sabina
17 Miron
Limai Róza
Róza
18 Flórus
13
Rajmund hitv. Paulin
19 Endre
14
Egyed apát
Egyed, Izab. 20 Samu
15 Susanna
István, Kai.
Efraim, Zenó 21 Tádé
Ifi S. Kit.
Hold változásai. ® Holdtölte 30-án 7 óra 37

1

hossza
f.

kél

H
nyüg.

P- ó.
ll 6
5 13 6
5 14 6
5 15 6
5 17 6
5 19 6
5 19 6
reggel.

P- ó.
5

153 42
154 40
155 38
156 36
157 34
158 32
159 30
perczkor

P

hossza

P- f.

51
48
47
45
43
41
89

294
310
324
338
352
fi
18

0

Id
nyng.

kél

P- ó.

P- ó. P-

5 41
40 6 22
55 fi 56
57 7 23
41 7 46
fi este
44 8 27
94

1 10
2 23
3 40
4 58
5 15
rege.
8 39

értesitem arról,

miszerint mell-betegségek, különösen mellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt hasonszenvi orvos által sikeresen
gyógyittatnak.

rumburgi vászon-raktára

s

a

„a menyasszonyhoz"

az uri- és zsibárns-ntcza szögletén, báro Orczy-féle 10-dik szám alatti
házban Pesten,

Rendelvényi órák:

ajánlja legjutányosb szabott áron a legnagyobb választékban kitünő minőségü rumburgi, irlandi, hollandi, creas és takács-vásznait; szines ágyneműit, fehér vászon-csinvat és damasz-asztalteritékoit 24,
18, 12, 6 személyre; asztalkendők, asztalteritők, — kávés-, törülköző- észsebkendőit, — franczia
és angol batisz-zsebkendőit; továbbá gyapotárukban: percail, angol-schirting, chifon, cambric,
batisz, clair és moll; valamint: nausoc-, muslin-, tárlatán-, moll-,tul- és háló-függönyeit; varrott s
hímzett mell-betéteit urak s hölgyek számára; végül: batisz-betéteit és szegély-síkjait.

Ágyteritök. Flanelteritök, talajszönyegek.
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Bálvány-utcza 0. szám, 2. emelet
(ezelött váczi-nt 24-ik szám.)

ERNST L,

homaopath-orvos és szülész.

(3-3)

Heckenast Gusztáv könyvkiadónál Pesten (egyetem-uteza, 4-ik szám) megjelenj és
minden könyvárusnál kapható:

Sajtó alatt van

s a jövö tanév kezdetén okvetlen megjelenik:

A VEGYTAN ALAPVONALAI.
KÉZIKÖNYV

A telekkönyvi törvény
gyakorlati alkalmazása.

közép tanodák számára.

Dr. Kruesz Krizosztom

Irta

után

Fiedler Ignácz.

Fehér Ipoly,

A felek és ügyködők használatára.

teljesen átdolgozta s az ujabb elméletek alapjára fektette
panonhalmi

(2—6)

délátán 2-től 4-ig.

benczés

tanár.

Heckenast Gusztáv, kiadó.

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

Az 608-ik számu feladvány megfejtése.
(Farkas Bertalantól Homonnán.)
Vil.
Söt.
1. Vb2-c3
Kg5-h4(a)
2. Vc3 —elf . . . . tetsz. szer.
3. Vei -e7 matt.

1. Ff4—e5
2. Bfl-főf .
2. Kg5-h4
3. Bfő -hö matt.
Helyesen fejtették meg: Veszprémben:Fülöp Jozsef.
— Jászkiséren: Galambos István és László. — Czegléden:
Galambos Károly. — Pécsett: Kovács Zsigmond. — Karczagon: Kacsó Lajos. — Nagy-Szalontán: Kovács Albert.
— A pesti sakk-kór.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokból 1871. julius l-töl kezdve néhányteljes számu példány még folyvást kaphatóAz elöfizetési föltételek a lap homlokán olvashatók. — Azon t. cz. olvasóinkat, kiknek előiizetésök aug. hó végével lejár, tisztelettel felkérjük, sziveskedjenek az elöfizetést mielőbb
megujitani. — Pest, aug. 26.1871.
A kiadó-hivatal.
TARTALOM.

Ni

Mellbetegeket

Kész nri s női fehérnemüek.

Bocsor István (arczkép). — Zsugori Péter kincse. —
Ravanicza zárda Szerbiában (képpel). — A bolgár nemzet
egyház és előharezosai (képpel). — ?A Sátor-hegy Sztojfcafalvával (képpel). — Országos lövöldözés. — Nemzeti szinház. — Svájcz iparágairól. — A kétfejü csalogány (képpel).
— Egyveleg. — T á r h á z : Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Mi ujság? —
Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.

PESTEN,

ajánlja a részére Magyarországban és Ausztriában kizárólagos szabadalmat nyert legujabb javitott

kakas nélküli Lancaster-vadász-fegyvereit
(saját készítmény.)

Ezen fogy verek főclönyc mások felett a gyors cs biztos töltés cs fontos lőképesség szál lépésre, (mely távolságra 2-ős számu
sorét 50 ív ítatós-papiron keresztül visz) még különösen az, hogy mechanicai szerkezetük egyszerü, s igy nincsenek alávetve a más
ilynemü kakasokkal ellátott fegyvereknél folytonosan szükségelt javításoknak; továbbá egyik igen nevezetes előnyük az is, hogy télies bizJ
J
tossággal elzárhatok.
E talál
án
m
.,,
m y ° részrehajlatlan szakomberek által mind eddig a legjobbnak itéltetett, mert a kívánalmaknak várakozáson felül
k v .
mtunoleg felel meg, és bármely nemü vadászfegyver próbalövéseivel a legbiztosabban versenyez.
E
g y szép kiállitásu

kakas nélküli dupla Lancaster-vadász-fegyver

ti szini*? 8 ! 1 1? damaszt-csövekkel 130, 150, 200 frtba kerül, és mindenkinek, kit érdekel, a váczi-utezában és a kerepesi uton,
oíinnaz átellenében lévő üzleteimben szivesen megmutattatik.
M n c a s t e r - f e g y v e r ( ! k e t kakasokkal 80-tól 120 ftig készítek szépon kiállítva.
aiát o v á r t m l n r o n " ? L f f a « c h« > «x-vadász-fegyverek is nagy választékban vannak, és pedig a legjobb szerkezet szerint készitve, melyek
11ÍtVa M
párakból
árakból 40
40 ^
' á r u k 6 5 ' 7 5 ' 8 0 ) 9 0 > 1 0 ° f t i S- - Lefaucheux-fegyverek a legjobb hirü lüttichi
30

^

TÍfrtig. 6 1 '* 1 ' ^

^

v á I a s z t é k b a n

szerezhetők be, még pedig 6 lövésüek 8, 12, 15, 18, 20, 25, 35 f r t i g , - 10, 12, 20 és

W F Minden fegyverért jótállók, és azt nem tetszés esetében egy hó lefolyása alatt kicserélem.
Mühelyeimben mindenféle fegyverek javítása olcsón történik.
i m (7 _ 8 )

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.(L. magyar-utcza 21.ss.)
••

A pénz hatalom!!!

Kihuzott 183íMiki Roilischild-soraat-sorsjegjek,
„ 1860-diki sorozat-sorsjegyek
300,000, 220,000, 50,000, 25,000 5000 frt. stb. stb.

nyereményekkel, melyekre mindenesetben szeptember l-re 8 november l-re kell nyerőnek esni, nálam

havi 10 i'rtus részletekben,

A falusi háztartásban
tökéletesen jártas

gazda-asszony
kerestetik.

PSF* Kimeritő ismertetések
szeptember 5-ke előtt a következő czimmel küldendők: M. in
Radegund bei Gratz.
Arczkép kivánatos.
1140.(2-2)

20 ötöd 1839-diki sorsjegy egy kihuzott sorozattal
20 „ 1860-diki
„
„
„
_ „

olyformán kapható, hogy még a befizetés tartama alatt a csinált nyerők a részletlevél-tulajdonosoknak készpénzben kifizettetnek, és azonkivül az utolsó részlet után minden részletlevél-tulajdonosának egy eredeti ötöd 1839-diki, vagy egy
eredeti 1860-diki ótú'd sorsjegy kiadatik.

1864. sorsjegyeket, főnyeremény 200,000 frf, huzás szeptember l-jén,
a meddig készletemben tart,

havonkinti § frt nyi részletfizetésekre

I adok el és mindenkinek ki egy 1839-diki vagy 1860-diki sorsjegyet részletekre vesz egy 186i-diki Ígérvényt ingyen adok.
j ^ ? ~ Vidéki megrendelések pontosan utánvét mellett eszközöltetnek. Fizetési sorozatok ingyen.
1864-diki sorsjegy-Ígérvények 3 frt. és 50 kr. bélyegre.
. 1138 (3—4)

P O R G É S LAJOS váltoto, Dorottya-utcza 10. szitin.

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

Makray Aladár.

Kossuth Lajos levelei
Bem altábornagyhoz
1849-dik évi márcziustól juniusig.
(8-rét, 91 lap) füzve 80 kr.

Gyógyszerészi gyakornoknak

szegélyes, szép chifíbn férfi

W I. 1» < 5

Jólsvára (Gömör) elfogad egy 4 - 6 gymnazialÍB osztályu végzett fiatal
embert jó bizonyitványnyal ellátva, minden fizetés nelkul

Alalcter Albert,

l l . £) íí»»tÍO vászon ingek.
v

I . O U , /£•<)() szines ingek.

l t . ' "i. 3« 3 . 5 0 nö vászon ingek.
.. 1.40 háló ujjasok.

. . l.»>tj chiffon sima nö ingek.

. . » fésülő gallérok.

• » 9 nő chiffon ingek hímzett csíkkal.

,, 1 . 2 5 nö lábravalók.

«. i. «$O»

szegélyes és hímzett, j .« A szoknyák.

gyógyszerész.

1141(2—3)

^ 1 0 0 0 frt fogadásol!
1132 (S-3)

Menyasszonyi készletek.
ft. 50, 100 és feljebb.

Tizennyolcadik évfolyam.

36-ik szám.

448

hogy az egész birodalomban

más országban senki sincs, ki mikén?

Branswetter János

chronometer- és műoras SZEGEDEN szülővárosában

12 éven át külföldön ée a franczia Sveicz legjobb óragyáraiban az óramüvészet minden
titkait magáévá tette, a hozzávaló gépeket beszerezte, és azután
Münchenben az elméleti és gyakorlati vizsf^
gálatot addig még senki által meg nem közelített eredménynyel letette volna; ki továbbá •?•-:;"üzlete 23 évi fönállása óta annyi órát, és mindeze- / J É % ^ / § ' v ' ^
czimzett kereskedésben, kishid-uteza a ,,vastnskóhoz" czimzett házban.
ket, ujakat ugy mint javitásokat, saját találmányu
gépek és eszközök segélyével, 40 évi tapasztalás
alapján, saját vezetése alatt oly jó állapotba helyezte,
és személyesen, a zsebórákat, függő vagy fekvő, egyszóval minden helyzetben és rázkódásokban oly
Hetedik kiadás
arányosan és pontosan szabályozva adta volna át
Alólirott
a
t.
ez.
szülőket
értesiti,
misze(magyar nyelven negyedik).
1115 (4—4)
t. cz. közönségnek, mint azt ő tette, és jövőben is tenni fogja.
rint: 1) felsőbb kereskedelmi iskolája
Azonfölül
tőlem
minden
óra
vevője
egy
10
évi,
és
minden
javitás
megrendelője
5
a nyilvánosság jellegével ruháztatoit
évi irásbeli jótállásról szóló iratot kap, használati utasítással együtt*.
fel és megengedtetett, hogy jogérvényes bizonyítványokat adhasson k i :
Hogy a mondottak folytán óráim minden tekintetben a legjelesebbek, legpontosab2) hogy azon tanulók, kik :iz elöirt előkébak és legjutányosabbak, az magától értetik.
szület után felsőbb kereskedelmi iskolája „ ^
Igen gyakran ismétlődött utánrendelések és dicsérőlevelek cs. k. katonai és polgári
két osztályát jó sikerrel végzendik,azonbe- egyénektől, valamint órásoktól, még fővárosokból is, bizonyítványok, bizonyitékok töményÉrtekezések a nemzés és nemi be- cses kedvezményben részesülnek, hogy telen száma, mik a mondottak igazságát megerósitik, nálam megtekinthetők. Segédek
minden további szigorlat nélkül az
tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy- egyéves önkénytegek sorában beléphetnagy száma, kik nálam dolgoztak és tanultak, ezt szintén bizonyíthatják.
Arany- és ezüst órák, lánczok, a m. kir. ellenőri hivatal által megvizsgáltatvák, és
módjaival.
1102(2-13)
nek; 3) hogy három alsóbb osztályát akként
minden nemben dús és legdiszesb választékban kaphatók,
Függelékkel a bnjakőri ragályrásróll szervezte, miszerint ezek egy önálló alreáliskolaval egyenlők legyenek, de a
Hölgyórák.
ég Dr. K o d é t , lyoni orvos
Frt.
Férfi órák.
I mellett a kereskedelmi igényeknek is felel13—18
Ezüst henger-óra4 és 8 rubinnal.
10—12
Ezüst
henger-óra
4
rubinnal
.
.
25-30
ragályelleni legbiztosb óv- Ijenck meg, miért is a 3-ik alreálosztálylyal
Arany henger-óra 4 és 8 rubinnal
v
arany
szegélylyel,
p
párhuzamosan az eddigi 3-ik kereskedelmi
31—36
detto, zománezozva . . .
13—14
ugrólappal
szeréről,
osztály eredeti szervezetében azon tanonezok
36-40
detto,
arany
fedéllel
.
.
15-17
„
»
dupla tokkal
számára fog fennállani, kik az ebben nyitott
detto,
üománezozva
gyéa férfi és obi ivarsserek boncztani ábráival.
15-17
„
»
kristályüveggel.
elméleti kiképzéssel megelégedve azonnal a
mánttal
42—40
Ára: 1 ujforint.
» horgony-óra 15 rubinnal . 16,18—20
gyakorlatba akarnak átlépni.
detto, kristály-üveggel
. . 42—45
v
horgony-óra
dupla
tokkal.
18,
20—24
Postán megküldve 10 krral több;
detto, dupla tokkal 8 rubinnal 45—48
A felvételi feltételeket, a havi és felvételi
» angol horgony-óra kristályut
detto, zománezozva, gyémánttal 58—65
iSnvétellel 40 krral több.
dijakat az évi tudósitvány tartalmazza.
üveggel
18, 20-24
ho-gony-óra
45—48
A rendes iskola év október 3-án. a
v ugyanazok dupla tokkal . • 23—28
Megrendelhető szerzőtől következői
»
kristály-üveggel 56—60
, beiratások szeptember 25-ével veendik
v tábori horgony-óra dupla
z
« 'in alatt:
»
dupla tokkal . 50—56
J kezdetüket.
1121 (3—fi)
tokkal . . . . . . . 22-28
detto, zománezozva gyémánttal 70—80
» valódi horgony remontoir fülPesten, országut 4. sz. 1871. juliusban.
„JF~ Serkentő, órával együtt 7, mely
nél felhúzható kristálygyertyát is gyujt 9 ft., 8 napos 13 ft.
Pesten, József-utcza 66-ik számul
Roser Miklós.
üveggel
?°
an
SJBT* Ezenkivül minden egyéb kivánható,
saját házában.
» ugyanaz dupla tokkal . • • 3 ^ ~ f ?óra kapható, ugy munkás-órák is.
tulajdonos igazgató.
Arany horgony-óra 3. sz. 15 rubinnal 3b,
Inga-órák
legnagyobb
raktára
Ing
g
38, 46—60
. 10, l l , 12 ft.
Mindennapi felhúzással
» horgony-óra dupla tokkal 55, 58, 60, Minden 8 napi felhúzással
16, 18—26 »
. 30, 33, 35 »
Óraés
félóra-ütéssel
horgony-óra kristály-üveggel. 44—70
. 50, 55, 60 »
A perui coca-növénynek rendkivüli gyógyereje, melyet legelőször is Homoo—100 Negyed- és óra-ütéssel .
ugyanaz dupla tokkal
30—36 »
bold Sándor az ő Kosmos-ában ajánlott, tudományos tekintélyek által már rég
65-100 Havi regulatorok
valódi horgony remontoir
1 ft. 50 kr.
Inga-órák
bepakolásaért
elismertetett. Az elgyengült nemző-idegrendszernél, a 3-dik számu coca-lapda100—200
ugyanaz dupla tokkal . . -„„ — , — „
.
esők, a legfényesb eredményeket idézik elé. — (Egy dobosz ára a porosz gyógyszeB T " Ezüst óralánezok 3 - 8 ftig, hosszuk 6 - 1 5 ftig, S-mas számu aranyláncok rov.d
részi illeték szabályzata szerint 1 tallér, hat doboszé 5 tallér.) A hirneves dr. Samp18-70 ftig, hosszu 35-100 ftig. Minden áru gyűrűk és egyéb ékszerek, ugy_ talta.son tanár által a coca-lapdacsok használatáról irt füzetke, egyátalában minden
arany, bron* és aczél-lánczok is. W
Tárgyak, melyek nem t e t s z ~ ^ f / , e . r e " e ^ ;
e
megrendeléshez hozzácsatoltatik, s a ..szerecsenhez" (mm Mohren) czimzett
F Órák arany s ezüst a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. | T Vidéki °> gren«
gyógyszertár által Mainzban, külön ingyért is megküldetik.
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a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett pontosan teljesítetnek.

Fiu és leány febérnemüek a legnagyobb válnszlékban.

Pest, szeptember 3-án 1871.
Elöfizetési feltetelek: a Vasárnapi Ujxág en Politikai Újdonságok együtt; Egész évre 10 frt - Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpan Politikai Újdonságok : Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyezer hasábzott petit sor, vagy annak lieJye. egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Hanmimlcin és Vogler, Wollzeile Nr. 9.
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajczár.

Arad

városa.

Arad egyik legszebb jövőre hivatott vá- mindig az életképesség bizonyitéka; s a mely
rosa az országnak; sokan szeretik második város épül, szépül és rendezkedik, arról
városának mondani; de miután e nevet leg- állit ki bizonyitványt, hogy ott a müveltség
alább hat-hét más vidéki város is követeli és tudomány, a munka és ipar a tényezők,
magának, békésen oldom meg a kérdést, ha melyek egy város belértékén és külcsinján
azt mondom, hogy Arad egyike azoknak a lendíteni képesek, — otthonukat találják; s
városoknak, melyek kettőzött lépéssel ipar- hol e tényezők kezet fogtak, ott méltán bekodnak a föváros nyomába jutni. Annyi szélhetünk a legszebb jövőről.
áll, hogy aránylag oíy rövid idö alatt nem
A ki látta Aradot ezelőtt tiz évvel, alig
nyert az országban egyetlen város is oly ismerne reá; elbámulna a város messze láthatalmas lendületet, mint Arad, tekintsük képén, mely köröskörül van ültetve ágasakár iparát, akár vagyonosodását, akár kodó óriási kéményekkel, melyek mellett a
épitkezések és szabályosodás általi szépü- haladás szekerei elé mindenütt gőzmének
vannak fogva, s az ezelőtt alig említésre
méltó
szesz-, liszt- és keményitő-ipar, a téglaVidéki városról, hol köztudomás szerint

óriási gázgyár szolgáltatja világítását; ebben is elérte az elsö városok szinvonalat.
Kereskedése az ipar fejlődésével karöltve
emelkedett, s mint különös ág jelentkezik a
nagy kiterjedésü szarvasmarha-kereskedés.
Nem megvetendő az épület fa, donga s készitett bőrökkel való kereskedés, melyekből
oly gazdag raktárai vannak, minőt nagy
vidék alig mutathat föl.
Termelékei értékesitésére oly csatornával dicsekedhetik, minő kevés városnak jutott, értem a gazdag vasúthálózatot, mely
egészen körül Öleli a várost, három fő- és
számtalan mellék-ágon szállitva a föld és
az ipar terményeit a világ különféle pia-

Takátsi A. a „vőlegényhez"

Iskola-tTtcsitvény.

A nemi ^let

titkai s veszélyei.

Dr. Eiber V. V.

Gyöngeség! állapotok gyógyítása.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Arad főtere.

a haladásnak annyi természetes és tán mes- I égetés, szesz-finomitás s gépfürészelés oly
terséges akadálya,, s oly kevés előmozdító hatalmas virulásnak indultak, mely képes a
emeltyűje van: alig lehet nagyobb dicsére- gyáripar terén tekintélyes helyet biztositani
tet mondani, mintha elmondhatjuk , hogy Aradnak. A Neumann-féle szeszgyár az
rövid idö alatt észrevehetőleg emelkedett, egész országban ritkítja párját.
saját erején.
Pár évvel ezelőtt utczáin esténként lámEgy vidéki nagy yáros szépülése, épülése páknak csufolt mécsek pislogtak; ma egy

czaira; azonkivül vanvizi-utja, a Maros, melyen a famunkák anyaga olcsón és nagy
mennyiségben szállitható a fadús Erdélyből.
Földe áldott, búzája aczélos és bora
világhirü.
íly áldásos helyzetben könnyen magyarázható azon lendület, mely Aradon rövid

