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I Pesti (Lipótvárosi) takarékpénztári részvények 
részletfizetésre, az osztalék biztosításával, 

A rendkívüli és folyton növekvő kedveltségnél fogva, mely a nyereményt és szilárd befektetést kereső tőke részéről hazánk takarék-
pénztári részvényei iránt nyilvánul, indittatva érzem magamat: a kisebb megtakarított tökének is egy oly érték- és befektetési papirt, mint 
a milyen gyanánt 

a pesti (lipótvárosi) takarékpénztári részvények 
joggal tekinthetők, az alábbi részletfizetési conibinatio által hozzáférhetővé tenni. 

A pest-lipótvároai takarékpénztár, mely mintegy 9 hónap előtt két elsőrangú bankháztól alapíttatott és ezeknek igen jelentékeny 
takarékpénztári clienteláját átvette, ma már legtekintélyesebb takarékpénztáraink sorába tartozik, és az én meglehetős alapos becslésem szerint, 
már fennállásának első 9 hónapjára részvényenkint 5 írtnál többet mutathat ki mint nyereséget. 

A nevezett takarékpénztár kétségtelen szilárd állása mellett tanúskodik azon körülmény, hogy egy itteni első bankokból és ban
károkból álló consortium a pest-lipótvárosi takarékpénztár részvényeinek maradékát saját számlájára átvette, és miután minden kéte
lyen felül áll, hogy a nevezett intézet, melynek serény vezetése és szigorúan szilárd igazgatása köztudomású dolog, üzleti terjedelmét mindin
kább tágitandja és helybeli testvérintézetei gazdag jövedelmezőségét nemsokára elérendi, ezért részvényei legközelebb magas árfolya
mot vannak hivatva elérni. 

Mindez előre bocsátott alapos okoknál fogva a kisebb tőkepénzeseknek is ajánlatos 

a pest-lipótvárosi takarékpénztári részvények megszerzése, melyek nálam darabját 
84 forintjával számítva. 

fc^* 12 havi részletben 1 forintjával * ŝs 
kaphatók, mely esetben mindjárt az első részlet lefizetése után a részvény osztaléka a vevő kizárólagos tulajdonát képezi. Ezáltal lehető
séget nyújtok a t. közönségnek időközönkinti részfizetések által megtakarított pénzét kamatot hozó, nyereményt igérö és kétségtelen biz-
tosságu értékekbe fektetni, a mi más papíroknál nem megy oly könnyen. 

Úgyszintén eszközlöm e papir vásárlását a helybeli tőzsdén, gyorsan a napi árfolyam mellett, mely ma 50 frt befizetéssel 74 frtot o. é. 
tesz; ezen papir nálam letétben is maradhat, mely esetben 10 frt. fizetendő darabonkint, a többi pedig a részvény átvételénél. 

Legkevesebb 50 darabnak és ezen fölül részletekre történt vásárlásánál szabadságot engedek a vevőnek a részletfizetéseket egé
szen kénye-kedve és kényelme szerint beosztani. Számos üzletbarátaimnak és klienseimnek a bel- és külföldön csak azt ajánlhatom, hogy minél 
előbb határozzák el magukat a pest-lipótvárosi részvényeknek vásárlására, miután a jelenben nyilatkozó erős kereslet mellett biztonsággal lehet 
erős árfolyamemelkedést várni, mely esetben már nem lehetnék képes a fentebb kifejtett jutányos feltételek mellett szolgálni. 

Megrendelések utánvét mellett pontosan 
eszközöltetnek. nSCHER M. L. 

1843 (6—6) váltóháza a „Fortunához" hatvani-utcza 16-ik szám. 

biztositó-társaság, 
mely Kolozsvárott 1865. évben alakniván, 1870. zárszámlája szerint máris 

3.200,059 ft. 54 kr. biztosítéki alappal bir 
biztosításokat elfogad: 

I. Tüikárok ellen. 
II. Szállítmányi áruk, utoni károsodás ellen. 

III. Jégkárok ellen, mindennemű terményekre. Végre: 
ív. az ember életére, 

minden módozatokban a legkedvezőbb feltételek és olcsó dijak mellett. 
Életbiztosítási példák: 

I. Ha valaki családjának vagy kedvezményezettjének halála esetén fizetendő 
1000 ft. tőkét biztosítani óhajt, fizet: 

Egy 25 éves 19 ft. 70 kr., egy 40 éves 31 ft. 70 kr., egy 55 éves 59 ft. 80 kr. 
v 30 » 22 » 70 » » 45 » 39 » 10 » » 60 » 75 p 60 » 
> 85 » 27 » 20 p » 50 p 47 v 60 p » 65 » 108 » 60 » 

évenkénti dijat. 
I I . Ha valaki gyermekének 18., 20. vagy 24. korévben fizetendő 1000 ft. kihá-

zasitási vagy neveltetési tőkét biztosítani óhajt, fizet: 
Egy 1 éves gyermektől 18 korévig 20 korévig 24 korévig 

40 ft. 20 kr. 33 ft. 60 kr. 24 ft. 70 kr. 
p 2 P * 44 P 10 P 36 p 70 » 26 p 50 P 
» 3 P » 4 8 » 5 0 » 4 0 P 1 0 » 28 » 80 » 

évenkénti dijt. A gyermek elhalálozása esetén a befizetett dijak visszatéríttetnek. 
III . Ha egy jelenleg 28 éves férj és 22 éves neje valamelyik elhalálozásakor, a 

tnlélo részére fizetendő 1000 ft. biztosítani óhajt, fizet 31 ft. 30 kr. évenkénti dijt 
Ezenkívül elfogadja a 

túlélési csoportok (Assotiatio) biztosításait is. 
Minden biztosítási miveleteknél a biztosítottak, már az első évtől kezdve a 

társaság 507. nyereményben részesittetnek. 
Egyéb módozatokra nézve s különben is mindenekben bővebb felvilágosítással 

szolgálnak a társasági felügyelők, vidéki ügynökök és 

a „Victoria" biztosító-társaság 
v e z é r a g y a o k s é g e P e s t e n , (régi posta-ntcza 2.sz.,2. emelet). 

"*• Utánnyomás nem dijaztatik. - » B 1330 (2—6) 

Növeldei értesítés. 
A növendékeknek magánfinöveldémben az 1872/3-dik tanévre beirása történik 

szept. 80-dik napjától kezdve okt. 7-dik napjáig. Előleges jelentkezéseket addig is 
bármikor szívesen fogadok, sőt a teljes ellátásra beadandó növendékeket lehetőségig 
korábban előjegyeztetni tisztelettel kérem azon okból, hogy a kívánt helyet intéze
temben biztosan fentarthassam számukra. 

Részletes felvilágosítással s kívánatra intézetem programmjával bárkinek kész 
szívvel szolgálok. Pesten, czukor-utczában 6. sz. alatti házamban. 

1348 (3—5) S z ö n y i P á l , m . k. 

Figyelmeztetés gazdák számára a marháknál most 
járványos száj és patabetegség ügyében. 

Jármay Gusztáv gyógyszerész urnák Pesten. Vacs, szeptember hó 4-én 1869. 
Tekintetes nr! Bátorkodom uraságodat figyelmeztetni arra, hogy mily nagy 

becscsel bír a pata és szájbetegségek ellen alkalmazott gyógyszer a most uralgó járvány 
alkalmával, különösen szi laj ál latoknál, melyeket nem lehet jól kezelni. 

Pusztánkon a szájbetegség elharapódzott egy csordában, a megbetegedett állatok 
a szer használatára 10 nap alatt meggyógyu l tak , a csorda egészséges része tökéle
tesen ment maradt a járványtól. Egy birkanyájban ugyanezen szájbetegség ütött ki, hat 
nap alatt a szer haszálatára az állatok meggyógyultak, s az egészségesek mentek marad
tak a járványtól. 

Egy tehéncsordában egy éjszakán át 3 darab marha betegedett meg, miután a szer 
az ivóvízbe tétetett, többé egy marha sem betegedett meg s a betegek is 8—10 nap alatt 
felgyógyultak. — E végből felkérem uraságodat a jó ügy és a gazdászat érdekében ezen szert 
az újságokban hirdettetni, hogy lehetséges legyen a gazdákon ily könnyű módon segiteni. 

Tudok egy évet, midőn a szájbetegség oly elterjedt volt, hogy lovak, sőt emberek 
is megbetegedtek bele és ezen szer különösen az embereknél kitűnően hatott; tehát e szer 
minden állat fajnál, sőt még embereknél is kitűnően használ. — Szel id be teg állatok
nál e legendő 8—10 cseppet az állat nyelvére cseppegtetni, reggel és este; egészséges 
ál latoknál egyszer napjában óvszerfii. 

Az egész környék, minden gazda és pásztor nem győz eléggé csodálkozni e szer 
hatása felett. Szomszédságúnkban, hol a hasonszenvészetre nem sokat tartanak, a járvány 
már hat hete dünhöng, roppant sok bajba kerül az állatok mosása és mégis igen sok állat 
éhhalállal veszett el. — Teljes tisztelettel maradok uraságodnak, tisztelője 

Lakner György, állatorvos. 
Hogy jelen forditás az eredetiben felmutatott német levéllel szórói-szóra megegyez, 

ezennel hivatalosan bizonyítom. — Kelt Pesten, 1869. évi okt. 1. Andreánszky, aljegyző. 
Ezen szer kapható Jármay Gusztáv hasonszenvl g y ó g y t á r á b a n Pesten, 

belváros, papnövelde-utcza 1-ső szám alatt. — Szinte itt kaphatók: 
Biztos gyógyszer a birka tűdóféreg járvány ellen. — Biztos gyógyszer a birka 

vér tá l jog járvány ellen. — Biztos gyógyszer a szarvasmarhák és juhok dobkóra 
vagyis felpnffadása ellen. — Biztos óvszer a marhák lépfenéje ellen. 

Ezen szereknek bécsi fontja (egyenlő 26,000 csepp) 8 frt; egy kis üveg 2000 csepp 
tartalommal 1 frt; használati utasítással együtt. 1349 (2—2)_ 

Kiadó-toUjdonos Heckenaat Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-utcsa 4-ik szám alatt). 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt. 
g V Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. "9Q 

S V Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság éa Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyneri igUtisnál 10 krajczarba; háromszori vagy 
t8bbs»öri igtatasnál csak 7 krajczárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppellk Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haaaenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajczar. 

A z eredeti tehetségeknek minden más 
pályán ugy , mint az irodalomban, két sors 
közül egyik minden esetre osztályrészük 
szokott lenni: ha csekély dolgot produkál
nak, a világ, mint egyszerű különczöket 
hagyja őket menni a maguk utján s számba 
sem veszi, ha ellenben müködésöknek rend-
kivülibb eredménye van, nagyobb elisme
résben, vagy nagyobb tiszteletben része
sülnek , mint a velők egyenlő, de nem oly 
eredeti s nem oly önálló tehetségek. Csak 
hogy ez nem jelenti egyszersmind azt, hogy 
a világ jobban is élvezi és szereti őket, mint 
a megszokott és megkopott 
utón haladókat. 

Ez mind igen természetes 
dolog. Az eredeti tehetségek 
épen abban nyilatkoznak, hogy 
rendesen uj, saját lelki világuk 
van, melyben sok minden más
ként van rendezve, s melyben 
a világ is másként tükröződik 
vissza, mint a közönséges, ren
des emberek lelkületében. E 
külön, saját lelkivilágukból 
előállított müvek, ha értékte
lenek, távolról sem fizetik meg 
azt a fáradságot, hogy az em
ber a művész szempontjaiba 
bele élje magát, s ugy igyekez
zék öt és müvét megérteni és 
élvezni; ellenben, ha jelenté
kenyek, még ha egyéni termé
szeténél fogva nem tudja is az 
ember teljesen élvezni, de ha 
megérti, már e megértés tanul
ságos, mert ujat ad, s a költő 
már azáltal is jelentőséget 
nyer, ha a maga külön egyéni 
lelkületének értelmes tolmácsa. 

A költ észét és a költők kü
lön világa, mint lélektani ta
nulmány, még nem foglalta el 
nálunk érdemlett helyét az 
olvasó közönség körében. Ezt 
nrárcsak az is mutatja, hogy az 
elet- és jellemrajzok irodalma 
kevés keletnek örvend, s azért épen nem is 
fejlődik. Pedig minő élvezet látni egy költő 
éIe*ét és müveit együtt! Betekinteni mint
egy a természet ama legszentebb titkába, a 
J°l a szellemvilág kincsei forrják ki magu-
ka* s öltik fel azt a bámulatos alakot, mely-

V a j d a J á n o s . 
ben a világ előtt megjelennek, és ha többet 
nem, de figyelmünket, már csak mint ter
mészeti tünemények is követelik. 

Ha a költő lelki világának eme ter
mékében a benső szellemi tartalom és a 
kifejezési forma bizonyos fokú tökélylyel 
egyesülten jelenik meg: az a lélektani érde
ken kivül művészeti érdeklődésünket is fel
kelti, s minélinkább megértjük, annálinkább 
gyönyörködünk is benne. 

Mindezeket nagyon helyén van Vajda 
János jellemzésénél mondani el, kinek élet
rajzát most épen azon alkalomból mutatjuk 

V A J D A J Á N O S . 

be olvasóinknak, hogy költeményei, a Kis
faludy - társaság kiadásában, a napokban 
hagyták el a sajtót. Mint tehetségnek ere
detisége, mint egyénnek önállósága, bő al
kalmat szolgáltat a fentebb elmondottak 
alkalmazására. Bizonyosan sokkal kevésbbé 

ismert, kevésbbé értett és kevésbbé kedvelt 
költője volt eddig a magyar közönségnek, 
mint akár száz más olyan, a kinek müveit 
még könnyebb volt elfeledni, mint elolvasni. 
Vajdát kevéssé olvasták, de irótársai állan
dóan voltak iránta annyi elismeréssel, ha 
nem mindig tudták is eléggé élvezni, hogy 
kiváló tehetségét soha kétségbe nem von
ták. De ime hosszas várakozás után, egyszer 
(1870-ben) csak a Kisfaludy-társaság meg
küldi neki taggá választatása hirét s most, 
két évre utána, kiadja költeményeit. 

Hol vette magát és hogyan fejlett e sa
játságos tehetség? rövid, alig 
néhány adatkából álló élet
rajza kevéssé mondja meg, de 
a ki müveit tanulmányozza, 
e kérdés is világosabbá lesz 
előtte. 

Vajda János 1827. május 
7-én született Pesten, de gyer-
mekkorátFehérmegyében Vaá-
lon egy magányos erdei lakban 
tölte. E szép táj magányában 
nyerte lelkülete az első költői 
benyomásokat, s egyszersmind 
itt tanulta és beszélte a Vö
rösmarty szülőföldének nyel
vét a maga egyszerűségében 
és erejében. A gymnáziumot 
Székesfehérvárt végezte, s az
utáni tanulmányaitpesten foly
tatta, itt Vajda Péternél lakott 
két esztendeig, kinek magán 
életében is megvolt az a saját 
hatása, a mi müveinek termé
szetimádó szelleméből árad az 
olvasóra. A fővárosban még 
nem volt annyira megszokott 
a színészet, hogy e pálya em
bereit a mindennapiság szem
üvegén nézték volna, s a ván-
dor-szinészek életébe is elég 
volt még a „nemzeti nyelv 
apostolaidnak varázsából. így 
történt, hogy Vajdát is, mint 
annyi más tüzlelkü és ábrán

dozó ifjút a világismeret utáni vÁgj az 
iskolából egy vidéki színtársulathoz csá
bította, melylyel tizennégy hónapon át Er
dély és Magyarország nagy részét beutazta. 
Ezután egyidőre Alcsuthra ment, hol mint 
gazdatiszti gyakornok töltött egy évet, de 



már a másik évben ismét Pesten volt, hol 
alkalmazást a magyar gazdasági egylet
nél talált. Ez időtájon irta első verseit, 
melyek a Vahot Imre által szerkesztett 
s Petőfi versei által nagy hirre kapott 
.,Pesti Divatlapé-bán jelentek meg. Aztán 

Életképek" irói társaságába is belépett 
költeményeivel, melyeket elejétől fogva 
olyan szívesen fogadott a fiatal irodalom, 
hogy Jókai, Vas-Gereben, Degré, Lauka, 
Liszuyay, stb. azonnal baráti körükbe fogad
ták. Az uri - utczai Pilvax-kávéház kerek 
asztala, mint ok nevezték a „forradalmi 
csarnok közvélemény-asztala" mellett Vajda 
is mindennapos volt, s mikor az ifjúság kis 
csapatja innét elindult, hogy 1848.márcz. 15-
dikén a forradalmat kikiáltsa: a sereg élén 

it s később megválasztották a bécsi for
radalmi ifjúság üdvözlésére ment küldött

ek is egyik tagjává. E lázas napokban 
pár utczai szónoklatot is tartott a nép-
melyet nagy lelkesedéssel fogadtak. A 

függetlenségi harcz megkezdődésekor, mint 
később Petőfi, ó is kardot fogott; beállott 
közhonvédnek, de nemsokára tisztté lett s 
1848. július havától egész a kapituláczióig 
részt vett a hadjárat minden viszontagsá
gaiban. Forradalmi élményeit egy kötetben 
le is irta „Egy honvéd emlékiratai" czim 
alatt, mely a Corvina kiadásában 1868-ban 
jelent meg. 

uradalom után, mint mindazon hon-
iszteket, a kik előbb a császári hadsereg

ben mint főtisztek nem szolgáltak, bünte
tésül őt is besorozták a császári hadseregbe 

mbernek, s a Konstantin nagyherczeg 
röl nevezett ezrednél egy évet töltött 

Olaszországban, mely rá nézve ismét tapasz
talatokban és tanulságosan folyt le. Vissza-

után egy ideig vidéken időzött, mig 
1853-ban barátjai hívására Pestre jött, s to
vább folytatta többször félben szakadt irói 
és költői pályáját. 

Hírlapírói foglalkozása 1855-ben kezdő
dik, mely évben egyszersmind két kötet 
munkája is került ki sajtó alól s neve és 
egyénisége egyszerre kivált a szokásos „te
hetséges ifjú költők" sorából. „Béla királyfi" 
czimü költői beszélye az, akkori irodalmi 
termékek közt nem kis figyelemben és dicsé
retben részesült; kisebb költeményeiből ki
adott kötete pedig a dicséret és megtámad-
tatás sorsát csak természetes volt hogy ki 
nem kerülte, mert abban már teljesen ki
fejtve látszanak meg mindazok a tulajdon
ságok, melyek költői egyéniségét jellemzik. 
— A hirlapirást a Bécsben megindult s ké-
sibb Pestre költözött „Magyar Sajtó"-nál 
kezdte, mint újdonság- és tárczairó s egy
szersmind a lap szinbirálója. Ez is okozta 
némileg, hogy „Ildikó" czimü tragédiája, 
midőn a nemzeti színházban előadatott, az 
írótársak előtt sem irgalmat, sem kegyelmet 
nem talált. A „Magyar Sajtó"-nak később 

lőre szerkesztője is volt, de csakhamar 
abbanhagyta. Hanem volt egy más vállalata, 
mely hosszú időn át virágzott s ez a „Nővi-
lág" czimü szépirodalmi lap volt, mely 

' - ben mindjárt megjelenésekor 2500 
előfizetővel indult meg, mely addig szókat
lan nagy szám volt a magyar szépirodalom-
ban. E lapot kevés félbeszakítással 18fi4-ig 

ette s azon idő alatt költeményei 
stt tette közzé. 1858-ban k 

íjra forgalomba bocsátotta, meg-
Ij dalok" ozim alatt) egy harmadik 

b két saakaszból állott köte-
* járult 1860-ban egy másik kötet 
goktt czim alatt. Ekét kötet vers, a 

l l t a l s a* ujabbakkal 
kiadott kötet tártai

ra alatt a 
'írsaság kiadásában jelent i 

menye 
toldva 

Még két munkáját kell fölemlítenünk s 
ez két röpirat, melyek a megjelenés idejében 
szokatlan zajt keltettek. „Önbírálat. Irta 
Arisztiden." (Lipcse 1862.) czim alatt egy 
száz és néhány lapnyi füzet volt az < 
mely a szerző eszméit nemzeti életünk 
több oldalára nézve, vázlatos és rhapsodis-
tikus alakban, de hazafias melegséggel, erő
teljes nyelven adja elő. Ezt a „Polgárosodás. 
Irta Arisztidesz." (Pest. Kiadja Heckenast ! 
Gusztáv. 1862.) követte, mely az előbbinek ! 

részint folytatása, részint kiegészítője. Az ; 
európai polgárosodásra akarja nemzetét 
erős, szenvedélyes, rohamos nyelvvel és esz- ' 
mékkel inkább sodorni, mint tanítani, 8 a 
mélyen érző és nemzetét szenvedélyesen sze
rető költii az erőszakos türelmetlenségben 
minden iránt, a mi czivilizálatlan, minden 
lapon előttünk áll s mpllW hattérben hagyja 
a reflektáló bölcsész higgadt észjárását. In
nen van, hogy ezt némelyek el is akarták 
vitatni, míg mások rajongással fogadták az 
álnevű szerzőt az irodalom mez< nne 
egészen uj embert vártak, holott csak a tér 
volt uj, melyen a szenvedélyes lelkű költő 
nemzete elé került, holott neki verseiben 
az agyon énekléssel oly ritkán szokott ud
varolni. 

E müvekben Vajda Jáuos egyénis*-
teljeseu kidomborodva marad fenn, mint kü
lön álló egyén, a kit nem igen lehet mások
hoz hasonlítani. Egy kitűnő költőnk (Tompa) 
mondotta volt, hogy mily eszmétlen dolog 
legtöbbször a költőknek olyatén megmérése, 
hogy alakjokat, vagy müveiket másokéhoz 
hasonlítják. ,,Omnis comparatio odiosa! — 
fakadt ki — mérjenek engem saját rőtöm
mel !'• Vajda Jánost is ily módon, saját rőf-
jével kell mérni, ha valaki méltányolni 
akarja. A ki rendes müszabályokhoz akarja 
méregetni, snnak nem fogja megnyerni tet- \ 
szését ama féktelen, mondhatnók erőszakos 
szenvedély, melyet pedig — kivált szerelmi ; 
dalaiban — a leggyöngédebb érzelemmel I 
párosít, s még kevésbbé ama, hogy ugy | 
mondjuk, őskori vadon érzékiség, melyet 
másfelől a legcsapongóbb ábrándosság és 
szinte légies fellengés mérsékel. E szokat
lan, ellentétes vegyületnél egyes versek
ben a zordonabb elemek, mig másokban a 
gyöngédebb, nemesebD alkatrészek jutnak 
túlsúlyra, de a „Szerelem átka", „Gina em
léke" czimü verskörök (cyclus) egész sor 
költeményében s a „Tavasz felé" czimü ver
sek utóbbikában és sok más dalában is ama 
chaotikos elemek oly tiszta vegyületben je
lennek meg, hogy bennök a lyrai érzelem 
nem egyszer megindító tragikai hatásra 
emelkedik. Vannak költeményei, melyek a 
kerekded egység és alaktökély tekintet 
is kifogástalanok, értvén az alak szépsége 
alatt nem csupán magát a rimek és lábak 
szabatosságát, de a nyelvnek a költemény 
hangulatához és tárgyához mért dallamos
ságát és élénk színezetét, a mely tehetség 
csak a hivatott költök tulajdona szokott 
lenni „Vajda a leglágyabb s a legkemé
nyebb anyagból dolgozik", mondta róla a 
„Budapesti Szemlédben 1 János , 

máig is egyetlen, részletese: 
teményeinek, ki lelki világáról szintén ta
lálóan írja, hogy „sebébe nyílvessző 
vagy szivében falánk maradt. Versei 
mutatják, hogy valamely nehéz borongás 
árnya íródott lelkére; innen költés/ 
keserűség, innen az egésznek elődésrc 
mutató színezete, kínkaczajos gúnya, sar-
kastikus fájdalmassága". A ki ezt a f 
dalmi bukás s a keserves évek hatásáb 
egyéni, másnemű csalódásokból i* 
tette s igyekszik a költő lelki 
lyez: t és egy 

ntrtcus helyzeteit elfogadja: ha nem is 

mindig kellemes, de a legtöbbször erős gy0 . 
nyörben találja meg jutalmát. Az édes az 
erőssel nála gyakran egyesül s tultinouiu.lt  
érzék, ellágyult islés őt kevéssé élvezheti 
sőt az ilyenek tetszését átalában kerülni 
látszik. 

Ezek azok a jellemvonások, melyek áta. 
Iában Vajda Jánost költőink közt minden 
másoktól fóltünőleg megkülönböztetik,s ha 
hosszasan időztünk e helyen jellen. 
fejtse meg az , hogy rála keveset és ritkán 
szóltak 8 a közönség még folyvást adós neki 
aszal, a mit pedig a forradalom után kifej
lett költő- és kor-társai közül egy sem érdé-
mel meg inkább — • méltányló elismeréssel. 
A Kisfaludy-társaság megtette a magú' 
költőt soraiba fogadta, müveit ujraakönyv-
piaczra* s most a közönségen a sor, 
hogy vegye és olvassa. 

Vajda János költeményeiből. 
A vörös s i p k á s . . 

(1849.) 

A regiekből ide hozzám, 
Kik éve együtt harczolunk 
Miért alunnók át az éjt, 
Ha nem virad több hajnalunk ' v 
Mi ínég >gyank! jó bort ide' 
Éltessük a magyar hazát, 
Hadd mondja holnap a világ: 
Voltak — hős volt mindegya 

Jsr, hadi zászlónk bokrétája, 
rabé jer. ulleány ! 

Mindössze sem sokan \ igyunk, 
Hadd járja csók a bor után. 
Pár óra még, s e hűlt njak 
Hazám földjét csókolja n 
Kiáltsatok majd többiek 
Helyettünk: éljen a haza! 

Mit ér az, a mit eddig éltem? 
Mi hozzá e pár pillanat? 
Halhatnék csak még egyszer tg 
Elhagynám mennyországomat '• 
Élet, kibékülök Tel 
Kibékülök halálomért: 
Áldlak, hazám, e szavad 
Volt — nagyobb hőst nem szülhetek. 

Virad: föl! föl! Mi haszna várnék 
A fejlődő nap sugarát: 
A csatatér hozandja meg 
Hazánk éjének hajnalát. 

napja lesz vérünk tava, 
>ugari összes sebeink; 
Hadd mondják el testvéreink: 
Ók voltak és él a haza! 

Tavasz fajé. 

Kn már kijártam, elvégesten 
Az egész eletiskolát. 
Komédia csak már előttem 
Maga a zord valódiság. 

A. nagy természet csak dissitmény. 
És zenekar — az elemek; 
Az élők benn" szerepelvén. " 
A hogy szerzek az istenek. 

• ismert más világ lakói — 
a tisztelt puhlik 

egy halál a bemen* -
bum! 

Itt egy vigjáték, ott bohózat; 
Választja a ki mit sstl 
Abban csak illőn mosolyognak, 
Ebben röhögni is lak 

Majd vadregényes r 
ngező zsiványdarab: 
'ő rabló sorra kot 

Kontár, szeg 

Van opera és látványosság. 
Villám megüt egy g 

Íj ki rá — vagy 
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Ha vége van a felvonásnak, 
Az éji kárpit leesik. 
A nézők bölcsen kritizálnak, 
Oszt* az egészet feledik. 

Másnap megint csak az a játék. 
Hirdetnek uj komédiát, 
Pedig cs k névben a különbség. 
8 ez igy halad tovább, tovább. 

Boldog, ki mindig újnak látja, 
S nem hit a sziirnyfalon belül. 
Kit csalogat a színi álcza, 
Ki a játszókkal sír, örül. 

De engem már többé nem ámít 
Rémes homály, csalóka fény. 
A titkos, örök lény augásit 
.Jól hallom a szín fenekén. 

örömnek, fájdalomnak könnye, 
Vér, mely ártatlan ömlik el — 
Ki van csinálva mind előre; 
Mert ennek mind igy lenni káli 

Sejtem, hogy eszközök vagyunk csak, 
S e tyarló élet nem a czél. 
De átka van csak e tudatnak; 
Tovább, jobb hitre nem segél. 

Mi rt semmi sem tökélyes itt len, 
Ks igy lemondásom sem az; 
Érzés, tudás be végezetlen, 
A mit beszéltem, sem igaz. 

Hiába mondom: semmik vagytok 
Hitfény, dicsőség, hatalom: 
Hogy már szivem csak gazdag sírbolt, 
S e f'-reglétet rég unom . . . 

Hiú szenvelgés, balgatagság, 
Hogy már ssivetnre mi se hat, 
Hogy a mi volna benne hívság, 
Kiűzi gúnyos gondolat. . . 

— Ah, mert ha járok a tavaszban 
É9 látom, hegy-völgy mint virul; 
Sziiz rózsabimbó szép hajnalban 
Hogyan nyílik ki, hogy pirul: — 

Eltörpül szégyonledve minden 
Hiábavaló bölcselet: 
Mint neolhárfa, emlékemben 
Zendül bűbájos éneked — 

Tündérvilág, bezárult éden: 
Gyermekkor, első szerelem! 

íyszerrc c««k fáj, fáj a szivem, 
És könybc lábsd a szemem . . . 

Három cseresznyemag története. 

A 40-es évek elején Bécs egyik szállo
dájának éttermében több fiatal katonatiszt 
végzé esti lakomáját. Az asztalon tekin
télyes mennyiségű pezsgős-palaczk állott 
lenyakazva, ujabb fényes bizonyságául an
nak, hogy vannak ütegek, a mik a csatában, 
ha vért ontanak is, az csapén a magok vére. 
A villogó nemek eléggé tanusiták a csak az 
imént lefolyt ütközet heves voltát s az 
emelkedett hang, melyen a társalgás folyt, 
nem hagyott kétséget a hogy bizony 
az utolsó szálig | égisvitézül 
ktlidött, s még nem lehet tudni, vájjon a 
diadalmas sereg is nem számitand elesette-

raiban, valahol az asztal alatt. 
!>bi vendég mind kiszállingózott már 

apránként, a ptncsérek kezdték a lámpákat 
eloltogatni, Csak a vigadó asztal környéke 
maradt kivilágítva. A csiklandós adomák, a 
kényes kalandok » n** 
hetetlen bravourok • 1 feltörő 
kaczaj arra látszott mutatni, hogy ugyan 

hajnal lesz, a melyik ezeket haza veti. 
Oda künn tombolt a vihar, a szél erősen 

csapkodta a kövér esőcseppeket az ablak 
l s egy-egy vakitó villámlás után 

tompa menn; i dübörgött bele a viga
dók harsány kaczajába. 

— Éljen !Stahl Armand báró, a mi szíves 

házigazdánk, éljen! — rivalt fel a társaság, 
s valamennyi pohár sietett összecsendülni 
azéval a fiatal századoséval, a ki a fal szög
letében ült s a társaság központjának lát
szott. 

E pillanatban feltárult az étterem ajtaja 
s belépett rajta egy állig köpenybe burkolt 
ember, mélyen arczába húzott sipkával, lo
vagló csizmában. Az egész ember egy csúron 
víz volt s egy pillanat alatt viztócsa támadt 
körülötte, a mint szétvetve köpenyét a szóm-, 
szed asztal mellé letelepedett s odavágta a 
sipkáját a mellette levő székre, hogy szinte 
locscsant. őszbe csavorodó, rövidre nyírt 
hajú kis szürke ember volt. Nem sokat lát
szott törődni vele, van-e még kivüle is em
ber a teremben s szótlanul jelzé a hozzá 
vánszorgó álmos pinczérnek, hogy hozzon 
valamit enni. 

A vidám társaság egy pillanatig bá
mulva tekintett a különös idegenre, ki ily 
szokatlan időben, mintha csak igazán a sza
kadó felhőből pottyanna ide, és se lát, se hall, 
azon vizesen, még köpenyét se vetve le, far
kas étvágygyal neki áll az evésnek. De a 
társalgás csakhamar megindult, még pedig, 
a mint ily felmagasztalt társaságnál nem is 
képzelhető máskép, az idegen rovására. 

— No ez is jó madár lehet, hogy ilyen 
későn jár, — jegyzé meg az egyik, elég hango
san, hogy az idegen meghallhassa. De nem 
látszott rajta, hogy meghallotta, evett to
vább. 

— Jó madár hát, bizonyosan bagoly, az 
ilyenkor delel — monda meg egy másik, jól 
megkaczagván saját banális élezét. 

— Valami szerencsétlen férj lehet, a kit 
az esőre kergetett a felesége, — folytatá 
egy harmadik. 

— Vagy valami muzsikus, a ki most 
dühös, hogy éjfélig kellett trombitálnia 
az orchesterben — és ez igy ment tovább 
jó ideig. 

Az idegen pedig, mintha csak köböl lett 
volna, fel se látszott venni a gúnyos meg
jegyzéseket, a mik ugy szakadtak nyakába, 
mint odakünn az eső, hanem lenyelvén az 
utolsó falatot is abból a sajtból, a mit elébe 
találtak, leöblité egy pohár vizzel, s kinyújt
ván lábait, mereven bámult maga elé. 

Ez a passiv resistentia egészen kihozá 
sodrából a katona-tiszteket. Intéznek hozzá 
egyenes interpellácziókat, még pedig olyan 
formában, a mi igazi férfi vérét nem szokta 
hagyni felforratlanul, szólnak hozzá olaszul, 
angolul, francziául s a mivelt Európa vala
mennyi nyelvén. Ez az ember vagy süket, 
vagy olyan vastag a bőre, hogy nem érzi a 
szó szúró hegyét. Ezzel máskép kell elbánni. 
Micsoda neveletlenség figyelemre se mél
tatni ily kifogástalan gavallérok leereszkedő 
insultusait! 

— Megálljatok, majd elbánok én vele, 
— szólt az, kit társai Armandnak szólítot
tak, — fogadom, hogy ezt aztán észreveszi 
csakugyan. 

Azzal elővett az előtte álló tányérból 
egy piros cseresznyemagot, hüvelyk-és mu
tatóujja közzé csíptette s elkezdett czélozni. 

— Most mindjárt eltalálom egy érzé
keny részét, — folytatá, még mindig czé-
lozva a cseresznyemaggal, — tekintsetek a 
bal fülére. 

Abban a pillanatban összecsattant az 
összeszorított két ujj, s a következőben a ned
ves cseresznyemag vörö9 pettyet hagyott 
a jövevény bal fülén. 

Az idegen Összerezzent. Fölemelte fejét 
s ránczolt homlokkal hordozta végig tekin
tetét a felkaczagó társaságon. Aztán csen
desen megkereste az ellőtt cseresznyema
got az asztalon s az étlapról egy darabkát 
leszakítva, abba takargatta s lassan, nyu

godtan a zsebébe rejté, s azzal nézett maga 
elé tovább. 

— Mi az ördög! — kiáltott fel egyik a 
társaságból, — hiszen ez se nem férj, s« 
nem muzsikus, hanem bizonyosan kertész. 
Fogadni mernék, hogy azt a cseresznyema
got elülteti odahaza. 

— Hátha valami kedvese van a vén la
tornak s annak csinál belőle fülbevalót ? -*> 
monda egy másik. 

— Haha! ilyen öreg és gyöngéd ajándék 
a kedvesnek. Istenemre, nem rósz, — ka-
czagott a harmadik. 

— Ez a fülfüggő legalább emlékeztetni 
fogja valahányszor rá néz, hogy a fülinéi 
fogva jutott hozzá — folytatá egy másik 
czimbora, — de a patvarba 1 fél fülönfüggőt 
csak nem ajándékozhat a kedvesének, kine
vetné vele. Ilyen zavarnak csak nem tesz-
szük ki szegényt. Armand segíts a bajon, 
hadd legyen páros. 

És nem igen kináltatta magát s egy 
vörös petty a szürke ember balkarján rög
tön jelzé, hogy a második cseresznyemag 
is eltalálta czélpontját remekül. 

Az idegen megkereste, papírba takar
gatta és zsebre tette ezt is hideg nyugalom
mal, csakhogy most már széket cserélt, szem
közt ült a báróval s mereven a szeme közé 
nézett, mintha örökre emlékébe akarta volna 
vésni azt az arezot. 

— Nézzétek már ezt a hüllőt, ugy lát
szik, kezd már melegedni a vére, — monda 
az egyik bajtárs a bárónak kaczagva — most 
már legalább látjuk, hogy szeme van. Előbb 
még ezt sem tehettük fel róla. 

— Dehogy van, dehogy van, — riadt 
vissza a báró egész ingerülten, — csak a 
helye van a .két szemének, annak a körét 
most én mindjárt eltalálom ezzel a harma
dik cseresznyemaggal, mert épen ide tartja, 
8 ha még arra sem szólal meg, akkor aztán 
tudhatjátok, hogy ez az ember se nem süket, 
se nem néma, hanem — gyáva. 

Az utolsó szó kimondásánál a kippantan-
tott cseresznyemag foltot hagyott a jövevény 
homlokán, épen a két szem között, olyan 
kerek piros sebhelyet, mint akár a golyó. 

Az idegen eltette azt a harmadik cseresz
nyemagot is a többihez, azzal leolvasván 
vacsorája árát az asztalra, fölkelt, összefogta 
mellén a vizes köpenyt s csendes léptekkel 
oda járult a tisztek asztalához egész közel, 
egyenesen oda, a hol a báró ült. 

A tisztek bámulva néztek rá. 
Az pedig megszólalt komoly, szilárd 

hangon. 
— Kapitány ur! ön katona, ön nemes s 

azt hiszem, becsületes ember, ö n joggal 
fogná magát menthetni holnap, hogy egy 
idegen ember ellen felhevült állapotában 
követett el sértéseket. De ön ezt nem fogja 
tenni se holnap, se aztán. Három záloga 
van önnek nálam; biztosítom, hogy nálam 
jól meg lesz őrizve mind a három, mind 
addig.mig ön ki nem váltja, mint katonához. 
mint nemeshez s mint becsületes ember
hez illik. 

E szavak érthető, nyugodt hangon vol
tak elmondva. A tisztek egyszerre némák 
lettek a meglepetéstől; valami parancsoló. 
valami ellenállhattan méltóság volt abban a 
hangban s az azt kisérő tekintetben , roety 
tiszteletet, mondhatni subordinác 
rancsolt. 

Ráró Stahl Armand egészen meg v 
dermedve a varázs-tekintet alatt, Egy pil
lanat alatt kipárrdgott fejéből a borgőz s 

-megvénülve érésé, előbbi mag 
téitek megalázó volt 

Megindult hangon válaszolt: 
— Uram! nem szükséges holnapig vár

nom, hogy belássam, me Ulanul, 



440 

mennyire czudarul bántam önnel. Kész va
gyok most mindjárt megkövetni önt. De be
látom azt is, hogy ön ezzel nem érheti be a 
durva sértegetés után s én csak megtisztelve 
fogom magamat érezni, ha önt ismeretlenül 
is bárminemű elégtétellel kiengesztelhetem, 
bármikor. 

— Ilyen választ vártam öntől, — felelt 
az idegen, — ketten a jelenlevő urak közül 
lesznek szivesek segédeim lenni, s ugy intéz
kedni a dologban, hogy reggel hat órakor 
már tovább utazhassam, ha ugyan a száza-

A harkányi fürdő. 
Baranyamegyében, félórányira Siklóstól a két 

órányira Pécstől, az elterülő hegyláncz déli olda
lán Harkány falu mellett gyönyörű kies vidéken 
fekszik a fürdő, melynek rajzát mai lapunk hozza. 

A fürdő a Batfiyiny-család siklósi uradal
mához tartozó nagy angol-park közepén terül el. 
Németujvári gr. Batthyány Albert 1823-ban a 
siklósi uradalmat elborító posványok lecsapolását 
elrendelvén, a munkások akkor akadtak rá a ter
mészetes meleg forrásra, mely kitűnő gyógyere-
jénél fogva hivatva van a harkányi fürdőt hazánk 
első rendű gyógyfürdőinek sorába emelni. 

porodtak az iránta támasztott igények is, a igy 
törtónt, hogy elhatározták a meleg forrásba még 
mindig befolyó hideg vizet tökéleteaen elrekesz
teni egy artézi kut fúrása által, melylyel Zsig
mondi Vilmos bányamérnök meg is bízatott a 
feladatának annyira megfelelt, hogy 1866-ban a 
kut teljeaen elkészült a moat óránként 45,000 akó 
50° R. hőméraókü vizet azolgáltat, mely Thaa 
Károly egyetemi tanár vegybontáaa azerint a 
kónforrásokhoz tartozik a főalkatrészét a azénó-
legkéneg képezi.Találtatik benne még nagy meny-
nyiségü szénsavas szikéleg, iblany és büzeny; 
továbbá légnemek, melyek gyújtva kékes lánggal 
égnek. 

Harkanyi fürdö és vidéke. 

dos ur golyója szekerem elé nem gördül. 
Jó éjt, urak! 

A kis szürke ember e szavakkal sarkán 
fordult, a terem legtávolibb zugában há
rom széket helyezett egymás mellé, azon 
végig feküdt s egy perez múlva már jóizün 
aludt. 

A zajos katonatisztek pedig csendesen 
kifizették számlájukat s azzal valamennyi 
oda hagyá a termet halkan, lábujjhegyen. 

(Folyt követk.) 

Az uradalom tulajdonosa hirét vévén a meleg 
forrás gyógyhatásának: azonnal intézkedett, hogy 
a forrás kúttá alakittassék s attól a bele tóduló 
hideg viz elzárassék, mely czélból ismét nagyobb 
mérvű csatornázási munkálatokat végeztetett. Ké
sőbb ideiglenesen néhány fürdőszobát, éttermet 
és konyhát emeltetett deszkákból s 55 holdat, a 
fürdő jelen területét kihasittatván, letette a fürdő 
alapkövét. 

Fia, Batthyány Kázmér, utolsó szabadság-
harezunknak ez előkelő hőse és martyrja, folytat
ván atyja munkáját, fölépittetó a jelenleg fennálló 
díszes szállodát, a felső és alsó fürdőhelyet s tö
mérdek költséggel gyönyörű parkot teremtett a 
mindinkább hírre kapó fürdő körül. 

De a mint a fürdő hire növekedett, ugy sza-

A viz tiszta, átlátszó, de a vele érintkezésbe 
jövő tárgyakat tiszta kénből álló sárga kéreggel 
vonja be. 

Használatát a következő betegségekben ajánl
ják: a köszvényes bántalmaknál, csúznál, alhasi 
bajoknál, gyomorhurut éa gyomorgörcanél, a gör-
vély- éa angolkórnál, kőbántalmaknál, női és azem-
bajoknál, zsábáknál, a higanykór alakjainál, s 
külerőazak által okozott bajoknál. Ellenszerül 
szolgál továbbá a vérbőség- és vértorlódásoknál, 
gutaütésre való hajlamnál, vérfolyásnál, vérköpós-
nél éa lobos betegségeknél, minden lázzal járó kór
állapotnál, stb. 

A forrás vize két módon használtatik: ivásra 
és fürdésre 

A fürdő-épület két osztályból áll, a felső 24, 
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az alsó 16 káddal van 
ellátva. A fürdőszobák 
kényelmeaek, magasak éa 
világosak. 

A fürdő-épületben van 
az artézi kut, mely a für
déshez és iváshoz szüksé
ges vizet szolgáltatja. A 
magasra feltóduló meleg
víz gép aegélyével vitetik 
a helyiaégekbe a ugyanez 
a gép szivattyúzza a szük
séges hideg vizet is. 

Van ezen felül a aze-
gényebb osztály részére, 
melynagy tömegekbe gyűl 
ide búcsúra a gyüdi Szüz-
Máriához, egy nagy közös 
uszoda. 

A szállodában 67 ké
nyelmes szoba van beren
dezve, de a közel Harkány 
falu lakosai is mintegy 
300 szobát bocsáthatnak 
a vendégek rendelkezé
sére. A szállodában tár
salgóterem, tekeasztal és 
olvasó szoba van beren
dezve. 

Néhány lépéanyire a 
szállodától van az étterem, 
udvaron aétánynyal, mely
nek árnyában az étkező 
asztalok vannak felállítva. 

A park, árnyas facso-
portozataival ma már 80 
holdra terjed, ízletesen 
van berendezve s a ven
dégeknek mind szellemi, 
mind testi igényéről any-
nyira gondoskodva van, 
mint csak kevés magyar
országi fürdőben. 

Félórányira van a für
dőtől Siklós, a Gara nem
zetség híres vára, hova az ország főnemessége 
1401-ben az erőszakos Zsigmond királyt elzáratta 
a fél évig fogva tartotta. A király börtönéül szol

templomát még II . Géza 
építtette 1148-ban. Láto
gatott bucaujáróhely. 

Egyátalában a harká
nyi fürdőnek mind gyógy-
hatását, mind szép fek
vését, mind berendezését 
tekintve, elmondhatjuk, 
hogy szép jövőnek néz 
elébe s rövid időn el
sőrangú fürdőhelyiséggé 
emelkedhetik. 

IV. Obrenovics Milán, Szerbia fejedelme. 

Állítólag e szavakat maga Zsigmond véste 
volna a falba. 

Siklósnak egy tökéletesen ép török mecsetje is 

Szerbia uj feje
delme. 

Augusztua 21- és 22-én 
Belgrád, a kis szerb feje
delemség fővárosa, neve
zetéé ünnepélyeknek volt 
színhelye. Milán szerb fe
jedelem e napon lett nagy
korúvá. Midőn 1868. jú
niusában a derék Obre
novics Mihály orgyilkosok 
keze alatt elvérzett, az 
ország közel állt ahhoz, 
hogy beláthatatlan zava
rokba sülyedjen. De a za
varosban halászni vágyók 
ezúttal roszul számítot
tak, mert az elhatározó 
perezben szilárd éa hatá
rozott férfiak vették kö
zökbe a kormány gyeplőit, 
az előkészített forradalom 
kitörését megakadályoz
ták s az Obrenovics-esalád 
legutolsó férfitagját, a kis
korú Milánt, fejdelemnek 
kikiáltották és ez utóbbi 
teljeskoruságáig kormány
zóságot állítottak fel. 

Milán fejdelem 1854. aug. 22-kén született 
Jassyban. Atyja Milos, az I-ső Obrenovicsnak 
unoka-öcscse, kapitány volt oláh szolgálatban; 

Szerbiai népviselet. 

gált terem falán még ma is tisztán olvashatók a 
következő sorok: 
MISIT DEVS MI8EBICORD1AM SVAMSVPEB ME ET ERIPVIT 
ME DE MEDIO CATVLLEONVM DOEMIVI CONTVRBATVS. 

van még, melyet a keleti zarándokok el cem mu
lasztanak fölkeresni. 

Közeli kiránduló helyet képez Gyüd helysége 
is, a sz. Ferencz-szerzet zárdájával, melynek ódon 

anyja szül. Katargiu bojárnő. A fiatal fejdelem 
gondos nevelésben részesült, melyet most már az 
élet küzdelemteljes iskolája fog befejezni. A kor
mányzóság, mely az utolsó négy év alatt Szerbia 



442 

ügyeit intézte, nem a legkecsegtetőbb viszonyok 
közt adja át a tapasztalatlan ifjú kezeibe a kor
mány gyeplőit. 

A fejdelem nagykorusitási ünnepélye aug. 
21-én nagy pompával vette kezdetét. A főváros 
már néhány nappal előbb ünnepi szint öltött 
magára. Beláthatatlan tömeg hullámzott föl s alá 
a fellobogózott utczákon s virágokkal behintett 
díszes tereken. Este, mint az ünnepély előestéjén, 
Belgrád városa fényesen ki volt világítva. Óriási 
fáklyásmenet vonult ,,zsivió!" kiáltások között a 
fejdelem palotája elé, hol több dalegylet néhány 
nemzeti dalt énekelt el. Ennek bevégeztével a nép 
hangosan megéljenezte ifjú fejdelmét, ki az erké
lyen többször megjelent. 

A tulajdonképi ünnepély napja aug. 22-ke 
volt, mely napnak reggelén Belgrád ormairól 101 
ágyulö\és közt hirdették ki a fejedelem nagy
korúvá lételét. E napon történt meg a koronázás 
is a belgrádi főtemplomban a görög egyház szer
tartásai szerint. A fiatal fejedelem teljes díszben 
ment a templomba és kocsijában Blaznavácz, 
Risztica és Gavrilovics, a három volt kormányzó 
kisérte. Az utón mindenütt nagy lelkesedéssel 
fogadták s a népsokaság oly nagy volt, a milyet 
Belgrád csak ritkán láthat. A „Te Deum" után 
a kormányzók a fejedelem kezei közé tették le 
hatalmukat. Milán herczeg, most már IV. Obre-
novics Milán fejedelem, megköszönte kormányzó
ságuk folyamában tanúsított buzgalmukat, hozzá
téve, hogy „ő most igen terhes kötelezettséget 
vállal magára, de annak teljesítése meg lesz 
könnyitve azáltal, hogy a volt kormányzók köz
reműködését ezutánra is kérni fogja stb." 

Ezután a kormány-közegek, a külföldi diplo-
mácziai s más tisztelgő testületek fogadtatása 
történt meg következő rendben: A kormányzók 
és miniszterek. — A diplomácziai és konzuli tes
tület. — A főpapság. — Az államtanács. — A 
nemzetgyűlés Belgrádban időző tagjai. — A Bel
grád városa által meghívott idegenek. — Polgári 
és közigazgatási tisztviselők. — A hadsereg főbb 
tisztjei.— Belgrád város municzipiuma s belföld
ről meghívott vendégei. 

Az udvari ebéd, melyre a kormányon kívül a 
külhatalmasságok képviselői, az érsek és 2 püspök, 
pár szenátor, gr. Hunyady László (Júlia herczeg-
nőnek, Obrenovics Mihály meggyilkolt fejdelem 
nejének bátyja), 3 rumén követ, Dolgorucki herczeg 
és néhány jelentéktelen egyén volt meghiva, ket
tőkor kezdődött s csupán egy toaszt volt, melyet 
a belgrádi legidősebb főkonzul, — az angol — 
mondottra garantirozó hatalmak részéről fejezvén 
ki a fejdelem iránti jó kivánataikat. Milán ezt 
köszönettel viszonozta a hatalmasságokra. 

Milán fejedelem ifjabbkori arczképét lapunk 
1868. évi folyamának 28-ik száma hozta, még ak
kor, mikor a fiatal herczeget — alig 16 éves korá
ban — fejedelemnek kikiáltották. Azóta megnőtt 
s valamivel férfiasabb lett, de még most is igen 
fiatal' arra, hogy a jelen válságos időkben ügyes 
kormányférfiak segélye nélkül saját lábain meg
állhatna. 

Másik rajzunk a szerb népviseletet tünteti fel 
hiven találva, melyről ezúttal fölöslegesnek tar
tottuk bővebben írni, miután lapunk 1868-ki fo
lyamában Szerbiáról és a szerbekről egész czikk-
sorozatot közöltünk. S. L. 

Magyar népmesék. 
v. 

A czigány az égben és pokolban. 
Egyszer volt, hol nem volt, még az óperen-

cziás tengeren is túl volt, volt a világon egy czi
gány, meg két szegény ember. Egyszer ezek igy 
hárman kimentek az erdőre fát vágni. Csak vágják, 
csak vágják a fát, egyszer megszólal valamelyik: 

— Ugyan mit kívánnánk most, ha az isten 
egy-egy kívánságunkat teljesítené? 

— Én, mondja az egyik szegény ember, azt 
kívánnám, hogy mikor haza megyek, ott lenne egy 
tál kolbász, meg egy fehér czipó az asztalomon. 

— Én meg, mondja a másik, azt kívánnám, 
hogy egy tál túrós-lepény lenne az asztalomon. 

A czigány gondolta, hogy hiába kíván akár
mit, csak nem teljesedik az be, tréfálni akart egy 
kicsit: 

— En meg azt kívánnám,hogy— épen teher
ben fekszik a feleségem, — mikorra haza megyek, 
tizenkét rajkója lenne neki. 

No ez abban maradt. 
Este a mint haza vitték a fát, bemegy az 

egyik szegény ember a házába, hát ott a tál kol

bász, meg a fehér czipó; bemegy a másik is, hát 
ott a tál túrós-lepény; haza megy a czigány is, 
épen ott találja a bábaasszonyt, tenné le a fát a 
szögletbe, rákiált a bába: ,Ne tegye kend oda, 
ott gyerek van;' tenné a másik szögletbe:,Oda 
se tegye kend, ott is gyerek van;' tenné a ku-
czikba: ,Oda meg épen ne tegye kend, mert ott 
két gyerek is van;' tenné ide, tenné oda, minde
nütt tele van a ház gyerekkel, sehova sem lehet 
letenni, utoljára megharagszik a czigány: „Ejnye 
disznó teremtette, hát hány gyerek van itt ?" ,Biz 
itt — felel a bábaasszony — épen kerekszám 
tizenkettő.' 

Megijed erre a czigány. 
— No én tizenhármad magammal nem leszek 

egy háznál, mert az szerencsétlen szám! Inkább 
elmennék a pokolba kályhafütőnek. 

Alig mondta ezt ki, mindjárt ott termett egy | 
sánta ördög, nyakon csipte, elvitte a pokolba 
kályhafütőnek. 

A tizenkét rajkó nőtt, növekedett, ugy any- | 
nyira,hogy mindnyájan legény kort értek. Egyszer 
a legkisebbik kérdi az anyjától: 

— Édes anyám, soha se volt nekünk édes [ 
apánk ? vagy ha .volt, hova lett, hogy én sohse 
hallottam róla semmit? 

— Bizony nektek fiam, volt; de mikor meg- j 
születtetek azt mondta: hogy a tizenhárom sze
rencsétlen szám, ő nem lesz tizenhármad magával 
egy fedél alatt, kiment a házból, azóta senki se 
látta. 

— No ha igy van, édes anyám, majd megke
resem én, haza is hozom. 

Evvel a czigány fiu elindult világra az apját 
keresni. Kereste, kereste, már az egész föld kerek
ségét összejárta utána, de csak nem akadt rá. 

A mint igy keresi egy erdőben, megtalál egy 
nagy nyárfát, a minek a hegye az égbe ért, a gyö
kere meg a pokolba. No, gondolja magában, ha a 
földön nincs az apám, az égben kell neki lenni; 
fölmegyek, legalább odafönt is szélyelnézek. — 
Evvel elővett egy fejszét, elkezdett magának 
grádicsot vágni a fába. Mindig feljebb, mindig 
feljebb vágta maga előtt a grádicsot, utoljára 
fölért az égbe. 

A mint fölér, széllyelnéz, látja a tömérdek 
sok lelket a mennyország kapuja előtt álldogálni, 
de az neki mindegy volt, ellökdöste őket az útból 
jobbra-balra, odament a kapuhoz, bekopogtatott 
rajta. 

— Ki van ott? — kérdezi belülről szent Péter. 
— Én vagyok, a Zsiga czigány tizenkette

dik fia. 
— Most nem lehet bejönni, várakozzál. 
— Nem várok biz én, nem az az én dolgom, 

hanem ereszszenek be, hadd keressem meg az 
apámat. 

— Már fiam, most nem ereszthetlek be, nincs 
itthon az Isten, majd ha haza jön, avval beszélj. 

A czigány látta, hogy már igy semmire sem 
megy, kapta magát, behajitotta a kalapját a kapun. 

— Jaj szent Péter uram, befútta a szél a 
kalapomat, adja ki! 

— Kiadnám biz' én, fiam, de messze elgurult, 
nem is látom; mig érte járnék, mig keresgélném, a 
sok ménkű lélek mind bebujkálna a kapu alatt a 
kutyabej árason. 

— No hát ereszszen be kelmed, majd meg
keresem én! 

— Jaj fiam, de ha nem lehet; mondtam már. 
— No hiszen jól van, majd bepanaszlom az 

Istennek, csak jöjjön haza, hogy kelmed benn 
fogja a más ember igaz jószágát. 

Szent Péternek mit volt mit tenni, félt, hogy 
megpirongatja az Isten, hát beeresztette a czi
gány t, de megigértette vele, hogy a mint a kalapot 
megtalálja, visszajön. Meg is igérte az, de bizony 
neki eszeágában se volt, hogy megtartsa; nem 
bánta ő, csakhogy egyszer belől lehetett; megke
reste a kalapját, a fejibe nyomta, avval elindult 
az apját keresni, meg széllyelnézni egy kicsit. A 
mint igy kódorog, egyszer egy dombhoz ér, mely
nek a legtetején egy nagy karos szalmaszék volt, 
körülötte meg sok gyalogszék. Az a nagy karos
szék volt az Isten széke, abból meg lehetett látni 
az egész világot, eget, földet, tengereket; a gya
logszékeken meg az angyalok szoktak ülni. A 
czigány neki indult a dombnak, mikor az Isten 
székéhez ért, se kérdett, se hallott, beleült, elkez
dett bámulni, hogy milyen messze lehet onnan 
látni. A mint igy nézeget, szemébe ötlik az apja 
viskója, mindjárt jobban oda néz, hahogy az any
ját megláthatná; egyszer észreveszi, hogy a szom
széd czigány épen akkor akarja ellopni az anyja 
egyetlenegy, nagy_ ügy gyei-bajjal lopott malaczát. 
,No 'íezen megállj — gondolja magában — majd 

rád ijesztek most; felkap egy gyalogszéket, utána 
vágja, de biz a még csak közel se járt hozzá • 
felkap egy másikat, az sem éri, igy aztán a har
madikat, negyediket, ötödiket. . . elkezdett ugyan
csak hajigálni az apró székekkel. A mint legjavá
ban hajigálódzik, jön ám haza maga az Isten. 

— Hát te mit hajigálsz itt, te gézengúz? 
— Hogy ne hajigálnék, felséges uram, mikor 

látom, hogy a szomszédunk el akarja lopni, de 
azóta el is lopta az édes anyám malaczát. Azt 
akartam oldalba ütni, de nem tudtam. 

— Jaj hé, — felelt az Isten, — ha én minden 
emberhez egy széket vágnék, a ki egy malaczot el
lop, nem győzne engem a világ minden fúró-faragó 
embere se székkel. Azért azt mondom, hogy el
hordd magad a mennyországból, mert ebrúdon 
vettetlek ki. 

Megijedt a czigány, ugy elkotródott, mintha 
ott se lett volna. Mikor kivül volt a mennyország 
kapuján, elkezdett gondolkozni, hogy hol lehet 
az apja, ha se a földön, se az égben nincs? Már 
bizonyosan a pokolban van, az ördögök vitték el 
gondolta magában, hanem nem fognak ki rajtam, 
elmegyek oda is, majd megtanítom én őket. 

Avval elindult, meg sem állott, mig a pokol 
határába nem ért. 

A mint ott megy, mendegél, előtalál egy 
regiment katonát. 

— Hová mégy czigány ? — kérdezika katonák. 
— Mogyek a pokolba, az apámat keresem. 
— De oda ugyan hiába mégy; mi is azért 

voltunk ott, mert az ördögök ellopták a királyunk 
egyetlen leányát, azt akartuk visszavenni, de biz' 
azok nem adták, pedig a királyunk annak igérte a 
lyányt fele királyságával együtt, a ki visszahozza. 
Azért jobb lesz, ha tovább nem is mégy, hanem 
visszafordulsz. 

— Biz' én nem fordulok, ha már eddig jöttem, 
— felelt a czigány legény s odább ment a maga 
utján. Egyszer elérkezett a pokol kapujához. 
Bekopogtat rajta : 

— Itthon van e a Plútó ? 
— Nincsen. 
— No hát adjátok ki az apámat, tudom, hogy 

itt van. 
— Nem adjuk bizony mi, nem bolondul

tunk meg. 
— Hiszen jól van, majd kiadnátok még, tu

dom istenem, ha kellene. 
Az ördögök csak nevették; a czigány meg se 

kérdett, se hallott tovább egy szót sem, hanem 
elővett egy ásót, elkezdett lépegetni a pokol ka
puja előtt előre és hátra, az ásóval péczézgette a 
helyet széltibe'-hoszába'. Meglátja ezt egy ördög, 
oda megy hozzá: 

— Mit csinálsz te, czigány legény? 
Biz én csak egy templomot rakok ide, hogy 

se ki, se be ne járhassatok a pokolba, mig az apá
mat ki nem adjátok. 

Megijedt erre az ördög, mindjárt beszaladt,, 
kihozta az öreg czigányt. 

— No itt az apád, most már mehetsz dol
godra. 

— Hohó! nem addig van ám az, ha az imént 
ki nem adtátok, egy tappodtat sem megyek addig, 
mig a királykisasszonyt is ki nem adjátok. 

— Jaj czigány, csak azt ne kérd, inkább 
adunk aranyat, ezüstöt, a mennyit elbírsz. 

— Nem kell nekem sem aranyotok, sem e? üs
tötök, csak a királykisasszony. 

— Jaj csak addig várj, mig Plútó hazajön. 
— Nem várok én egy szempillantást se'. 

Adjátok,nem adjátok? Mindjárt olyan anyaszent
egyházat építek ide, hogy maga Plútó is kiszorul 
a pokolból. 

Nagyon megijedtek az ördögök, kisdiák a 
királykisasszonyt; hárman aztán elindultak a fel
világ felé. 

Haza megyén Plútó a pokolba, mindjárt ész
reveszi, hogy mi hibázik. 

— Hát a királykisasszony hol van ? 
— Biz' azt od'adtuk egy czigánynak, mert azt 

mondta, hogy ha oda nem adjuk, olyan templo
mot épít a kapu elébe, hogy se ki, se be nem tu
dunk járni. 

— Oh bolondok,—mondjaPlútó,—hiszen nem 
tudott volna az templomot építeni, nem is volt 
neki a miből csinálja. Eredj utána mindjárt futá
rom, hozd vissza tőle. 

Elindult a futár, utói is érte a czigányt nem
sokára. 

— Hohó, czigány, add vissza a királykisasz-
szonyt! 

— Nem adom biz' én ilyen legénynek, mint 
te vagy. Kiállók én teveled akármiben. 

— No hát fussunk verset, — felelt az ördög. 
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Meglátja a czigány, hogy ott fekszik a bo
korban egy nyúl. 

— Oh szegény ördög, — mondja nagy kevé
lyen, — ilyen legénynyel mint te vagy, nem is futta
tok magam, csak az öcsémet küldöm. Eredj, szó
lítsd, ott delel a bokorban. 

Oda megy az ördög a bokorhoz, a nyúl fel
riad, elkezd szaladni, de biz* annak még csak 
nyomába se hághatott. Mindjárt elhitte, hogy a 
czigány különb gyerek nála, nem is merte tovább 
kérni a királykisasszonyt, visszament nagy szé
gyenszemre a pokolba. 

— Hát hol a királykisasszony? — kérdezi 
Plútó. 

— Biz' az odamaradt, mert igy meg igy jár
tam. I t t elbeszélte, hogy hogyan járt. 

— Oh te bolond, hiszen nem az öcscse volt 
az, hanem nyúl, nem tudott volna a czigány ugy 
szaladni. Eredj utána te fiam, buzogányos, hozd 
vissza tőle a királykisasszonyt. 

Útnak eredt a buzogányos, utói is érte csak
hamar. 

— Hohó czigány, add vissza a királykis
asszonyt. 

Még ilyen legénynek, mint te vagy, nem 
adom. Kállok én akármiben veled. 

— Lássuk hát, ki tudja ezt a két mázsás bu
zogányt magasabbra hajítani? 

— No hajítsd először. 
Az ördög fölhajitotta olyan magasra, hogy 

alig látszott. A mint leesett, a czigány megfogta 
a nyelét, avval elkezdett kiabálni: „Bátyám! 
bátyám!" 

— Hát te kinek kiabálsz? — kérdi az ördög. 
— Biz' én csak a bátyámnak, a ki kovács a 

másvilágon, felhajítom neki a buzogányt, hasznát 
veheti ennek a sok jó vasnak. 

— Jaj inkább ne is hajíts, maradjon a tiéd 
a királykisasszony, csak a buzogányomnak végire 
ne járj. 

Ez is kisasszony nélkül ment vissza a pokolba. 
Ettől is kérdi Plútó: 

— Hát hol a királykisasszony? 
— Biz' azt nem hozhattam el, mert így meg 

igy jártam a czigánynyal. 
— Oh te bolond, hiszen nem birta volna az a 

buzogányodat meg se mozdítani. Eredj utána te 
fiam ostoros, hozd vissza tőle. 

Utána indult az ostoros ördög, el is érte. 
— Hohó czigány, add vissza a királykisasz-

szonyt. 
— Különb legénynek se, mint te. Kiállók én 

versenyre veled. 
— Tudsz-e hát ezzel a karikás ostorral na

gyobbat kondítani, mint én. 
— Csak kondíts, hadd lám, mit tudsz. 
Az ördög kondított akkorát, mint egy ágyú. 
— No czigány kondíts párját! 
A czigány nem szólt semmit, hanem elővett 

három abroncsot, beabroncsolta először szép gyen
gén a királykisasszony fejét, azután az apjáét, 
utoljára a magáét. 

— Hát te mit csinálsz? — kérdi az ördög. 
— Csak a fejünket abroncsolom be, mert mind

járt akkorát kondítok, hogy a kinek be nem lesz 
abroncsolva a feje, szétreped. 

— No hát abroncsold be az enyimet is. 
A czigány elkezdte abroncsolni az ördög fe

jét, de olyan erősen, hogy utoljára az ördög kö
nyörgésre fogta a dolgot: „Jaj ne szorítsd már 
jobban, inkább legyen tied a királykisasszony." 
Erre aztán megtágitotta a czigány az abroncsot, 
az ördög visszament nagy pironkodva. 

— Hát hol a kisasszony ? — kérdi ettől is 
Plútó. 

— Nem hozhattam biz azt vissza, mert igy 
meg így jártam az abroncsolással. 

— Öh te bolond, hiszen nem tudott volna a 
czigány semmekkorát se kondítani. Eredj utána 
te kocsisom, hozd vissza már valahára. 

Útnak ered Plútó kocsisa egy vasvillával, 
utói is éri a czigányt. 

— Hohó czigány, add vissza a király kis asz-
szonyt, mert mindjárt agyonszúrlak. 

— Nem félek én attól,;— feleli a czigány. — 
De igy a sikföldön nem nagy mesterség viaskodni; 
ha legény vagy, állj ennek a sövénynek a belső 
oldalára, én majd kivül állok, lássuk, ki tudja a 
sövényen keresztül jobban összeszurkálni a másikat. 

Az ördögnél egy két águ vasvilla volt, a czi-
gánynál pedig egy nyárs. 

Avval elkezdtek surkálódzni a sövényen át, 
nem biz' az ördög soh se' tudott átszúrni a kétágú 
vasvillával, mert az mindig megakadt a sövény
ben, a czigány meg a nyárssal ugy össze-vissza 
szurkálta az ördögöt, hogy utoljára megsokallta a 

dolgot, szaladásnak eredt, visszanvargáit a po
kolba. 

— Hát te se' hoztad vissza a királykisasszonyt? 
- kérdi Plútó: 

— Nem lehetett, mert igy meg igy jártam, 
ugyancsak összeszurkált a czigány. 

— Ugy kell, bolond, hisz' a sövényen át a 
kétágú vasvillával egyet sem lehetett szúrni. Eredj 
utána te fiam, szabó, próbálj szerencsét vele. 

Neki rugaszkodik az ördögök szabója utoléri 
egy kis ház mellett a czigányt. 

— Hohó czigány, ha kell a királykisasszony, 
állj ki velem versenyre. 

— Szívesen, — feleli a czigány, — hát mi a 
te mesterséged? 

— Az enyim a varrás, próbáljuk meg, ki tud 
jobban varrni. Gyere, menjünk be ebbe a kis házba, 
varrjunk verset. 

Bementek hát, hozzáfogtak a varráshoz. Az 
ördög, hogy ne kelljen a czórnát sokszor húzogatni 
a tűbe, olyan hosszút belehúzott, hogy mindon 
öltésnél ki kellett az ablakon ugrani; a czigány 
meg a kurta czérnával szaporán öltögetett, ugy, 
hogy az ördög alig öltött még tizet-huszat, már ő 
készen volt. Igy tehát ez az ördög sem nyerhette 
el a királykisasszonyt; üres kézzel visszakullogott. 

— Hát te is a királykisasszony nélkül jössz 
vissza ? — kérdi Plútó. 

— Ugy bizony, mert nagyon jól tud az a 
czigány varrni; olyan hosszú czérnát húztam a 
tűbe, hogy minden öltésnél ki kellett ugranom az 
ablakon, ő meg csak kurtát, mégis hamarább kész 
lett vele. 

— Oh bolond, hisz épen azzal telt cl a sok 
idő, mig kiugráltál, beugráltál. Szál idj utána te 
fiam, kanász, hátha te el tudnád venni tőle. 

Vesd el magad! — utána rugaszkodik az ör
dögök kanásza, utoléri épen a pokol határánál. 

— Hohó czigány, nem a tied ám a királykis
asszony! 

— Hát kié? 
— Azé, a ki jobban érti a kanászmesterséget. 

Itt van egy nagy disznóól, tele disznóval, ha eb
ből több disznót ki tudsz hajtani egy óra alatt, mint 
én, elviheted a királykisasszonyt. 

— Nem bánom, — feleli a czigány. 
— De hát miről ismerjük meg, hogy melyik 

disznót ki hajtotta ki ? — kérdi az ördög. 
— Én majd, — feleli a czigány — csak a 

göndör farkuakat hajtom, te meg hajtsd az egye
nes farkú akat. 

Erre az ördög is ráállott; avval hozzáfogtak 
a disznóhajtáshoz. A czigány kihajtott huszat-har-
minczat, avval lefeküdt, az ördög meg az egész 
óra alatt kereste az egyenes farkú disznókat; a 
sok disznót mind felzavarta, mind kiszaladt az ól
ból. Mikor aztán eltelt az óra, szólította a czigány 
az ördögöt: 

— No ördög, olvassuk meg, melyik több, a 
göndör farku-c, vagy az egyenes farkú? 

Elkezdték keresni, de bizony egyet sem lel
tek egyenes f'arkut; megint a czigány lett nyer
tes. Az ördög visszament leesett állal a pokolba, 
a czigány pedig a királykisasszonynyal kiért a 
pokol határából, tovább nem volt rajta hatalma 
Plútónak. 

A mint felértek erre a világra, egyenesen a 
királykisasszony édes atyjához mentek. Mikor a 
király meglátta egyetlen kedves leányát, mikor 
megtudta, hogy milyen nagy bajjal, milyen sok 
veszedelem közt tudta megszabadítani a czigány, 
mindjárt beváltotta igéretét, hozzáadta a lyányt 
felekirályságával együtt, nagy lakodalmat csap
tak, ettek, ittak, még most is élnek, ha meg nem 
haltak. 

A vén czigány pedig hazament a többi tizen
egy rajkójához. 

(Arany László gyújt. Biharmegye.) 

Ausztráliától Chináig. 
(Eredeti levelek.) 

Hong-Kong előtt, 1872. június 14. 
T. szerkesztő ur! Ez utam — Ausztráliától 

Chináig — minden eddigiek között a tengeren a 
legélvezetesebb volt, egy ideig partszéli, majd 
számtalan szigetcsoport között keringő útvonalon 
haladtunk, mely meglepő szép látványokat tárt 
elénk, de kettős veszedelemmel járt a viharos 
hullámok s a korall-telepek és homokzátonyok 
miatt; valamint a lapos és alacsony szigetek s 
egyes alig feltűnő szirttömbök nagy száma miatt 
is, melyek folyvást éber vigyázatra kényszeriték 
a hajós népet; de utóvégre is megszokva a vesze

delmet, szinte élvet és gyönyört találtam e két
séges helyzetben ie. 

A mint elhagytuk Ausztráliában a világ 
egyik legszebb kikötőjét: „Port-Jacksont," a 
vihar mindjárt megragadta hajónkat és a hullá
mok játékterévé tette annak fedélzetét; ugy any-
nyira, hogy még hátulsó, emelkedettebb része se 
volt ment a hullámcsapásoktól.Mindazáltal indiai 
gummi-köpenyegembe burkolózva, a fedélzeten 
maradtam, duczolva a viharral 8 a permetező viz-
sugárral, mely a nap fényétől szivárvány szinbeu 
ragyogva hullott rám, — a gyönyörködtem a vihar 
dühöngésében és a balról elém táruló vidék vál
tozatos szépségeinek szemléletében. 

Utunk czélja volt: Now-Castlo-ben szénnel 
megrakodni, s az ausztráliai partvonal mellett 
elhaladva, Uj-Guinea (Pápua) sziget Cardwell 
kikötőjében a szén egy részét kirakni és ott illatos 
szandal-fa rakományt fölvonni e azt Chinába 
szállítani. 

A vihar egész Ncw-Castleig korbácsolt, s 
oldalt fellegbe burkolózva maradtak el Broken és 
Tuggerah erdőlepte öbölzetei, s a Mackaria folyó 
torkolata. Megérkeztünk New-Castleb •. 

New-Castle hasonló szerepet játszik itt, mint 
Angliában „New-Castle on Tyne" s neve a „fe
kete gyarmat." Több millió mázsa szón kerül ki 
bányájából, melyek egyes társulatok kezében van
nak. Szenét nagy számú hajókon Uj-Hollandia 
minden részébe, továbbá az angol hajókra, vala
mint a gyarmati hijókon a közeli és távolabbi 
szigetekre, sőt nagy mennyiségben szállítják — 
teher hiányában — Chinába, Japánba, Chochin-
chinába és Indiába is. 

A kikötőbe érkezve, a partszéli faczölöp pier 
mellett kötöttünk ki, hol is a vaspálya által szál
lított széntelepekböl 6 óra alatt megrakodtunk, 
mely időt a város megszemlélésére használtam 
föl. New-Castle élénk kereskedelmi város; szabá
lyos utcza soraiban a pompás házak lakosai jóllé
téről és vagyonosságáról tesznek tanúságot; több 
templomajótékony intézete s számos bankja van; 
fekvése szép, halomiatokon és ezek aljában terül 
el. Sydney vei vaspálya köti össze. Bányáiban több 
ezer cornwallisi és irlandi keresi kenyerét; 20,00° 
lakosa van. 

Elhagyván a kikötőt, a partszél mere
dek hegycsoportozatokkal, lapos fensikkal, majd 
keskeny benyúló völgyekkel — melyeket buja 
gummi erdőség borit — tűnik elő; itt-ott óriási fél
köröket képező öblözetek, egyes szirtes kiszökel-
lések, sziget-előfokok; mig közben-közben tága9 
nyilatokon folyamok szakadnak az Oczeanba, mind 
megannyi gazdag erei a kereskedelemnek, s egy
szersmind a legbiztosabb kikötőket rejtik kebe-
lökbe, a melyek menedéket szolgáltatnak az 
Oczeán viharai ellen, ha pedig ugy történnék, 
hogy a háború viszontagságai lepnék meg a gyar
matokat — e kikötők torpedók által a legbizto
sabban védelmezhetővé tehetők, a miről máris van 
gondoskodva Sydney-, Melbourne- és Adelaideban 

Innon Ausztrália keleti partja mellett észak 
felé haladtunk s elhagyván a fekete szirtezetü York 
előfokot, e végponttal búcsút vettünk e világrésztől; 
elmarad a gyönyörű sziget, mely a természet bájoló 
édene; végtelen gummi ordőségo, mint vékony vo
nal mosódik el a láthatár kékjében s előttünk a 
haragos sötét-kék tenger marad, a világ legveszé
lyesebb utvonalával: a Torres-Straittel, mely ne
vét a híres világutazó Torrestől kapta, ki itten 
hajótörést szenvedett. Mintha csak szirttömbökkel 
szórták volna be a tengert, minden pillanatban 
korallzátonyokra bukantunk, melyek alacsonyan 
a viz felett a a víz alatt rejtőznek; igen lassan me
hetünk előre s a mérónnak mindig kéznél kell 
lenni. Az apró szigetek ezrei tűnnek elő s közöt-
tök a viz csak alig 10—15 láb mély; ily veszélyes 
pontokon megyünk át, mig végre másfél napi élet-
koczkáztató viszontagságos ut után feltűnik a 
Blackwood-íok falmeredek, szürke, vulkánikus 
szirtcsúcsa s a tágas amphiteatrális félkörű Pápua 
öböl. Bevitorláztunk a Deception- Bayba s 17 napi 
veszélyes ut után horgonyt vetettünk a kis kezdő 
gyarmat: Cardwell előtt. 

E vidék igen szép, változatos erdőségek bo
rítják a tért, melyek között szabálytalanul elszórva 
házcsoportozatok kezdetleges deszka, fa és fa-
kéreg - alakjai tűnnek föl, a háttér magas hegy
vonalban vész el, mely még irtatlan őserdőséggel 
van borítva, s a melyben ezrenként tanyáznak az 
ős bennszülött pápuák — sötét-barna, szabályos 
alakú népfaj, egyike a legszebb vad kanibáloknak 
— és a vad állatok roppant száma, melyek az előb
biek táplálékául szolgálnak. 

E bennszülöttek Örökös hsrezban állanak 
egymással, melynek a fehérek veszik legtöbb hasz-
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nát; az elfogottakat ugyanis mint rabszolgák áru
sítják el; a vad főnökök a a fehérek jó üzletet foly
tatnak az uj-oceániai, uj-kaledoniai, Fidji és több 
más szigetbeli rabszolga-kereskedőkkel — néha 
azonban a pápuák is leütnek egy-kettőt a merészebb 
betolakodó fehérek közül, a kiket aztán egymás 
között barátságosan föl falat óznak. 

E vadak nappal a városban nagy számmal 
tanyáznak s koldulással és csekély erőt kívánó 
munkával — a kikötőben a hajók ki- és berako
dásánál — foglalkoznak; hanem a munkához nem 
sok kedvök van, csak is annyit dolgoznak, a miért 
ennivalót avagy pálinkát s dohányt kaphatnak, de 
különben jobban szeretik a koldulást, az útfélen 
való ácsorgást, dalt, tánczot, czivakodást és vadá
szatot. Ha a fehérekkel találkoznak, mindjárt do
hányt vagy shillinget kérnek s mosolyogva vicso
rítják fogaikat. 

Éjszakára ki vannak tiltva a városból, s a kit 
a rendőrség vagy lakosság benn talál, szabadon 
lelőheti; esik is számtalan áldozatul, mert elbúj
nak, lopnak, rabolnak és orozva gyilkolnak. A 
fehérek mind el vannak látva revolverekkel s jó 
vontcsövű fegyverekkel s átalánosan mind önkén
tes katonák. Résen is kell lenniök s vigyázniok; 
mert ha a feketék összetartanak, a mily roppant 
számmal vannak, egy reggelire fölemészthetik a 
fehér lakosságot. 

Kis hajónk kétszáz tonna szenet rakott itt 
ki és helyette szandalfa-kötegeket vett föl. Egy 
és fél napig időztünk ez érdekes kikötőben, aztán 
bucsut vettünk a barátságos fehérektől s a mo
solygó és igen könnyű öltözékü fekete benszülöt-
tektől. Kihajóztunk a rendkivül meleg öblözetből 
a sik Oczeánra, kedvező délkeleti szél 
tölte meg vitorláinkat s néhány órai 
menet után elmaradt az öböl és az éj 
elfedé lassan-lassan a vadregényes 
erdő-koszoruzott bérczeket s a renge
teg sziget végcsúcsát, s a végtelen 
tenger vad hullámai, villanyos puhá-
nyai ós a rendkivül világos hold lettek 
útitársaink. 

Május elsején mentünk át az egyen
lítőn (ez már 4-ik átvonulásom). Rond-
kivüli szélcsend állott be; 8 napig 
szédelegtünk az emésztő forróságban, 
étvágy hiányban, gyakori fejfájásban és 
szédelgésben szenvedtem; éjszaka a 
villanyos fellegekből iszonyú záporok 
szakadtak le ; majd egyszerre orkán, 
szélrohamok ragadták meg hajónkat 
s majd széttépték a vitorlákat. Május 
10-ikén jó szél érkezett, s azután sza
bályosan haladtunk előre. Végre sok 
viszontagság után tegnap feltűnt a 
mennyei birodalom s 64 napi utazás 
után horgonyt vetettünk Hong-Kong 
e I ö t t > Sz. Török János. 

Közlekedés postagalambokkal. 
A postagalambok az utóbbi szomorú emlékű 

háború óta oly határtalan tisztelet tárgyaivá let
tek Francziaországban, mint egykor a szent Ibis-
madár volt Egyiptomban. A franczia, Paris ostro
mára gondolva, ma is elérzékenyedik e derék ma-
darok láttára és legkedvesebb barátjaiként üd
vözli őket mindenkor. Augusztus 11-én Parisban 
az ipar-palota épületében nagyszerű galambkiállí
tás és galambverseny volt belgiumi galambokkal, 
s mind a kiállítás, mind a verseny fényesen sike
rült. 479 galamb volt kiállítva, mind Belgiumból, 
a posta-galambok valódi hazájából és nevelőinté
zetéből. 

Belgium népének van egy sajátságos uralkodó 
szenvedélye, mely nem fórvén meg többé a kis or
szág határai közt, kezd azokon is túlterjedni; e 
szenvedély, melynek mintegy ösztönszerűleg en
gedi át magát mindenki, a postagalamb - tartás 
szenvedélye. E szép, nemes „sportban" szegény, 
gazdag egyaránt versenyre kelhet egymással, mert 
nem oly költséges, mint a sportok többi nemei. 
Minden városban, minden faluban léteznek ga
lambkedvelő társulatok. Sőt e különös szaktudo
mánynak már szakközlönyei sem hiányoznak, 
melyeket a galambnevelés terén elismert szaktu
dósok szerkesztenek és írnak. 

Mondanunk is fölösleges talán, hogy a ga
lambkedvelők kilencztizedrésze puszta szórakozás
ból bíbelődik e nem épen unalmas foglalkozással, 
olyankor mikor idejét más, fontosabb ügyek 
igénybe nem veszik. S mégis oly nagy buzgóság
gal és meggyőződéssel magyarázgatják nevelési 

rendszeröket vagy beszélik el tanítványaik maga
viseletét s ügyességét, hogy annak hallatára meg 
mernénk esküdni, hogy éjjel - nappal kizárólag e 
fontos tárgygyal foglalkoznak. Ha húsz galamb
kedvelőt meglátogatunk, mind a buszból ugyan
azon egy dolgot halljuk elmondva, csak épen hogy 
más-más részletekkel és megjegyzésekkel kísérve, 
de mind a húsz oly nagy lelkesedéssel beszél ked-
vencz tárgyáról, hogy mi nem hogy megunnók 
azt, sőt inkább magunk is még nagyobb galamb
kedvelőkké leszünk, mint azelőtt voltunk. 

Ama szomorú tapasztalatokból kiindulva, 
melyek szerint a postagalambok némely körülmé
nyek között oly nélkülözhetetlen állatoknak bizo
nyultak be, a franczíák egy idő óta nemcsak kedv
telésből, hanem valóságos hasznossági szempontok
ból kezdettek e szárnyas hírnökök tenyésztéséhez 
és neveléséhez. Ugyanis a franczia kormány legkö
zelebbről egy hires belga galambtársulat főfelügye
lete alatt rendes katonai galamb-nevelőintézeteket 
szervezett, melyekről a „Liberté" következő kö
rülményesebb ismertetést közöl: 

„Parisnak, mint főállomásnak és a kormány 
székhelyének 25,000 posta-galambja lesz, ugy hogy 
netaláni ostrom esetén minden fenyegetett jerőd 
parancsnokának 500 galambot bocsáthassanak ren
delkezésére, hogy igy a közlekedést a vidékkel bár
mily esetben fóntarthassák. Egy második állomás, 
valószínűleg Bordeaux-ban, Parist fofja pótolni, ha 
véletlenül ismét ellenség kezébe kerülne. Minden 
hadtest, mely táborba száll, galambokat fog tar
tani magánál a fővárosból éa azokból a várakból, 
melyeknek környékén működni akar, hogy a kor
mánynyal és azon erősségek parancsnokaival, me-

Belga postagalambok. 

lyeknek segítségére szándékozik menni, állandó 
összeköttetésben lehessen. 

Francziaország minden erősségének legalább 
is 1000 postagalambja lesz. 

Ha háború üt ki, a galambok kicserélése a 
főváros éa a különböző várak közt azonnal meg
történik ; a kormány maga fogja kiosztani azokat 
részben a várparancsnokok, részben az ezek föl
mentésére működő segédcsapatok parancsnokai 
közt, hogy a körülzárolt főváros parancsnokait min
den mozdulataikról bánn ikor is értesíthessék. 

E szellemdús rendszer segélyével a főparancs
nok, ki a had-működés összes szálait kezeiben 
tartja, pontosan ismerni fogja minden hadtest hely
zetét ; a közlekedés egy perczig sem lesz megsza
kítva és biztosan ki lehetend kerülni az oly sze
rencsétlenségek ismétlődését, milyenek az utóbbi 
háborúban a Mac-Mahon és Bourbaki hadtesteit 
érték." 

Eddig a „Liberté" közleménye. E szerint a 
posta-galambok nevelése és tartása, melyet a vil-
lanytávirda föltaláltatása mindenütt, még Belgi
umban is, az ártatlan kedvtelések közé száműzött, 
ismét helyet foglaland a hasznos intézmények 
között. A rajzunkon látható apró légi hírnökök 
szárnyaik alá vagy lábaikra kötött sürgönyeik
kel, ki fogják játszani a legéberebb ellenség fi
gyelmét is. Eddigi tapasztalat szerint postagalamb
nak legalkalmasabb, mert legügyesebb és leg
gyorsabb röptű, az ugy nevezett lüttich-antwerpi 
faj. Mellékelt rajzunk, melyen a sürgönyök fel
kötésének módja is szemlélhető, e fajtájú galam
bokat tüntet föl. 

(Vége köv.) 

Egyveleg. 
** (Az orosz czár palotája Zarskoe-Seloban.) 

A szentpétervári statisztikai kongresszus alkalmá
ból érdekes adatokat olvasunk a czári palotákról 
és gyűjteményekről is. Egyik magyar tudós irja: 
„Vasárnap a czár fényes vendégséget adott a 
kongresszus tagjainak számára a zarskoe-seloi csá
szári palotában. Zarskole Selo annyit jelent, mint 
„Császárfalu" ; e hely jelenleg csinos város 20,000 
lakossal Sz.-Pétervártól délnek 21 werstnyire fek
szik; a fővárossal vasút köti össze, Oroszország 
első vasútja. Zarskoe-Sélo egyik várpalotaszerü 
épületében gyönyörű fegyvergyűjtemények látha
tók; részint ősrégi és középkorbeli hadszerelvények 
ezek, részint ujabb fegyverek a legkülönbözőbb 
országból. Diadaljelvények szintén vannak, neve
zetesen az 1848—1849-ki magyar szabadságharcz-
ból is. Ott látható póld. I I . Rákóczi kardja, melyet 
az erdélyiek ajándékoztak Bem tábornoknak, ott 
van továbbá egy koszorú B. J. betűkkel, mely szintén 
Bem tábornoké volt. Sok magyar zászló is függ a 
falakról, némelyek erősen szétrongyolódva. Egyi
ken eme feliratot olvastam: „Igazság." Kiválóan 
figyelemreméltók a persa, indus, török és egyptomi 
fegyvergyűjtemények, továbbá a török szultánok 
nyergei, csótárai s ajándokai. Ezek többnyire gyé
mántokkal és más drágakövekkel ékített tárgyak. 
Egy kardot ia mutattak, mely a Jóreménység 
fokán talált lebkőből készült. De minden pompát 
felülmúl a czári lakpalota. Lehetetlen leirni a fényt, 
melylyel kiállít vák termei. Az étterem egyike a 
legnagyobbaknak; padozatát festmények, falait 
tükrök éa aranyozások borítják. A többi termek

ben szintén mindenfelé dúsgazdag ara
nyozás. Csodálatraméltó a szoba, mely
nek falai csupa borostyánkőből álla
nak. Ez I I . Frigyes ajándéka, s e 
szobában van Frigyes berlini emlék
szobrának mintázata. A borostyánkő 
rendszerint csak kisebb darabokban 
fordul elő, itt azoban a falak kisebb 
nagyobb borostyánkő-darabokból álla
nak, melyek részint czimereket és jel
vényeket, részint különböző alakokat 
ábrázolnak. Figyelemreméltó továbbá 
a chjnai terem, mely egészen chinaí 
ízlés szerint van berendezve és díszítve. 
A kápolna falai sötétkékszinü fákkal 
födvék, gazdagon aranyozva. Maguk 
a kályhák építészeti alkatrészét képe
zik a szobáknak. Alig lehet eltelni e 
termek pompájával." 

** (A londoni rendőrség.) A londoni 
rendőrség az 1871-ről szóló jelentést 
benyújtotta az angol belügyminiszté
riumhoz. E szerint rendőrség összes 
személyzete 1871-ben 9655 emberből 
állott, azaz: 667-tel többől mint 1870-
ben. Ezen 9655 ember közül 8407 köz
rendőr volt, a többi tiszti rangot vi

selt. Ez emberek tevékenységéről fogalmat nyúj
tanak a következő jegyzetek : A rendőrség 
1871-ben nem kevesebb, mint 28,240 ittast kí
sért be. A személy- és vagyonbiztonság a múlt 
évben jobb lábon állt, mint az előbbi két év
ben, mivel az enemü bűntények száma csak 
10,264 volt. A bérkocsik, omnibuszok stb. elleni 
panaszok száma 10,729 volt. A vigyázatlan hajtás 
áldozatainak száma 2445 személy, kik részint 
meghaltak, részint kisebb-nagyobb sérüléseket 
szenvedtek. Nem kevésbbé csodálkozhatunk, ha ol
vassuk, hogy 1871-ben 5753 ember, kik közül 
2000 a tiz évet meghaladta, eltévedt Londonban, 
ezek közül 2619 gyermek és 446 felnőtt s rendőri 
közegek segítségével adattak vissza övéiknek. A 
londoni rendőrség mintegy 8785 gazda nélküli 
kutyát fogott el, melyek közül 725 gazdájuknak, 
7982 a gazda nélküli kutyák menházának adatott 
át, 78 pedig ismét megszökött. A gonosztevők 
elleni küzdelemben 776 rendőr sebesült meg. Da
czára a nehéz a nem épen kedvezően fizetett mun-
kának, daczára a azámoa veszélyeknek, a rendőr 
mindig barátságos, illedelmes s az idegeneknek 
nélkülözhetetlen barátja. Tény, hogy az idegenek 
a londoni rendőrség udvariassága nélkül sok eset
ben alig boldogulnának. 

•/. (A kutyák száma az északamerikai áMa-
mókban és Angliában.) Eszakamerikában 21 mill'0 

kutya van; ezeknek évenkénti tartása, egyre 8 dol
lárt számítva, 168.000,000 dollárt képvisel. 7-
Angliában 1.118,293 kutya van. Az illető tulaj
donosok 279,573 font sterling kutya-adót fizetnek. 
a mi másfél millió tallért tesz. 

445 

Melléklet a Vasárnapi Djság 36-ik számához 1872. szept. 8. 

Irodalom és művészet. 
** {„A világkiállítások") czim alatt időszerű 

éa hasznos füzet jelent meg, utmutatáskép azok
nak, kik világkiállításokban részt venni szándé
koznak. Szerzője Máday Izidor, a magyar orsz. 
világkiállítási bizottság tagja, szorgalommal ta
nulmányozta az idevágó szakirodalmat, s miután 
röviden a nemzetközi kiállítások hasznáról és 
jelentőségéről, történetéről megemlékezett a az 
eddigi kiállításokon kitüntetést nyert magyar ki
állítók érdemes lajstromát fölsorolja, áttér a mű 
tulajdonképi czéljára: a gyakorlati útmutatásokra. 
Röviden, de világosan adja elő a tudnivalókat a 
kiállítási tárgyak helyes megválasztása, a gyűjte
ményes kiállítások, a bejelentési pontok, a kiállí
tásra igényelt tér, a kiállítási asztalok és szekré
nyek, a gépek mozgásba hozatala, a gyártás be
mutatása, üveg alatti kiállítás, jó világítás és 
számos más részletes intézkedés iránt, melyektől 
lényegesen függ a siker minden kiállító részére. 
A 80 lapra terjedő füzet Aignernél jelent meg, s 
ára 60 kr. 

** (Nagy- Váradon) a dalárünnepély alkalmá
ból megjelent: „Nagy-Várad és környéke" czimü 
kis útmutató, melyben a város figyelmet érdem
lőbb helyei, épületei hű leírásban vannak ismer
tetve, s a mellékelt 8 kőmetszet azoknak rajzait 
adja; ára 50 kr. — Ugyanez alkalommal jelent 
meg, s a mennyiben a Nagy-Váradon most megfor
duló vendégek érdeklődésének kielégítésére szol
gál, alkalmi is: „A nagyváradi kir. jogakadémia 
vázlatos történelme." Bozóky Alajos jogtanár irta, 
felhasználva a rendelkezése alatt álló bő adatokat. 
A kis fűzet ára 40 kr. Mindkettőt Hügel Ottó 
nagyváradi könyvkereskedő adta ki csinos zseb
kiadásban. 

** („A borkészítésről és borkezelésröl") czimü 
ismert kézikönyv Parragh Gábortól második ki
adásban jelent meg. A mintegy 20 ívnyi mű szer
zőnél a Beleznay-kertben kapható; ára 1 frt 50 kr. 
Tiz példány ára 10 frt. E mű egészen praktikus 
•zempontból van irva, különös gondot f'ordit a 
bor készítésének leírására s egyes sajátságai meg
különböztetésére. A mű becsét mutatja, hogy azt 
használja Entz Fcrencz is tankönyvül. 

** (Hírlapirodalom.) Balogh Ferencz és Tóth 
Sámuel debreczeni hittanárok „Protestáns Hetilap" 
czimü egyházi közlönyre hirdetnek előfizetést. 
Megjelen október elsejétől kezdve. Előfizetési ára 
eg< ŝz évre 5 ft. — A „Pécsi Lapok", mint az illető 
jelentés mondja, „szerkesztői akadály" miatt há
rom hóra felfüggesztetnek. — A „Kolozsvári Köz
löny" szept. 1-sejétől kezdve, megnagyobbított 
alakban, naponként fog megjelenni. 

** (Az első naptár,) a mely a jövő 1873. évre 
megjelent: a kis „Egri képes naptár" (9-ik évfo
lyam,) szerkeszti Luga László; ára 20 kr. 

** (Psenyeczh Nagy Sándor) közhasznú vála-
latából „A franczia- és angol nyelv levélszerinti 
önoktatása" czimü, Robertson tanmódja szerint 
készült nyelvtanból ismét egy-egy füzet jelent 
meg; az angolból I I I . rész 28. levél, 53 és 54-ik 
leczke, — a francziából: I I . r. 15 levél 23 és 24. 
leczke. Egy-egy levél (füzet) ára 30 kr. Megren
delhetni Pesten Aigner Lajosnál, vagy szerzőnél 
Debreczenben. 

** („Franczia szófüzéstan") jelent meg Sas-
váry László szini képezdei tanártól, Lauffer Vil
mos kiadásában. Ez elméleti és gyakorlati tan
könyvben, mely 175 lapra terjed, a franczia nyelv 
sajátságai, eltérései s az ugy nevezett gallicis-
nmsok vannak ismertetve szabályok és még inkább 
példák által. 

** (A népszínműi pályázat eredménye.) A nem
zeti szinháznál nr'pszinművekre kitűzött 100 ara
nyos jutalmat a nj olcz pályamű közül az „Ameri
kai" czimünek ítélték oda; szerzője veterán drá
maírónk és pályadijnyerőnk: Szigligeti Eduárd. 
Előadásra méltónak ítélték még a „Pákász" és az 
„Apostol" czimüt. 

** (Bismarck önéletirata.) Bismarckról írják, 
hogy jelenleg Varzinban önéletrajzán dolgozik. A 
nagyhirü államférfiú egyátalában nem oly közö
nyös mások ítélete iránt, mint gondolhatnék, sőt 
inkább igen nagy gyűjteménye van a róla megje
lent könyvek, röpiratok, sőt egyes újságszámok
ból ig. 

T A R H Á Z. 
Közintézetek, egyletek. 

** (Az erdélyi múzeum-egylet) évi közgyűlését 
aug. 29-én tartá Kolozsvárit Nagy Péter elnöklete 
alatt. A közgyűlés főtárgyát az egyetem és egy
let között kötött szövetség képezte, melynek meg
erősítésével nagyobb tért nyer a működésre a 
múzeum-egylet is, mely eddig, az anyagi szűköl
ködés közepette, nem működhetett oly sikeresen, 
mint az alapításakor szándékoltatott. A választ
mány azért hívta egybe e közgyűlést, hogy e szer
ződést kellő időbon megerősíthesse, mire aztán az 
mindjárt az országgyűlés megnyílta után a miniszté
rium részéről az országgyűlés elébe fog terjesztetni. 
A közgyűlés a szerződést minden pontjábin vita 
nélkül elfogadta. Délután az egylot titkára Finály 
Henrik tartott emlékbeszédet az egylet boldogult 
alelnöke dr. Szabó József ftlett 

** (A jogászgyülés.) A harmadik jogászgyülést 
Pesten szept. 23-án d. e. 9 órakor az akadémia 
dísztermében Horváth Boldizsár bizottsági elnök 
nyitja meg. Tartani fog 26-dikáig. Mind a teljes, 
mind a szakosztályi ülésekre nevezetes indítványok 
vannak bejelentve. Ünnepélyek, melyekre hölgye
ket is igen szí vesén látnak, következők lesznek: 
22-én este 7 órakor ismerkedési estély a „Hungá
riádban, 23-án d. u. 6 órakor kerti ünnepély az 
állatkertben, 24-én díszelőadás a nemzeti színház
ban 25-én d. u. 3 órakor a „Hungária"-ban s 26-án 
esti 7-kor bucsú-estély a „Hungária" felső termé
ben. E gyűlések rendezősége mindent elkövet 
most is, hogy a jogászgyülés ép oly érdekes legyen, 
mint volt a két első. 

** (.4 mehádiai nagygyűlés elnöksége) igyek
szik a tagok szórakoztatásáról is lehetőleg gon
doskodni. Lesz például egy pár kiállitás. Xan-
tus János a gyűlés megnyitása előtt több nap
pal érkezik oda, összeszed egy csomó nép
rajzi tárgyat s belőlük e#y kis tárlatot rendez. 
Szabó József földtani kiállítást állit össze térké
pekkel. Lesz e hó 15-én, vasárnap, a nagygyűlés 
első napján, népünnep is a Herkules-fürdőben, 
hová Mehádia mezőváros s a század kerületben 
levő öt kis oláh falu szebb népét telhetőleg össze
gyűjtik. Zene fogja a népet mulattatni, s a nagy
gyűlés pénztárából meg is vendégelik a vigadókat. 
Sőt ez alkalomra Kubinyí Ágoston első elnök több 
rendbeli jutalmat is készíttetett a népből kitűnők 
számára. így nőknek: magyar ezüst pénzdarabok
ból nyaklánczot, csinos ékszereket kék kövekkel; 
legényeknek tájt pipákat, díszes baltát, stb. Ezek 
kiosztására a jelenlevő úrhölgyeket fogják fölkérni. 

Egyház és iskola. 
** (A közoktatási miniszter) a pesti egyetem 

bölcsészeti kara mellett fennálló középtanodai ta
nárképezde paedagogiai szakosztályánál rendsze
resített paedagogiai bölcsészeti tanszékre dr. Klein-
mann Mórt nevezte ki, s ezen szakosztályban és 
ezzel összekapcsolt gyakorló iskolában Lutter Já
nos pesti kir. főgymnáziumi tanárt a mennyiség
tani és természettani, dr. Heinrich Gusztáv pesti 
ev. főgymnáziumi rendes és egyetemi magántanárt, 
a történelmi és földrajzi és Staub Mór budai főre-
áltanodai rendes tanárt a természetrajzi tanszak 
előadásával bízta meg. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
** (A kecskeméti iparmű-kiállitás) megte

kintésére vasárnap Pestről is sokan utaztak 
le, s e nap délelőttjén a tárlatot 800 látogató 
szemlélte meg. A kiállitás a ref. kollégium tizen-
nyolez termét, azonkívül nagy udvarát s az épület 
előtti térnek deszkafallal bekerített jelentékeny-
részét foglalja el. A belépő figyelmét Pozdech 
pesti harangöntőnek három harangja vonja magára, 
melyek Hadház számára készültek, s.a megnyitási 
ünnepélyen is szerepeltek, rendeltetésük levén a 
megnyitást ünnepélyesen beharangozni. A beke
rített előtéren s a tanoda udvarán gazdasági gépek 
vannak fólállitva. A földszinti termekben vannak 
elhelyezve a föld- és ásványtermékek, építkezési 
anyagok, vas- és fanemüek, gyertya- és szappanfé
lék. A fel járás a kollégium két emeletére,a csarnokok 
és folyosók tölgyfalevelekkel vannak földíszítve. 
Az első és második emelet termeiben a különböző 
iparmüvek változatos gazdag kiállítását találjuk; 
a tárgyak felállítása, s az egész beosztás külső 

csín tekintetében is igen sikerült, • ügyes kézről 
tanúskodik. A bíráló bizottságok vasárnap meg
kezdték működésűket, • ennek eredményéről, vala
mint a kiállitás részleteiről, azt hiszszük, társla
punknak már legközelebbi számában részletes 
tudósítást adhatunk. Ezúttal még csak azt említ
jük meg, hogy szombaton a kaszinóban, vasárnap 
a népkörben díszlakomák tartattak, melyeken po
hárköszöntések mondattak a királyra, Szlávy 
miniszterre, az iparosokra,*s azokra, kik a kiálli
tás rendezése körül érdemeket szereztek. Ezek kö
zött első helyen kell említenünk a fáradhatlan 
Katona Zsigmondot, mint a rendező bizottság el
nökét, ki már hónapok óta ugy szólván minden 
idejét ez ügynek szentelte, továbbá dr. Szabóky 
Adolfot, ki a pesti iparosok részvételének előmoz
dítása körül buzgólkodott. Kossuth Lajosra, ki a 
40-es években annyit fáradozott a magyar ipar 
emelésén, Fehér Péter emelt poharat. 

J1 (Óriási hordó.) A napokban készült el 
Promontoron egy óriási hordó, melyet Latzkó 
borkereskedő rendelt inog Faber Henrik ottani 
kádárnál. A hordó ürméreto 1500 akó. összeálli-
tásán 20 legény dolgozott s különös állványokra 
volt szükség, hogy e nehéz munkát elvégezhessék. 
A hordó 64 dongából áll; hosszúságuk 1 7 ' , , szé
lességük 16 láb. A hordót 18 vasabroncs tartja 
Össze, melyeknek szélessége 6" s vastagsága '/»•" 
Az abroncsok összesen 36 mázsát nyomnak. Ké
szítési ára az anyagon kívül 1050 trt volt. Az elő
állítási ár 47 00 írtra rug. 

*" (Erdövásárlások Magyarországon.) Kül
földi tőkepénzesek figyelmet kezdenek fordítani a 
Magyarországon még található nagy erdőségekre 
s ezek kiaknázása végett hir szerint nagy erdő
vásárlásokra készülnek; egyik ilyen vásárló gya
nánt említik Salm-KeiíTerscheid grófot is, ki egy 
felvidéki nagy erdőt vett meg. 

Mi újság? 
** (Az országgyűlés ünnepélyes megnyitása) 

szept. 4-én déli 12 órakor történt meg a budai kir. 
palota tróntermében. A főváros középületein, a kir. 
palotán s a kikötők árboczain nemzeti lobogók 
lengtek s már a déli órákban nagy tömeg hullám
zott a kir. palota felé, hogy lássa a főrendek és 
képviselők felvonulását. Legélénkebb volt alánez-
hid-tér, hol közlekedni is alig lehetett. Sok diszo.* 
fogat volt látható, s fényes magyar diszöltönyök 
pompája kápráztatá a szemeket. A vár kápolnája, 
hol az ünnepélyes Veni Sancte tartatott, zsúfolásig 
megtelt. A király az oratóriumban hallgatá a 
misét, s a többi udvari méltóság közt ott volt gróf 
Andrássy külügyminiszter is. A mise végével a 
trónteremben gyűltek össze a törvényhozás tagjai. 
József főherczeg a trónnal átellenben levő karza
ton foglalt helyet; c karzattól balra a diplomaták, 
jobbra a királynak ez alkalommal szolgálatban 
nem levő hadsegédei állottak. A király magyar 
huszárezredesí egyenruhát viselt, s a trónt elfog
lalva, Lónyay miniszterelnöktől átvette a trón
beszédet tartalmazó tekercset, a erőteljea hangon 
olvasta föl a trónbeszédet, melyet több helyt za
josan megéljeneztek; a király ezután éljenzések 
közt hagyta el a trónt. 

=as (A képviselőház és főrendiház,) közvetlenül 
az ünnepélyes megnyitás után, szept. 4-én délben 
ülést tartottak, melyben a király által Budán el
mondott trónbeszéd olvastatott föl; a főrendiház
ban ezenkívül egy kir. kézirat, mely a jelen ország
gyűlésre is Majláth György országbírót nevezi ki 
a ház elnökének, s gr. Cziráky Jánost alelnöknek. 
A képviselőház szept. 5-kí ülésében fogott hozzá az 
alakulás munkájához; délelőtt a képviselők meg
bízó leveleiket adták be, délután pedig sorsolás 
utján megalakiták a kilencz osztályt, s 6-dikán 
ez osztályok tárták külön - külön gyűléseiket. 
Megemlítjük még, hogy a horvát országgyűlés 
átiratát, mely a magyar országgyűlésre választott 
küldöttek neveit adja tudtul, horvát nyelven 
olvasták föl. Egy pár fölszólalás is történt, de 
határozatot a ház — megalakulása előtt — termé
szetesen nem hozhatott. A főrendiház szept. 5-iki 
ülésében jegyzőknek megváíaszták a következőket: 
Pallavicini Ede ffigr., Nyáry Gyula b., Batthyány 
Ferencz gr., Zichy Viktor gr., Prónay Gábor 
b. és Ormós Zsigmond temesi főispánt. Ugyanez 
ülésben a különböző bizottságokra is beadattak a 

* 
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szavaziitok. — A birodalom mindkét felének dele-
gáczióit a király szept, 16-ára Pestre hivta össze. 

= (Miniszterváltozás.) Bittó István igazság
ügyminiszter, — a ki, mint tudva van, a képviselő
ház többségének elnökjelöltje, — saját kérelme 
folytán a király által igazságügyi miniszteri 
állásától fölmentetett, s helyébe gr. Lónyay 
miniszterelnök előterjesztésére Pauler Tivadar 
vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezte
tett igazságügyminiszterré. Ugy Bittónak, mint 
Paulernok a király elismerését fejezi ki eddigi 
működéseért, s Bittónak egyszersmind belső 
titkos tanácsosi méltóságot adományoz. Egy 
harmadik királyi kézirat, szintén szept. 4-érői — 
a miniszterelnök előterjesztésére Trefort Ágos
tont nevezi ki vallás- és közoktatásügyi minisz
ternek. — A z uj miniszter, Trefort, minden állá
sáról, melyet társulatoknál és egyleteknél elfog
lalt, lemondott, s hétfőn már átveszi a közokta
tásügy vezetését. 

= {Hirek uj pártálákulásról.) Az utóbbi két 
hónapban gyakran merültek föl hirek országgyű
lési pártjaink uj alakulásáról, fúzióról, de a mint 
e hirek elő voltak adva, nem sok hitelre találtak. 
Legújabban azonban olyasmi történt, mi pártjain
kat kétségkívül közelebb fogja egymáshoz hozni 
a a jövő országgyűlésnek a békés munkásságot 
biztosítja. Mint a „Reform" értesül, szeptember 
5-dikén a balközép 16 legkiválóbb tagja a még 
mindig beteg Tisza Kálmán szállásán értekez
letet tartott, a melyben Ghyczy Kálmán a közjogi 
ellenzékeskedés megszüntetését indítványozta; 
Tisza Kálmán mellette nyilatkozott, s Ghy-
czyt és Tiszát kivétel nélkül pártolták a jelen
voltak mind, köztük: Várady G., b. Simonyi L., 
Jókai, gr. Keglevich B., Csernátony, Ivánka stb. 
A mit ez értekezleten határoztak, egy emlékirat
ban akarják előadni a szombaton tartandó nagy 
pártértekezleten. Ugyancsak a „Reform" hire sze
rint a balközép a közjogi ellenzékeskedés abban-
hagyását a következő három föltételhez köti: 1) A 
honvédségi intézmény fejlesztessék ki magyar 
hadsereggé. 2) Állíttassák föl a független magyar 
bank. 3) Hozassanak liberális reformok. A „Re
form"-ot e közleményeiért Ghyczy Kálmán a 
„Hon" szept. 6-iki esti lapjában élesen meglecz-
kézteti, s kijelenti, hogy barátaival előlegesen 
közlött nézetei igen sokban különböznek azon ál
lítólagos főpontoktól, melyeket a „Reform" közöl; 
a dolog mibenléte különben rövid idő alatt teljes 
nyilvánosságra jutand. — A „P. Napló" fölemlíti, 
hogy gr. Lónyay miniszterelnök a maga részéről 
mindent elkövet, hogy e közeledést előmozdítsa, s 
ujabban, nem rég levelet irt Ghyczy Kálmánnak, mely 
levélben kifejté a nagyszerű előnyöket, melyeket a ha
zára a magyar pártok egyesülésétől oly joggal várhat. 
E levélre Ghyczy Kálmán igen előzékenyen felelt. 
Ghyczy e leveleket Tisza Kálmánnál tartott bizal
mas értekezleten közié, s ott bizonyos megálla
podások létesültek, melyek a baloldali kör köze
lebbi értekezlete elé terjesztetnek. E tárgy már a 
6-ki minisztertanácsban is szóba jött. — Megem
líthetjük még, hogy gr. Lónyay a beteg Tisza 
Kálmánt csütörtökön meglátogatta. 

** {A szerb kongresszusi ügyekré)hr. Majthényi 
László honti főispán neveztetett ki kir. biztosnak, 
mig az egyházi, mint tudva van, Gruics püspök. 

** (A király) mindjárt a trónbeszéd fölolva
sása után szept. 4-én délután 4 órakor külön vo
naton utazott el Budáról Drezdába, honnan Ber
linbe indul. A vasúti indóházban jelen voltak a 
miniszterek, a főrendi és képv. ház számos tagjai, 
nagyszámú közönség; ő Felsége több jelen volt 
kitűnőséggel beszélgetett és a búcsúzáskor igy 
szólt gr. Lónyay miniszterelnökhez: , ,A viszont
látásig! két hét múlva visszatérek." Közvetlenül 
az elutazás előtt ő Felsége egy hadsegéde jött az I 
egyik vasút kocsiban már helyet foglalt gr. An-
drássy külügyminiszterhez, s ő Felsége azon pa
rancsát tudata vele, hogy a felség kocsijában fog
laljon helyet. 

*• {A berlini fejedelmi találkozás.) Berlinben 

a császárok ottléte alatti ünnepélyességek pro-
grammjn: Pénteken (szept. 6.) a császárok köl
csönös üdvözlése. Szombaton katonai parádé s 
díszebéd a császári palotában, majd katonai zene 
s este díszelőadás az operaházban. Vasárnap a 
diplomacziai testületet mutatja be az osztrák-ma
gyar követ Ferencz József császár és királynak a 
követségi palotában. Ugyanaz nap reggeli 8 óra
kor nagy mise a Lajos templomban. Ezután az 
egész udvar a vendégekkel együtt Potsdamba 
rándul, hol családi ebéd lesz a Babelsborg kastély
ban. Majd estély a koronaherczegnél. Hétfőn 
katonai hadgyakorlat s reggeli Spandauban sátrak 
alatt. Kedden szintén hadgyakorlat. Szerdán a czár 
névnapján udvari vadászat a vadaskertben Pots
dam mellett. Este a vendégek elutaznak. 

** {A Széchenyi szoborbizottság) szept. 3-án 
tartott ülésében elfogadta Engel mintázatát érezbe 
öntés végett. ( A bécsi öntöde 9 ezer ftért vállal
kozott az öntésre.) A szobor talapzatát féldombor-
művek fogják díszíteni, s erre pályázatot hirdet
nek. A szobort az akadémia előtti térre fogják 
fölállítani, s a Lloyd-épület előtti tért is megfe
lelő szobor számára tartják fönn. 

** {Műemlékeink jegyzéke.) A kultuszminisz
térium megbízásából Fridrich István segédfogal
mazó, az „Archaeologiai Értesitő" segédszerkesz
tője, összeállitá Magyar- és Erdélyország műem
lékeinek, ingatlan régiségeinek jegyzékét, mely a 
képviselőház elé fognak terjeszteni. E jegyzék 700 
különféle becses műkincsünket, régiségünket so
rolja elő, s ezt olvasva, bizonyára senki sem fogja 
sokalni a költségvetésben e czélra előterjesztett 
20,000 forintot. 

** {Az első ház a sugárúton.) A sugárúton 
a héten tették az első kapavágást azon hat ház 
alapításánál, melyek a gyár- és kőmives-uteza 
sarkán fognak építtetni. E helyen eddig apró vá-
lyutéglából épült házak álltak. Az uj házak három 
és négy emeletesek lesznek. Az építési színhely 
közelében három millió tégla van összehalmozva. 

** (Szentpétervárit a statisztikai kongresszus) 
zárülésén Keleti Károly — a magyar kormánytól 
kapott meghatalmazás következtében — fölkérte a 
gyűlést, hogy a jövő kongresszus színhelyéül Pes
tet tűzzék ki, mely nem versenyezhet ugyan a 
szentpétervári fogadás pompájával, de szivélyes-
ségben nem fog hátra maradni. E kérelmet Hun-
falvy János is támogatta. Joung Amerikába, Was
hingtonba hivta meg a gyűlést, négy év múlva, 
midőn a függetlenség százados évfordulóját fogják 
ünnepelni. Fölmerült egy régibb meghivás is 
Svájczból. Végre abban állapodtak meg, hogy 
szokás szerint: a szervező bizottság jelölje ki a 
helyet. Valószínűleg Pestet fogják kijelölni, mert 
Amerika messze van, a svájezi meghivás pedig nem 
újíttatott meg hivatalosan. A jövő kongresszus 
három év múlva lesz. 

** (A nagyváradi dálárünnepélyről) szept. 
5-kéről irják: A mai pesti és kolozsvári vonattal 
ide érkezett dalárok óriási néptömeg által fogad
tattak. A fellobogózott városon mozsár-lövések 
közt haladt át a menet a „Fekete sas" vendéglő 
elé, hol Lukácsi polgármester lelkes beszéddel 
üdvözölte őket. Képviselve van 20 dalegylet. F o 
gadtatás után díszelőadás volt a színházban. E lő 
adás után ismerkedési estély. 

— {Fölkérés ) Folyó évi október hóban, több 
hírlapíró által szerkesztve, „Országgyűlési Naptár" 
fog megjelenni, mely egyéb, a most összejövő or
szággyűlésre vonatkozó közleményeken kívül — 
az angol parliamenti évköny mintájára — az ösz-
szes képviselők rövid életrajzát fogja tartalmazni. 
Hogy e rovatot minél teljesebbé tehessük: tiszte
lettel fölkérjük a megválasztott képviselők barát-
jait és párthiveit, hogy az illető képviselő életrajzi 
adatait az „Országgyűlési Naptár" szerkesztőségé
nek (Pest, egyetem-utcza 4-dik szám, Heckenast 
nyomda) mielőbb beküldeni sziveskedjenek. Pest, 
aug. 31. 1872. — Az „Országgyűlési Naptár" szer
kesztősége. 

H E T I - N A P T Á R . 
Hónapi-és 

het i lap i 
Kathol ikos és protestáns 

naptar 
Göróg-orosz 

naptar 

8 V I H I 
9 Hétfő 

10 Kedd 
11 Szerda 
12 Csőt. 
13iPént. 
14 Szóm. 

Szeptember 
F 16 Kis a s sz . 
Gorgon Tért. 
Tolet, Miklós 
Protus, Jiczint 
Guidó, Silverius 
Móric* ptisp. 
Sz. ker. felmag, 

Izraeliták 
naptára 

F 15 Kisasz. 
Adumár 
Menodoia 
Prótus 
Tóbiás 
Mór, Anatus 
Salome 

Aug. (ó) 
2 ? AlSPoemen 
28 Mózes I 6 
2 9 János fejv. 7 J 
30 Sándor ! 8 
31 Mária öve Ij 9 

I Szeptember 10 

Ab. Ros. 
5 

f. meg. 

N a p 
hossza 

f. 
166 
167 
168 
169 59 
170 57 
171 66 

kél nyűg 

ó. p. 
5 28 
5 29 
5 31 
5 32 
5 33 
5 35 

2 Mamantns i . l l S. Ktthes 172 54 5 87 

ó. p. 
6 26 
6 24 
6 23 
6 20 
6 18 
6 16 

H o l d 
hossza k<l nvug. 

t p. 
229 18 
242 38 
256 14 
270 
284 
298 

Hold változásai. 3 Első negyed 10-én 3 óra 19 perczkor délután. 
6 13 313 

8 
21 
52 
36 

ó. p. 
13 13 
este 
1 41 

ó. p. 
8 52 
9 22 

10 1 
2 56 10 54 
4 1' regg. 
4 53 0 0 
5 33 1 17 

Nemzeti színház. 
Péntek, aug. 30. „Júlia" Dráma 3 felv. Irta Feuillet• 

ford. Paulay. — „A miniszter előszobájában.''' Dramolet í 
felv. Irta Hahn Rezső. 

Szombat, aug. 31. „Doni Sebaitian.11 Opera 5 felv. Ze
néjét szerzetté Donizetti. 

Vasárnap, szeptember 1. „A ctigány.tl Eredeti név-
szinmü 3 felv. Irta Szigligeti. 

Bit/S, szept. 2. „Tartuffe." Vígjáték 5 felv. Irta Mo-
liére; ford. Kazinczy G. — „Egy játszma piquet." Vigjáték 
1 felv. Francziából ford. N. N. — (Bercsényi B. föllépteül.) 

Kedd,'szept. 3. „Teli Vilmos." Opera 4 felv. Zeaéjé* 
szerzetté Rossini. 

Szerda, szept. 4. „A lowoodi árva.11 Dráma 2 szakasz
ban. Irta Birchpfeiil'er S.; ford. Sz. — (Bercsényi utolsó 
föllépteül.) 

Csütörtök, szept. 5. „Doni Sebastian.lí Opera 5 feiTi 
Zenéjét szerzetté Donizetti. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— „ H a l v á n y v a g y o k . " Hogy nem csügged hamar, 

az jól van; hogy jelszava: haladni, az még jobb. De a hala
dásra idő kell; s a csüggedetlen bátorság ne abban nyilat
kozzék, hogy egy visszautasitott vers helyett két hasonlóval 
álljon elő, hanem abban, hogy a haladásra megkívántató 
időt és erőt ne kímélje. Tehát — a viszontlátásig ! 

— „ \ b e n d e v o i g y i ütközet.•• De már csakugyan 
nem kell szerkesztői mondanivalókról gondoskodnunk; a 
szerzők maguk, készen küldik bo. lm ismét egy: „E meglehe
tősen kivitt, szerencsés alakú, a művészeti költészet leg
alább középleges követelmény-igényeinek megfelelő har-
czias epos-költemény, becsei lapjának díszére váland!" A 
költeményt ugyan nem közölhetjük (a nagy diszról ezúttal 
le kell mondanunk) — de megemlítjük, hogy a bendevoigyi 
(?) ütközet (il^-ben történik, a főhős benne egy Zerinváry 
gróf (912-ben!) Nem kérünk többet ebből a sütetból. 

— Gyula. „Egy sir.' Leszámítva azt, hogy az eszme 
már elkoptatott, a költő sírjának elhagyatottsága számta
lanszor meg levén énekelve, a költemény elég csinos, hangja 
jól van találva, s a forma is meglehetősen gyakorlott kézre 
mutat. Ha nem közöljük is (az említett ok miatt), szívesen 
nyilatkozunk elismeréssel róla. 

SAKKJÁTÉK. 
667-ik sz. f. — Pap Dezsőtől 

(Miskolczon.) 
Sötét. 

a b e d e f g " 
Vi lágos . 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A 662-ik számú feladvány megfejtése. 
(Bayer Konrádtól Olmützben.) 

Vi l . Sót. 
1. B d 6 - e 6 f . . . . . K e 5 - d ö : 
2. B e 6 - e 5 t K d 5 - e 5 : 
3. V b 6 - c 5 t K e ö - f 4 
4. Ba8—a4+ F e 2 - a 4 : 
5. Vcö—d4 matt. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp Jőz«e>. 
— Miskolczon: Czenthe József. - Gelsén: Glesinger Zsig
mond. — Jászkiséren: Galambos István. — Kecskeméten-
Galambos László. — N.-Szalontán: Kovács Albert. -
Apdt-Kereszturon: Szántó. — A pesti sakk-kör. 

T A R T A L O M . 
Vajda János (arczkép). — Vajda János költeményei

ből. — Három cseresznyemag története, I. — A harsanj 
fürdő (képpel). - - Szerbia uj fejedelme (két képpel)- — 
Magyar népmesék, V. — Ausztráliától Chináig. — Köte
kedés postagalambokkal (képpel). — Egyveleg — Tárház-
Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — %&' 
ház és iskola. - Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi uj»»g • 
— Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sak -
játék. — Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő: N a g y Miklós . (L. magyar-uteza 21. w ) 
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HIRDETÉSEK. 

Azon fényes eredmények, 
melyek 

„koczkáztatás nélkül is lehet nyerni 
czimü jel-igém alatt elérettek, eléggé bizonyitják, hogy néhány hó lefolyása alatt, pénzváltó irodámnak, — mint nyil
vános lapokban is olvasható volt, — a szerencse különösen kedvezett, arra indítottak, miszerint tekintve igen tisztelt 
vevőim érdekét, s hogy a t. ez. közönség a kínálkozó alkalmat megragadhassa, — különnemű sorsjegyeket az alábbi 
táblázat szerint a legolcsóbb árakért részletfizetés mellett áruba bocsássak, s. p. 

darab 1864-ki állam-sorsjegy . 
» 1864-ki » » 
» 1839-ki » » 
» 1839-ki » » 
» 1860-ki » » 
» 1860-ki » » 
» 1854-ki » v 
» magyar jutalom-sorsjegy . 

névleges mai 12 havi 24 havi 
érték árfolyam részletre részletre 

100 ft. 149 ft. — kr 15 ft. — kr. 8 ft. - l 
50 » 74 » 50 » 7 » 50 » 4 » — 

250 » 900 » — » 84 » - » 45 » — 
50 » 180 » — » 18 » — » 9 » 25 

500 » 525 » — » 50 » — » 27 » — 
100 » 128 » 50 » 18 » — » 7 » -
250 » 240 » — v 24 » — » 13 » — 
100 » 109 » — » 10 » 75 » 5 » 75 

50 » 54 » — » 5 » 50 v 3 » — 
100 » 100 » — » 10 » — » 5 » — 
100 » 191 » — » 19 » — » 10 » — 

kr. 

> dunaszabályozási sorsjegy 
» Credit-sorsjegy 

Az itt jegyzett sorsjegyeken kiviil megszerezhetők még nálam mindennemű belföldi- s a kormány által enge
délyezett külföldi sorsjegyek részletfizetés mellett a legjutányosb áron, melyek közül különösen: a dunagőz hajózási-, 
trieszti-, Salm-, Pálfy-, Clary-, St -Genois-, badeni-, Windischgratz-, Waldstein-, insbrucki-, Rudolf- és braunschweigi 
sorsjegyek ajánltatnak. — Az általam ajánlott sorsjegyek megvételénél a részletfizetési ív birtokosa kettős előnyt 
élvez, ugyanis: csekély havi részletfizetés által a sorsjegy birtokába jut, s a részletek befizetése tartalma alatt még 
kamatot is huz. — 1870 — óta nálam több fő- és számtalan melléknyeremény eszközöltetett igen csekély befizetéssel, 
e mellett 15,000 eredeti sorsjegyen felül, — melyek nálam részletfizetés mellett vásároltattak, adtam át a közönségnek, 
— melynél a sorsjegy birtokosok ma az eddigi nyereményeken kivül, az árfolyam emelkedésén is nyernek, minthogy 
én, credit-sorsjegyeket részletfizetésre 150 ftért adtam el, melyek ma 190 ft., — 1864-ki sorsjegyek 110 ft., melyek 
ma 150 ft., — 1860-ki 100 ftos sorsjegyek, melyek ma 128'/2 ft., — 1839-ki 200 ftos sorsjegyek, melyek ma 350 fton 
állanak. — Pénzváltó-irodámban továbbá: mindennemű arany- és ezüst pénzek, állam- s magány értékpapírok, sorsje
gyek, részvények és szelvények vásároltatnak s eladatnak, s tőzsdei megbízások a bécsi, frankfurti, londoni és párisi 
tőzsdék részére elfogadtatnak. 1358 (2—8) 

PORGES LAJOS, 
bank- és váltóflzlete Pesten, Dorottya-utcza 10. sz. alatt. 

5gg^^3vj^^3^g^3fe^?mg3#3fe^^Sife^3^ 

Két tanonez 
14 éves körül, jó házból származottak, 
kik legalább is az elemi iskolákat vé
gezték, a rézöntő mesterséghez felvé
tetnek. 1355 (1) 

Mtthlich Lajos, 
rézöntő mesternél kiskereszt-uteza 

35. számú saját házában. 

A földgömbbön semmi féle növény sincs 
mely a l égzés s emésztésre , valamint az 
egész Ideg- s izom-rendszerre nézve oly 
állandóan kitűnő hatással lenne, mint az in
diánok egyetemes szere a „coca" Peruból, 
melyet több tekintélyek mint: Humboldt A., 
Martius, Laza s többen a tfldognmó tökél-
letes hiányát (például az Andeslakóknál) 
ugy a Koqneros mesés táperejét (minden 
más tápszer használata nélkül),mint szemta
nuk bámulva bizonyitják. Erre támaszkodva 
dr. Sampson tanára coca növényt hazájában 
gyökeres tanulmányozás s kisérlet alá vévén, 
melynek bebizonyult végeredménye a legne 
hezebb betegségekben az 

I. II. és III. számú coca-lapddcsok. 
Az I. számú coca, torok-, mel l - s tudófáj-
dalmakban, ha mindjárt előrehaladott stá
diumban volnának is azok, a legfényesb 
eredményeket idézi elé. A II. sz. coca, eltá
volítja az emésztés legmakacsabb háborga
tását, gyomorhnrnt, aranyér bántalmakat, 
étvagyhiányt stb. A III. sz.coca a leghat-
hatósb s pótolhatlan gyógyszer átalános 
ideggyengnlés , lépkor, méhgorcs s ne
vezetesen a különleges gyengeségi állapotok 
(magömlés,tehetlenség stb.) ellen. Ára 1 tal
lér vagy 2 ft. o. é. és 5 tallér vagy 10 ft. 
o. é. Közelebbit lásd: a coca növényről irt 
tudományos értekezetbői, mely a „ S z e -
recsenhez" czimzett gyógyszertár által 
Dfainzban, ingyért szolgáltatik ki. 

1337 (5 -20 ) 

Vidats István gépgyára 
Pesten, kétnyul-utcza 8. sz. 

ajánlja a t. gazdász urak becses figyelmébe legjobb szerkezetű vi
lághírű 

Vidats-ekéit állitható taligáit, szecskavágoit. darálóit, 
Cséplőgépeit gőz- és lóerőre, 

Knkoricza-morzsolóit, gép-szina-gereblyéit és VIMTS-rostáit 
s kitűnő borsajtóit stb. 

Biztos kútfőből tudomásunkra esvén, mikép találkoznak külföldi 
gyárak, melyek gyárunk készítményeit, a Vidats-ekéket utáncsináltatni 
s a Vidats nevet is az igy utáncsinált ekékre hamisan rányomatni szabad
nak tartják. 1328 ( 7 - 0 ) 

Ezen jogtalan és méltánytalan, de e mellett ránk nézve káros eljá
rás ellen midőn ezennel határozottan tiltakozni kötelességünknek tarta
nok, egyszersmind figyelmeztetjük tisztelt gazdászainkat, kik gyárunkat 
megrendeléseikkel megtisztelni méltóztatnak, és azokat, kik gyárunk 
készítményeinek elárusitásával foglalkozni óhajtanának, miszerint meg
rendeléseiket ezentúl a hamis ekékkeli megcsalatás kikerülése tekinteté
ből közvetlenül gyárunkban Pesten, 2 nyul-utcza 8. sz. megtenni szi
veskedjenek. 

mr Képes árjegyzékeket kívánatra bérmertesen küldünk. 

Belajstromzott Minthogy én, az itt oldalt látható Wheeler és 
W i l s o n varrógépek Manufactoring Compagnie 
Kew-Yorkban féle véd-markot, mint magyarországi 
képviselő a magas kir. magyar kereskedelmi miniszté
riumnál, valamint a pestbudai kereskedelmi kamránál 
belajstromoztattam, bátor vagyok a t. ez. közönséget arra 
figyelmeztetni, hogy csakis azon varrógépek, melyek ezen 
védmarkot magukon hordják, valódiak, — s fel vagyok 
jogositva mindazon, a „Whee ler és Wi l son Compag-
n ie" czég vagy bélyeggel hamisított utánzottakat a tör
vény védelme alatt lefoglaltatni. 1289 (11 —34) 

OHM C. O., 
Pesten, Józseftér 15 . szám alatt. 

Egyidejűleg képviselője a Grover és Baker Bos-
vedmarfc. tonban, — a Lamb-féle fáson kötőgépeknek V. St. 

N e w - Y o r k , s a Rndolf-féle szab. keztyfl-varrógépeknek. Kézi varrógépeknek 
lábitó-álványnyal vagy anélkül SO frton kezdve s feljebb. 

Foulke és Társa 
ügyvédek és telepitök 

New-York, 
1269 ( 4 3 - 5 2 ) 149 Broadway . 

Uj könyv 
=== kertkedvelők számára. 

Heckenas t Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 
4-ik szám) megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

(Falusi könyvtár 8-dik füzet.) 
Farkas Mihály. 

A bogyár-gyttmölcs tenyésztése. 
Ára fUzve 5 0 kr. 

Eddig megjelent: 

e 
SS" 

a 
> 
a 

1. Magyar n iéhészkönyv . Irta dr. Farkas Mihály. Második 
kiadás. (108 lap, 8-rét.) 

2. Ü g y e s Mari, a k i s konyhakertészné . Metzger müve után 
magyaritá István bácsi. Második kiadás. (126 lap, 8-rét.) 

3. T a k a r m á n y - n ö v é n y e k i smertetése é s t enyész tése . Irta 
Farkas Mihály. (104 lap, 8-rét.) 

4. Kereskedés i n ö v é n y e k műve lése . Irta Beischer Endre. 
(104 lap, 8-rét.) 

5. Juhtenyésztés é s gyapjú- i smere t . Irta Reischer Endre. 
(112 lap, 8-rét.) 

6. Dely M- é s J. Gyakor la t i é s elméleti s e r t é s t e n y é s z t é s . 
(VIII . és 72 lap, 8-rét ;) 

7. Apró m a j o r s á g , vagyis a baromfi-tenyésztés foglalatja. 
Irta Farkas Mihály. (112 lap, 8-rét.) 

3 
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Minden itt elősorolt 
tárgy a leggondo
sabban esomagrolta-

tik s küldetik e l . 

Traugott 
raktárának 

A legkisebb meg
bízás a leggyorsab
ban s legpontosab
ban eszközöltetik. 

I Mivel hirdetéseink utánoztatnak s . _ - . . . Mivel hirdetéseink utánOztatnak s 

hamisirtatnak, kérjük czégünket J V . O S Z l o i V a . hamisittatnak, kérjük czégünket 
legyezni. J TRAUGOTT FEITEL megjegyezni. 

TRAUGOTT FEITEL megjegyezni 
1 kr. 6 db. jó aezéltoll. 

2 » tolltartó, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1 » irókönyvecske. 
egy ezüstözött érez kávéskanál. 
1 db. finom pipere-szappan. 
1 » gyakorlati kulcstartó. 
1 » kenokefe. 
2 köteg finom havannab szivar-
papir. 
egy szabadalmazott czipö- s kez-
tyiigomboló. 
egy db. radir-gummi. 
egy czémahuzó gép. 
egy örök naptár, 
egy finom jegyzőkönyv, 
négy db. illatos pecsétviasz, 
egy bádogtáleza. 
egy finom zsebbevaló tüzszerszám, 
viaszgyufával. 
egy üveg kitűnő „bécsi" tinta, 
egy elegáns fénykép-keret. 

» egy doboz festék 12 színnel, s 
ecsettel. 

" egy ezüstözött gyűrű. 
» egy zsebtükör. 
» egy ajk-harmonika. 
» egy ezukorforgó. 
» egy pár harisnyakötő. 
» egy ezüstözött érez evőkanál. 
» egy leányfogó-gép. 
„ egy csinos őradisz. 
» egy üveg gyertyaellenző. 
* e gy * .,ezüst-golyó" legkitű

nőbb éreztisztitó szer. 
» igen sok nemű játékszer. 
» különböző társasjáték. 
» egy szép képes-könyv szöveggel 

ellátva. 
» egy finom melltú. 
» egy gyakorlati határidő-mutató. 
» egy szép gyürü. 
» egy kávé táleza. 
» egy finom világosság ellenző. 
» egy db. glycerin- vagy növény

szappan. 
» egy db. viaszhajkenőcs. 
» egy kaucsuk utazófésü. 
» egy db. legjobb növény-fogpép. 
v egy bádog takarékpénztár. 
» egy pár nadrágkimélö. 
» egy csinos bádogharsona. 
» egy vadász- vagy jelzősip. 
» egy legjobb és gyakorlati szivar

tartó. 
» egy skatulya 3 db. finom pecsét-

viaszezal. 
» 12 db. irón. 
» a leggyönyörűbb fényképek. 
» egy szivarmetszök. 
10, 20, 30, 40, 50 kr. a legkülönfé

lébb ajándék darabok nők,férfiak, 
fiuk s leányok számára. 

6 kr egy tuczat haj fodorító bőrből. 

4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

• 
10 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
15 
10 
10 
10 
10 

í 10 

egy gyermek-óra lánczczal. 
egy pár czérnakeítyü gyerme
keknek. 
egy finom uri selyem nyakkendő, 
egy finom jegyzőkönyv, 
egy doboz 12 db. finom festékkel, 
egy valódi tájt.-szipka. 
egy finom melltú s fülbe valókészlet, 
egy üveg, finom illatos hajolaj. 
egy olló-láncz. 
egy nagy szarufésü. 
egy zár kulcscsal bőröndre, 
egy franczia s bécsi hüvelyk mért. 
egy csinos legyező, 
egy pár porczellán kávéscsésze, 
egy porczellán csemege-tányér, 
egy gyakorlati szivarcsináló-gép. 
100 db. kitűnő varrótű, 
egy jó tárcza. 
egy pár gyermek-harisnya, 
egy pipa szárral, 
egy tajték szivarszipka. 

10 kr. egy ezukorzuzó. 
10 » egy függő tüzszerszám. 
10 » egy fénybór-öv. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
10 » egy finom arany - bronz medail-1 

Ion. 
10 » egy csinos bársony őratartő. 
10 » egy sárkefe. ^ ^ ^ ^ ^ 
10 » egy garnitur gomb kéz-, ingelőre I 

s gallérra. 
10 » egy gyakorlati dugaszhuzó. 
10 » egy centiméter. 
10 » egy burnótszelencze. 
10 » egy jó aczélolló. 
10 » egy kitűnő korall-füzér. 
10 » egy palaczk kitűnő pecséttisztitó, 

vagy ugyanoly czélu szappan. 
20 » egy szépen öltöztetett bábu. 
10 » egy fogkefe. 
10 » egy finom fodró fésű. 
10 » egy pár divatos függő. 
10 » egy tégely hajerősitö kenőcs. 
10 » egy kötő-kosár. 
10 » 1000 db. fogpiszkáló. 
10 » egy ruhaporozó. 
10 » egy hajfodoritó fa. 
10 » egy divatos óraláncz. 
10 v egy album 12 db. bécsi képpel. 
10 » egy két pengéjű tollkés. 
10, 20 kr. egy finom sétabot. 
15 kr. egy pár férfi-harisnya 

egy pár nagy erős ferfi-harisnya. 
egy pár czérna-keztyü hölgyek] 
számára. 
egy plaid-szij. 
egy kés, villa készülék. 
egy üveg finom illatszer. 
egy üveg valódi kölni viz. 
egy finom olló. 
egy pár férfi-czérnakeztyü. 
egy palaczk hidegen használható 
folyékony enyv. 
egy nagy húzó harmonika. 
egy sodrony kenyér-kosár. 
egy jó minőségű hajkefe. 
egy bolhafogó-gép. 
egy jól igazított zseb-hévmérő. 
egy gyakorlati keztyütágitó. 
egy finom zsebkefe, tükörrel, fé
sűvel. 
egy pár porczellán virágtartó. 
e gy j° i negyed mrfid. láttával 
távcső. 
egy jó, angol borotva. 
egy pár hosszú, jó női harisnya. 
egy csinos varrópárna csavarral. 
egy pár nadrágtartó. 
egy egész készülék, kés, kanál,] 
villa. M ^ 
100 db. finom levélboriték. 
egy jól szabályzott nap-óra. 
egy fénykép-album. 
egy láttani üveg orrcsiptető. 
egy vásárkosár. 
egy szab. köszörű minden 
eszközhöz. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
egy legújabb találmányú eszköz, 
mely aszoptató-dajkátfeleslegessé 
teszi. 1301 (2—6) 
egy földteke a föld minden népé
nek képes leírásával. 
egy gyermek-színház alakokkal 
együtt. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ 
egy nagy iskola-táska felszijazva. 
100 db. finom levélpapír. 
egy napernyő, 

ft. 20 kr. egy jó, nagy esernyő. 
» 30 » egy fali óra, zománezozott, I 
két évi jótállással. 
ft. 80 kr. egy teljes Íróasztal felsze
relvét y bronzöntvényből. Áll 11 dból: 
1 íróeszköz; 1 levélnyomtató; 2 ma
gas gyertyatartó; 1 kézgyertyatartó; 
1 hévmérő; 1 tüzszerszám; 1 óratartó; 
2 tolltartó; 1 hamutartó. 

vágói 

az egyedüli és általánosan elismert 

árucsarnoka, Bécsben, KSrntnerring 2. sz. 

Heckenast busatáv könyvkiadó által legújabb időben kiadó-hivatalában (Pest, egye-
tem-uteza 4-dik szám) ugy mint minden könyvárusnál kapható: 

A pusztai herczegno.l 
^ ^ ^ Regény. 
irta Mar l i t t E. 

fordiU 
B e u i n k y i r m a . 

et. (Nyolczadrét, 575 1.) fűzve 2 ft. 

Tavaszi levelek. 
Beszély. 

irta TóTölgyi Titusz. 
Második kiadás. 

(ííyolczadrét, 216) fűzve 1 forint. 

Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a • 

Dr. Forty-féle átalános 

SEB-TAPASZ, 
mely rendkívüli gyógy ereje, elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapító hatása által 
leggyorsabb, legbiztosb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű 

ffrOruTg' PFIASTER, * T H s | 
— b ő r kés-barnaság, 

nártyásgyik (Croup, 
angina) mindenne
mű megsértések, ha
rapás, szúrás, vágás 
vagy égés által tá
madható s e b e k , 
megforrazások, da
rázs- vagy méhszu-
rások, konok-feké-
lyek, zúzatok (con-
tusiók) — meglepő 
gyors fájdalomcsil
lapítással— rögzött 
daganatok, gümők, 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tályogok, pokolvar 
(carbunculus pustula maligna), megkeményed esek, genyedések, vérkelések, min
den mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vad
hús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, helyi csúz; továbbá a szülés 
folytáni lábfelfakadások, és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok 
nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi 
műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg. 

Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh-
fulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, 
hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül 
könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik. 

Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének 
számos s különös kivánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a 
legfényesebben elismertetett — rendkivüli, s legkülönnemübb esetekben meg
próbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használata által 
még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kétségbe-
vonhatlanul igazolja. 1332 (3—6) 

Egy csomag ára 5 0 kr., nagyobb csomagé 1 frt. használati utasítással együtt, pos
tán küldve lOkrral több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb szállítmány nem tejesittetik. 

Központi küldeményező raktár: Pesten TÖRÖK J Ó Z S E F gyógyszerész 
urnái király-uteza 7-ik szám alatt. 

Továbbá kapható P e s t e n : Jezovits 91. udvari gysztárában, a Lipótvárosban, 
három korona- és marokkói-uteza sarkán. — F o r m á g y i F . gysz. 3 korona-uteza 26 sz. 
— A „szent háromsághoz" czimzett városi gysztárában a városháztéren és Emresz K. a 
váczi-utezában az „arany oroszlánhoz" és ugyanannál az uri-utezában a „két matróz
hoz," czimzett üzletében. — Botka és társánál a nagymező-uteza 45. sz. a. — Budán: 
Picbler Gyözö kir. udv. gysz. A Krisztinavárosban W l a s c h e k E . gyógysz. A Tabán
ban (Eáczváros): Ráth P. gyógyszerész fó-uteza. Aradon:Szarka J.-nál. — B.-Újfa
lun : Vass Jenő. — Békés-Csabán : BienerB. — Debreczenben: dr. Róthschnek V. E. 
és Tamássy K. gysz. — Dana-Föld varon: Nádhera P. — E g e r b e n : Plank Gy. Schut-
tág J. és Köllner Lőr. gyógysz. — Eperjesen : Isépy G-y. — Érsekujvárot t : Con-
legner J. — Esz tergomban: Kégl L. — Gyöngyösön : Mersits J. — Győrött: 
Lehner F. — B a j o s o n : Faller J. postamester urnái — H.-M.-Vasárhely t: Wolf V. — 
B. -Szobosz lón: Beszédes J. — Jászberényben: TeschlerE.— K a s s á n : Koregtkő A., 
Wandraschek K. gysz., Megay Gr. és Hegedűs L. — Késmárkon: Genersisch C. A. 
gysz. — K o m á r o m b a n : Grötschel Zs. — Kún-Madaroson: JungK. — Léván: Bo-
leman Ede. — Makón: Weil M. — IMiskolczon: Dr. Csáthi Szabó J. — M.-Szl-
geten: Héder L. — Mohácson: Pyrker Gy. gyógysz. — N.-Kanizsán: Wajdits J. — 
N.-Szombaton: Pántotsek R. — N.-Váradon: Huzella M. —- Nylrbáthoron: 
Sztruhár J. — N y í r e g y h á z á n : Kovács S. — P a k s o n : Malatinszky S. — Pécsett : 
Sipőcz J. — P o z s o n y b a n : PisztóryB.— Rimaszombatban: HamaliárK.— Rozs
nyón : Pósch J. és Hirsch J. N. — Sümegen: Stamborszky. — Szabadkán: Bugárszky 
S. és König S. — Szathmáron: Jurácsko D. — Sz.-Fehér varott: Braun J. — Szom
bathe lyen: Pillich P. — Temesvarott: Pecher J.E.és Quiríny A. gysz. — Técson: 
Ágoston Gy. — T.-Újlakon: Roykó G. — Ungvarot t : Okolicsny J. és Lám Sán
dor gysz. — Veszprémben: Ferenczy K. — Zágrábban: Mitlbach Zs. — Zir
czen : Tejfel J. 

B é c s b e n : Plebán F. Xav. gyógyszerész urnái a régi tábori gyógyszertárban 
István-tér Nr. 1. — Dr. Girtler gyógysz. Freiung Nr. 7. — Wisinger F. az „arany 
sashoz czimzett" gyógytárában, a Schwarzenberg-téren. P r á g á b a n : Fürst J. — 
Grazban: Dr. Grablovitz V.-nál. 

E r d é l y o r s z á g . Kolozsvárot t : Binder K. gyógysz.— Brassón: Fabick E. 
és Gyertyánfly J. és fiainál. — Hátszegen: MátéfiB. gyógysz. — Magyar-Laposon: 
Breuer P. gyógysz. M. -Vásárhe lyt : BucherM. — N. -Szebenben: Zöhrer I.F.-nél. 
— Szászváros: Rekert E. K. 

Főraktár: Moldvaországban: Jass lban: Jassinski A. gyógyszerésznél. 
A t. ez. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók 

lennének, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítő
jéhez F O B T Y LÁSZLÓBOZ czimezve: Budára (Ráczváros, föutcza, 590. szám) 
beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít. 

iMT* Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni 
beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban 
teljesíttetnek. 1 

B i z o n y í t v á n y . 
Alólirott ezennel bizonyítom, miszerint a Forty orvos féle sebtapaszt — csa

ládi házamban — „légcsőhurat, hártyásgyik és rögzött daganat, ugy szegezés ellen1 

— használván, az gyors és fájdalmat csillapítással — próbált több orvosi szerek elle
nében, hathatósága által oly annyira használt, hogy csakis ennek tulajdonithatom a 
fenti bajoknak sikeres és gyors orvoslását, illetőleg tökéletes gyógyulását, miért is 
ezen sajátkezüleg irt bizonyítványt tekintetes Forty László ur részére, az erre felkért 
két tanú jelenlétében, nevem aláírásával megerősítvén — kiadtam. 

Zomborban, márczius hó 3-ik napján, 1870. évben. 
Szldvy Ferencz s. k., levéltárnok. Előttünk: Sztrilich Gyula s. k., mint tanú. 

\Bikár Vazul s. k., mint tanú. 

•a 

L 

Mindennemű 

takaró-papiros 
(Makulatur) 

^kapha tó P e s t e n , e g y e t e m - u t e z a 4- ik s z á m a l a t t . 
hüajdono. H e e k e n . . t G w . t á v . - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-utca 4-ik szám alatt). 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt — Fél évre 5 frt. 
SV Csnpan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. "9Q 

gkW~ Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasabzott petit sor, vagy annak helye, egyneri igtataanal 10 krajezarba; háromszori vagy 
tSbbssöri igtatáanál csak 7 krajezarba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bériben: Opprlik Alajos, Wollzeil. Nr. 22. és Haasenatein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezár. 

A volt igazságügyminiszter rég hirlelt 
s közelebbről bekövetkezett visszalépésével, 
az igazságügyi tárczát a volt vallás- és köz
oktatási miniszter, Pauler, vette át. Helyére 
a kormányelnök választása s a fejedelem 
bizalma azon férfit ülteté, kinek arczképét 
nem először közli most a „Vasárnapi Újság", 
mert közéletünk egy régi munkását, a ma
gyar alkotmányos életnek még a forradalom 
előtti szabadelvű ellenzék korából ismeretes, 
s azóta is a közügyek nem egy ágában, á 
szellemi és anyagi érdekek terén egyaránt 
tevékeny bajnokát tiszteljük benne. 

Trefort Ágoston, az uj kul
tuszminiszter, mint európai 
miveltségü s széles látkörü em
ber ismeretes. Hogy báró Eöt
vösnek sógora, az nála többet 
jelent, mint az esetleges rokoni 
összeköttetés egyszerű tényét; 
mert a nagy emberekkel való 
összeköttetés ép ugy szolgál
hat előnyünkre, mint hátrá-
nyUQkra, a szerint a mint az 
elővéleménynek s várakozás
nak, mely ez összeköttetésből 
ránk hárul, megfelelni képesek 
vagyunk vagy nem; s a sze
rephez és munkakörhöz, mely 
a névhez kötve van , elég te
hetségünk v a n , vagy nincs. 
Irefort viszonya Eötvöshöz 
nem határozódott abban, hogy 
Jét testvért birtak nőül. Első 
natalságuktól fogva szoros ba-
ratság fűzte őket össze. Közös 
eszmék lelkesítették s közös 
jorekvések i r ányozták pálya-
S i M á r e l s ö irodalmi fellé-
Peseiknél együtt találjuk őket. 
£? e lső „Budapesti Szemle" 
„ étéiben egymás mellett áll 
««vok. Mikor a Kossuthtól át-
£* ..Pesti Hír lap" a nyugot-

r öPai parlamentarizmus esz
l e k közlönyévé vált,Szalay 
j^Csengery ^ ^ ^ ^ ^ ™ 

T r e f o r t Á g o s t o n . 
Az 1848-diki minisztériumban Eötvös tár
czát nyert, Trefort mint államtitkár (Klauzál 
mellett) foglalt helyet. Mikor a vihar felhői 
vészterhesebbekké váltak, mintsem a békés 
munkálkodásra még idő s tér lehetett volna, 
együtt hagyták el a haza földjét. Együtt 
tértek vissza ismét. Az ujabb alkotmányos 
küzdelmek megint szorosan egymás mellett 
találták a két régi barátot. S bár Eötvös 
ismét miniszter lön, mig Trefort csak magán 
ember maradt s anyagi érdekű vállalatok 

ban, mintsem erőt érzett volna magában, 
biztos kézzel fogni fel s reszketés nélkül 
szőni tovább az előtte oly drága kéz által 
elejtett fonalat. „Ne kívánjátok tőlem" — 
monda — „hogy az ő még meleg székébe ül
jek." Az események ugy hozták magukkal, 
hogy két év múlva ez mégis megtörténjék. 
S az ország most azt várja, hogy Trefort az 
Eötvös félbehagyott munkáját fogja foly
tatni. 

íme, mennyi érintkezési pont, a mi ön-

mellett együtt 
doctrinair"-t a hogy őket > * a két „ - ~ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — 

fórt S ° k a n g u n y ° l t á ^ , Eötvöst °és Tre-
azé t i a k ö z e l d i a d a l reménye nélkül, de 
bÍ2 P o I y ernyedetlenül küzdeni, mintha 
^°nyosan tudták volna, hogy alig pár 

Meghozza eszméiknek a fényes sikert. 

élén állott, teljes mértékben birta sógora kénytelenül is a két államférfi közötti ösz-
bizalmát, be volt avatva terveibe, bele élte szehasonlitásra hivja föl a szemlélőt. A sok 

hasonlat mellett lényeges kü
lönbség is van a két ember 
közt. Mint a kelmének szine 
és visszája, ugy állanak egy
máshoz: ugyanaz s mégis más. 
Az Eötvös magas idealizmusa 
bizonyos fényt és zománezot 
kölcsönzött a kelme színének; 
költői szelleme virágokat hím
zett a sötétebb alapra, s ha for
gattad, a mint a nap sugarai 
reá estek, különböző színekbe 
játszva csillogott; a meleg ke
dély lágyságot öntött rá, mint 
a bársonyra s érintése puha és 
mégis villanyos volt. Visszá
ján hiányzik a zománcz, a szí
nek élénksége, s a rajz virágai; 
de a szálak erősebbek s a kel
me tartósságának alapja abban 
gyökerezik. Trefort az anyagi 
érdekek körüli világos érzel
met párosítja a szellemiek 
iránti fogékonysággal, ő a 
Széchenyi politikának híve, a 
ki azt tartá, hogy anyagi erő 
s nemzeti gazdagság emel a 
kultúra magaslatára, a nélkül, 
hogy emezt,mint végczélt szem 
elől tévesztette vagy épen ki-
csinylette volna. E sorok író
ja, 1867-ben, a minisztérium 
megalakulása után kevéssel, 
a budai országház folyosóján 

találkozott Treforttal, épen a két ajtó kö
zött, melyek egyike a közoktatási, másika 
a közlekedési minisztériumba vezetett. „E 
két ajtón belül van Magyarország jövője" 

JI m <• iMBB^a^Ba^BBWBB^BB^Ba^BBl 

T R E F O R T Á G O S T O N . 

magát eszméibe s lépésről lépésre követte 
Eötvös idealizmusának fennszárnyaló utait. 

Eötvös meghalván, Andrássy, akkor ma
gyar miniszterelnök, Trefortot kínálta mez 
legelőször az üresen maradt székkel. Szive monda Trefort. „Iskolák és vasutak: e két 
sokkal jobban volt érdekelve a közcsapás- j szóban van jövőnk programmja; szellemi és 




