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23-ik szám.

A nagyérdemű közönség különös előnyére,

Tizenötödik évfolyam.

$£&* Helyi és vásári hirdetmény.

tisztelettel jelenti a legnagyobb, 8 az 1867. évi kiállításon a legmagasb s
igy az elsó

WETZERfcKUNZ

ezüst éremmel
egyedül s kizárólag kitüntetett

rumburgi vászon kereskedők
PESTEN.
BáTaz u r i - és kigyó-uteza szögletén"^31

viiN/oiiarii-i aktái a

A „szép juhásznöhez,"

ajánlják a legjutányosb szabott áron s vászonáruik valódisága kezessége mellett,
dúsan rendezett r a k t á r a k a t ;

továbbá a jelen évszakra, mindennemű ruhakelméket darabszámra,
valamint finom franczia mousselinek batizoks perkálokat; több száz
tuczatra menő férfi és női zsebkendőket és iMr kézzel varrott "^PC
fehér és szines férfi ingeket, minden igénynek megfelelő gazdag választékban, ü ^ * Fentebbi ezég, a jelen pesti vásár alatt, nemcsak PestBuda fővárosok nagyérdemű közönségének, — hanem az igentisztelt vásárlátogatók szívesfigyelmébeis ajánltatik.
142 (i_s)

BÉCSBŐL,

hogy kedvező sikerrel tett fonal bevásárlásai által, továbbá az ágio csökkenése,
s daczára az áruczikkek rendkívüli kelendőségének, mégis azon szerencsés helyzetben van, hogy összes vászonáruit, s kész fértt 8 nói fehérrnha-kéetzleteit,

a jelen pesti vásár tartama alatt

SKSr" valóságos 30% engedménynyel, ^

3

Pesten, a váczi-utcia közepetáján,

Sientklralji-féle újonnan épített 14-dik szám alatti házban, a „korona" czimü
kávéház átellenében—végkép elárusíthatja.
M F * Meghatározott szabott árak, s a vásznak valódiságaért jótállás
biztosittatik.
Minthogy mi, fi^*" minden levélbeli megrendeléseket, " 9 8 (legyenek azok
bármi nyelven irva) a pénzösszeg beküldése, vasúti vagy postai utánvét mellett
(lefizetvén a csomag átvételénél az illető járulék összeget) mindenhová elküldeni
készek vagyunk; teljes jótállás mellett itt következtetjük a tetemesen leszállított gyári árak árjegyzékét:
férfi-ingek a (nyak térj elme Egy vászon asztalkészület 6 sz«mélymegkivántatik), 1 ft. 50 kr.,
re (1 abrosz s ahhozillő 6 asztalkendő2, 8, 4,5-6ftigalegfinom.
vel) 5, 6, 8—10 ítig a legfinom damaszból.
noi-ingek, simák 1 ft. 80 kr.,
2 ft.; finom hurokvarrattal 2 80 rófös színes ágyneműre való 8, 9,
10-12 ftig a legjobb féle.
ft. 50 kr., himzéssel 3 ft., 8 ft.
50 kr., 4 - 5 ftig; legfinomabb 30 rőf kéztfonal-vászon fehérítve, és
vászon- és hatis-ingek himdoplaczérnából fehéritetlen 7 ft. 50
zéssel és csipkével 6 — 8 ftg.
kr., 9 ít. 50 kr., 11, 18, 15 — 18 ftig a
legszebbek.
Férfi-gatyák 1 ft., 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 88 rőfös kreasz vagy rumbnrgi gazda,
ft. 50 kr., 8 ftig; lovagszabásra, fransági vászon 14, 16, 18—20 ftig a legczia- és magyar mintára, ugyszinte nói
szebb minőségű.
nadrágok.
40—42 róf kitűnő takácsvaszon, (finom
Női pongyola vagy éjl-corsettek, perágyruhára vagy 12 db. női inghez) 14,
kailból 2 ft., 2 ft. 60 kr.; franczia
15, 18,22—24 ftig a legszebbek.
batizból, himzéssel 8 ft. 60 kr., 6—6
48 rőfös belga takács-vászon 22, 25,
ftig.
80—85 ftig; ingekre különösen ajánl1 tuczat vászon zsebkendő, a kisebbek
ható.
1 ft. 60 kr., 2 ftig, nagyobbak és fino- 50—54 róf hasonlithatlan jó rnmbnrmabbak 2 ft. 50 kr., 3 ft. 60 kr., 4, 5,
gi- vagy hollandi vászon (kézifo6 - 8 ftig.
nat és '/« rőf széles) 20, 25, 80, 85,40,
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tuczat czerna batizvaszon-zsebkendó hölgyek számára 5. 7, 9—10
ftig a legfinomabbak.

50-60 ftig.
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., Orosz-vászon nyári öltönyökre férfiak számára 8 rőf; rőfszámra 80, 40,
50—60 krig a legjobb féle. — Hímzett
garnitúrák, u.m. gallérok és manchettek 1, 2 — 8 ftig a legfinomabbak.

1 tuczat asztal- vagy t«rulkőzó-kendó ára csak 5, 6, 7, 8 - 9 ftig a czérnadamasz.
Ingek, melyek a testhez nem jól illenek, visszavételnek.

CIRCUS RENZ.
A feldunasori' rakpart közelében, a Ganz-féle ház átellenében

vasárnap, 1868. májns 31-én

I (A jövedelem egy része a városi leányárvaház s a ferenczvárosi templom építési
alap növelésére fog fordittatni.)

I
I

első nagy előadás,

•hrfS-

_

a magasb műlovaglás, lóidomitás és testgyakorlásban. — A római nők, nagy hadgyakorlat,
lovagolva 12 hölgy által egészen uj jelmezben.—
Iskola-négyes, 8 ur által a legfenyesb disz jelmezben lovagolva 8 iskola-lóval. — Le pont du
Niagara, exercices extraordinaires gymnastiques
par Mrs Bragazzi et Proserpi. — Négy arábiai
fekete mén-ló, egyidejűleg elővezetve Renz E. által. — A virágtündér, előadva Hager Amanda assz. szül. Renz által, Ben Malek
iskola-lovon. — Hedrog, arábiai szürke-ménló, Renz E. által elő vezetve. — Két gavallér versenye, ifj. Renz Ferencz és Erneszt által, a
legkitűnőbb ugrólovakkal előadva.

WT" Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Holnap két előadás. Az elsőnek kezdete délután 4, a másodiknak
esti 7 órakor.
Május 31-től kezdve naponkint előadás.
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igazgató.

50 ft. erejéig vásárlóknak, ráadásul egy igen csinos párisi cachemir térítővel kedveskedünk.

Első magyar állal, gyógyintézet
Budán, városmajor 318. szám.

Ezen,az igérö szépségű budai hegyek és árnyékos parkot képező városmajor
közt épült ujabb átalakulása folytán, a legnagyobb kényelemmel kínálkozó gyógyintézetben a következő természetes gyógymódok alkalmaztatnak:
1 Vlzgyóttyinód, mindennemű fürdővel és zuhanynyal.
2. Lin»t-íéle íestgyakorlat, tökéletes gyógykészülékkel.
8. MnftHii-KÖzliirdóV, egyes személyre készült gőzszekrénynyel.
4. Schrott és Halin módosított tapgyógymódjai.
5. A villám delt-jesség folyamai. Továbbá tavaszi és nyári gyógyok ásvány
vizekkel, tejjel és sóval; öszszel szóilővel.
Kirándulások törtécnek az intézetet övedző lombos erdőkkel, szőlőkkel és
számtalan nyaralóval diszlő budai hegyekbe, séták a városmajor árnyas faíora
alatt. Szórakozást nyújt továbbá az elegáns gyógyterem tekeasztala, zongoráj a
újságai, társalgás, táncz, hangverseny.
Közlekedés: Buda Pesttel egyelőre csinos társaskocsikkal, később a létesülő közúti vaspálya által (az innen bejáró betegek számára külön gyógyhelyiség
lőn berendezve); a hazával és a külfölddel minden irányban menő vasutakkal, gőzösökkel, postával és távírókkal.
Azon betfgaégtlí, melyekben a mondott gyógyhatányok a legnagyobb
sikerrel alkalmai tatnak, a következők: A vérképző tápszervek bajai; a légzőszervek hurutos és ideges bántalmai; a nerazórészek és idegrendszer rendetlenségei;
nőbajok; verseny vek; bujakór; görvély; köszvény; alhasi pangások; elhízás;
aranyér; húgyszervi bántalmuk; a törzs és tagok ferdülései és zsugorai; általános gyengeség; makacs bőrbajok.
tíSF A gyógy- és ellátási dijak igen mérsékeltek
9 V * Bővebb tudósítást az intézet orvosa Vajda J . orvos és sebésztndor ur késrséggel ad.
«
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A gyógyintézet igazgatóság.

Érczkoporsók

sírboltokba és minden közönséges sírba valók,

mind szilárdságra, mind ízletes kiállitásra, és kiváltképen még
arra nézve is, hogy arányszeriileg jutányosabbak a fakoporsóknál; úgymint: 30,' 40, 50, 60, 80, 100, 150 egész 300 forintig
kaphatók

Beschorner A.ffl.és Társa

k. szab. érczkoporsó gyáruk-raktárában Pesten,
kis hid-uteza, a „Vadászkürt" szálloda mellett.
Jjg^S* Megrendelések vidékekről azonnal teljesittetnek, és pedig
az ideje korán tett távirati megrendeléseknél a koporsó-küldemény még
a megrendelési napon 30 mérföldön túl nem eső gőzhajózási- vagy vasúti állomásokra is megérkezik.
78(11—84)

Kiadó-tulajdonos ILckruast Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik sz*m alatt).

Pest, junius 7-én 1868.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — tulipán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasabzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnal 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Tiboldi

István.

Ezt a tiszteletre indító ősz öreg embert, a kiknek lelkében van igaz mérték az érdem óráit és pályája örömét csupán a szünidőa kinek arczképét mai számunkban bemu- számára, fogékonyság a sujtás nélkül jelent- ben találja. Ö beleélte magát teljesen egytatjuk, Tiboldi Istvánnak nevezik. Ha sokan kező szép élvezésére, — azokat fölkérem szerű helyzetébe, és működése jutalmát nem
vannak olvasóink között, a kik nevét sem képzeletbeli útitársul, míg megjárom a keresé kivül azon. Ismerte a népnek minden
hallották soha — azon mi nem bámulunk. Nyárádmentének egyszerű faluját, Szt.-Ger- fogalmát, igen élete körülményeit, és javíTiboldi bácsi munkálkodásának tere nem a Kcssét, azután Sz.-Miklóst, Farkaslakát; mig tani, emelni akarván értelmeket, onnan
nagy világ volt; tetteit nem kisérte egy megismertetem velük ama helyeken az indult ki, az ők világukból. Érdekes volt
ország figyelme és tapsa. Fáklyás-zenét nem életrevaló székely faj eme lelkes tanítóját, volna látni őt egy-egy karácson-ünnepet megkapott soha; sem dagályos hangú szónok- barátját, költőjét, bölcsét.
előző napokban, midőn 90—100-ig terjedő
lattal nem üdvözöltetett elragadott sokaság
1819-től 1844-ig volt sz.-gerliczei iskola- tanítványa körülözönlötte ünnepi versekért.
éljenzései közt. Nem volt, nem is lesz mi- mester. Hívták onnan többször papi állomá- Ls ő irt mindenik számára verset, olyat,
niszter; sőt még nem is igen látott országos sokra, mert ő a theologiai tudományokat is hogy csupán az által is kedvet kapott volna
hírnevű embereket.
végezte volt jelesen; de nem ment. Megsze- a gyerek a tanulásra, mert minden vers az
illető gyerek egyéniségéhez,és
És Tiboldi bácsi mégis
körülményeihez volt alkalmazméltó arra teljesen, hogy a
va. Czigány kovács fiának verse
„Vasárnapi Újság" által bemupéldául igy kezdődött:
tatott jelesek sorában egy lapot betöltsön nevének megis),Nincs kínosabb munka a kovácsmunmertetése.
kánál,
Mert
a
vas
hétszer
is
keményebb
a iáEgy
eredeti egyéniséget,
nál."
egész lényére nézve utánzás
Ugyanazé más esztendőben:
nélkül alakult jellemet ismer„Mig szénért volt apám váradi cserére,
nek meg benne olvasóink, — és
A mester tanított engem Abéczére."
hasznos embert, ki a sors által
Valami 270 darab efféle
számára kijelölt mezőt szereverse
van összeírva a kezemnél
tettel munkálta, sikeresen mi- ,
levő kéziratgyüjteményben, és
vélte.
valamennyi kiválólag egy-egy
Egyszerű néptanító volt
gyerek számára irva. Szőlőcsupán, igaz, egy nem nagy
pásztor fia számára igy kezdi:
terjedelmű székely község unitárius egyházában; azt az állo„Múlt őszön kenyerem én ingyen nem
mását is elhagyta utóbb bete, -i
ettem,
Mert a szőlőhegyen apámmal csergettem;
geskedés miatt, és ma, ha
Az éhes rigókat messzire kergettem,
czimezni akarnók, nem találHogy föl ne faldossák a szőlőt melletnánk más czimet számára, mint
tem."
becsületes ember és munkás
Minden alkalomszerűségből
polgár: hanem ezt a kettőt
valami átalános igazságot hoz
megérdemli igazán.
ki, olyat, hogy a nép épül általa,
végül aztán üdvözlő sorok
Ellentétes fogalmakkal küz- %
következnek
mindannyi verséködö társadalmunkban ma is *
ben
karácson
ünnepére.
Vannak elegen, a kik czim után
öiérik az érdemet. Megtanulták
Az ilyen versekkel tanítváés tudják, mint a Miatyánkot,
^
nyai házról házra, helységről
^ogy bizonyos czimü embernek
helységre jártak, a mely szokás
.TIBOLDI
ISTVÁN.
Mennyivel kell nagyobbat kömég ma is megvan néhol karászönni, mint egy másnak, és
cson-ünnepén. Csakhogy míg
hogy betanult lenézésökböl mekkora mérték rette a munkát, melynél nincs nemesebb — másutt az efféle versek jól-roszul összetáÜleti egyiket és a mást, a ki hagyományos a nép közvetlen oktatását; élete czéljául azt kolt átalánosságokból állanak, melyeken
rang-létra szerint alsóbb fokon áll náluknál. tekinté, hogy mentői több sikert mutathas- nem épül sem a tanuló, sem a hallgató nép:
Az ilyen előtt nem jő számításba a deko- son föl embertársai előmenetelére, és az ö Tiboldi versei közvetlenségük áltál lekötötrálatlan ember; az ilyennek nincs miért működését ott bő siker koronázta.
ték a népnek figyelmét, s a megnyitott utón
fáradnia e sorok végig olvasásával.
Nem olyan iskolamester volt, a minő bejutottak annak leikébe az erkölcsi fogai
Hanem a tiszta fölvilágosodottság fiait, igen sok van: hogy robot gyanánt őrölje le mak is.
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De nem maradott. Tiboldi csupán a népiskola szűk körében; átalánosabban fogta
frl a népnevelést: megjelent minden gyülésezésnél, akárminö alkalom szólitá össze az
embereket; tréfás versekkel viditá és oktatá
az egyszerű népet; versein kívül társalgása
is viditó és oktató volt.
Az előttünk fekvő vaskos kézirati kötetnek felét sem teszik a gyerekek számára irt
alkalmi versek; a többi hetyet egészen mások foglalják el. Alkalmiak azok is, a nép
életének kiválóbb mozzanataira irva. Ha
valamely ritkább esemény történt az egyszerű helység életében, vagy lábra kapó
hibás fogalmakat kellett népszerütleniteni,
helyeseket ápolni, — Tiboldi verselt rögtön.
Feltűnők az ilyenek közt az úgynevezett
veszekedő versek, vagy kettősök, melyeket
rendesen két tanítványával adatott elő, kik
közül az egyik védelmezte az ostrom alá
vett rósz szokást, a más döntögeté minden
oldalról, hogy igy teljesen kitűnjék a helyes a helytelen fölött. Egy ilyenben a viz
és a bor fölött czivakodik két tanuló, egyik
életre-halálra védelmezvén a boritalt, mig a
más rendre kideríti az igaz fogalmat, hogy
mértékletesen használva bizony jó ital a
bor. Más kettős versében az iskola fölött
pörlekedik két tanítvány; egyik azon kezdi,
hogy:
„Iskolát legelőbb a ki föltalálta,
Ezt a gyermekkinzó műhelyt megcsinálta, —
Igaz, hogy a nyakát csak ki nem tekerném,
De ha ma is élne, jól a földhöz verném."

A másik szembe áll azzal; elsorolja az
iskolának minden hasznát, mig végül a támadó is megadja magát és ö is igy nyilatkozik :
„Már a czivódásnak jobb ha békét hagyunk;
Hiszen különben is atyafiak vagyunk.
Hogy jók az iskolák, e'n is reá térek,
S mától fogva minden iskolát dicsérek."

így old meg ellenkező verseiben más
vitás kérdéseket is, melyekkel a nép nincsen
tisztában: nőtlen élet jobb-e vagy a nős?
hogy kell bánni a férjnek nejével s más
ilyeket.
Irt ezeken kivül más alkalmi verseket
is, minden eseményre, a mi a népet érdekelte : sirverseket, halotti énekeket, népdalokat.
Ezek által fölkeltette a nép tanulás-vágyát és csakhamar meglátszott az ő működésének eredménye egyházán.
Minthogy a tanításban is azt a módszert
követte: meglevő fogalmak által támasztani
ujakat, — tanítványai nagy előmeneteleket
tettek és egyszerű népiskolájában sok buzdult föl a tanulás tovább folytatására; sokat
annyira vitt, hogy egyenesen a felsőbb latin
iskolákon kezdhetek, mikor az ö keze alól
kikerültek.
Tanítói hire természetesen messze elterjedett és távol fekvő falvakból is elvitte
hozzá gyermekét a józan értelmű székely.
1844 ben betegeskedés miatt elhagyta
állomását a buzgó népnövelő és elköltözött
más helységbe, Szent-Miklósra, csekély családi birtokára.
Kedvencz foglalkozásától azonban nem
tudott megválni ott sem; s hogy egészsége
annyira helyre állott, oskolát állított saját
házában, hol ingyen tanitá a hozzá vitt
gyermekeket, legfölebb a nép egyszerű ajándékaiban nyervén némi jutalmát fáradságának. Nem jól mondám. Tiboldi gazdag jutalmát nyerte mindenütt fáradozásának,
mert körében kifejlett a nép értelme, mint
üditö forrás közül a pusztának füve.
Most is van efféle ingyen oskolája az
öregnek Udvarhelyszék valamelyik helységében, és 76 éves korának daczára régi elmésségével leköti, türelmével ösmerethez

juttatja testvéreit, testvéreinket, a röghö'.
kötött népnek gyermekeit.
Tiboldi irt munkái közt külön kötetet
töltenek be a mesék. Csekély miveltségü emberekhez vers és mese alakjában lehet ösmeretet juttatni, Tiboldi fölfogta ezt és
eredménydúsan működött mindkét utón.
Meséi Ezopuséihoz hasonlók alakra nézve :
állatok, növények szerepelnek bennök leg
inkább; azoknak összeállítása által deriti
föl a czélba vett igazságot.
Észjárása, irálya egyszerű, de sajátságos,
meglepő fordulatokban gazdag. Meséinek
tárgyait mind a nép előtt jól ismert lények,
azoknak jól ismert tulajdonságai képezik. A
mesék czélja, a tanúság is olyan, hogy a nép
haszonnal alkalmazhatja életére. Nem is
mindig szabályszerű tanúság az, hanem
gyakran egy-egy igazság, egy-egy tény szabatos földerítése. Egyaránt hasznos munka,
mert uj sugárt ad az értelem világitásához.
Irt ezeken kivül Tiboldi népdalokat is,
melyek közül néhány megjelent egy s más
gyüjtemében; több el van terjedve a nép
között nagy vidéken. Irt epigrammot sokat,
épen ugy, mint más munkáit, a nép életéből
merítve, a nép számára. Közöljünk ezekből
is egy párt izlelöül!
Iszákoshoz.
„Csizma s papucstalpnak mily czélszerii lenne te nyelved
Az nem fogna, tudom, venni be semmi vizet."

Szegény leányhoz.

;

kí sz öreg, hanem azt kérdem tőletek, hogy van-e
pénzetek. Itt et-küszünk neked a S'yxre, felelék
azok, hogy még esak egy fél pénzünk sincs, mert
mi a más világon iskolamesterek voltunk. Hát
melyik résziből a világnak? kérdé Kháron. Erdílyből, az arany- és eziistbányákkal gazdag Erdélyből — felelek azok. Szánlak titeket — monda
Kháron — de tudjátok meg, hogy itt a ki nem
fizet, annak semmi reménye nem lehet az átvitetéshez. Ez igy volt s igy is lesz örökké. Mig e
szóvita folyt, ujabban nagy tömeg utas éi kezek a
más világból, s mig Kháron azokon legelteté
vizsga szemeit, azalatt az előbbeniek mindhárman
egyszerre beszökvén a folyamba, átuszá iák szerencsésen azon s megrázván magukat, vígan zengedezék tovább mentőkben e földi világon annyiszor ismételt énekeiket: ,,Már elmegyek, Megszabadultam már" stb., stb. Csak azon egy eset
zavara örömüket, hogy visszanézvén, láták néhány
iskolamester kollegajokat lesütött fővel, szomorúan ballagni a túlparton, kik a másvilágon úszni
nem tanultak volt. Ezekre nem sokat hajtott
Kháron, hmem a most érkezett utasoknak örvendett kimondhatlanul. Hát ti minő rangú emberek
valátok a más világon? kérdé tőlök. Én divatszabó voltam, feleié az első. Én tánezmester, szóla
nagyot szökve a második. Én zenész, mondába
harmadik. Én énekesnő, hangozá a negyedik. Én
szakács egy mind gjó étvágyú gazdag urnái —
adá ki magát az ötödik. En — én — én pedig
udvari bolond, ezzel ugrék elő a hatodik s igy
rendre a többek. Értem, szóla Kháron, de az a
kérdés, h )..n- van-e pénzetek? Erre feleletül oly
sűrűn kezdek u í i hányni a pénzt, hogy minden
zsebe azzal telek meg. Örvendett Kháron a sok
pénznek. Szerencse, hogy ti is iskolamesterek
nem voltatok — monda mosolylyal az utasoknak
s híven horda őket a Styxen.

E rövid meséből csak az a tanúság, hogy
senki addig iskolamesteri pályára ne lépjen, mig
Réthi Lnjos.
Annyit irt hosszú élete alatt, hogy csak úszni meg nem tanult."
igy megnevezve elősorolni Í3 sok volna. Minden irományának tárgya, mint már említők
is, a nép életéből van meritve és czélja a
A vén húsz á r.
nép fejlesztése.
(Genrekép a szabadságharczból.)
Nehéz volna meghatározni, hogy Tiboldi
(Vége.)
tanitó-e inkább vagy költő. Ö mindkét fogEz eset után pár hó múlva Temesvár
lalkozást egész odaadással gyakorolja és egy
alatt
egy huszár őrjárat vezetője, ki igen
czélra irányozza: tanítja a népet, annak irja
bátor
s harezvágyó kún fiu volt, azon zúgokölteményeit is. Valóban ha választott pálódott,
hogy ő még eddig ki nem tüntethette
lyája szerint nem is lett volna népnevelővé,
magát,
s neki ma nagy kedve volna dzsidáa nép számára irt és kéziratilag legalább
sokkal
vívni,
de az isten haragja épen ma
nagyon elterjedt miivei a nép tanítójává
egyet
sem
hoz
ki a várból.
tennék.
A négy huszárból álló őrjáratból Juhász
Mennyit irnak és beszélnek mindenfelé
István is ott volt mint közember, ki az ifjú
a nép növelésének legsikeresebb rendszerétizedes panaszát hallván, monda: „ha csak
ről, lm, itt van a példány Tiboldiban: együtt
az a baj, öcsém, majd kihivom én őket, ha elekell élni, érezni a néppel; megismert érzelgendő bort fizetsz." — „Akár egy akót,"
meit aztán a szeretetteljes közeledés könyválaszolt a jómódú nyalka kúnfi. — „Ugy
nyen megnyerheti, nemesitheti; uj fogalmahát maradjatok itt a szőlők között, fiaim, —
kat tapintatos tanító a meglevők által
szólt a vén huszár, — majd én előhívom a
támaszt.
dzsidásokat, de aztán emberül tegyétek meg
A polgárosult világ élénkségéhez, igéa tempót." Ezzel sarkantyúba kapván pejkónyeihez közelebb lakó ember el sem tudná
ját, egyenesen a vár felé tartott.
hinni, mily ke?és szüksége van egy ilyen
A hátramaradt három huszár kíváncsian
Tiboldi-féle embernek. Mily kevés volt az
nézett a furfangos vén huszár után, ki mintemberiség vagyonából, a mit ö elfogyaszegy 3—400 lépésnyire a temesvári erdélyi
tott és aránylag mily sokkal gyarapitá!
kapuval szemközt megállott, kardjával a
Élelme az, a mi a közönséges székely gazlevegőt vagdalván, káromkodott és kiabált:
dáké, az is volt mindig; öltözete a tisztessé„ugy-e erre-amarra! nem mertek kibújni a
ges kék posztó, melyből, jól kiméivé, tíz
sánezok mögül?"
évig is eltart egy rendbeli öltözet. Azalatt
A sáneztetöröl egy párszor reá ágyuztak,
csak kikerül az újnak készíttetésére szükséde
az
öreg jól ismervén a 24 fontosak járáges 16 — 20 forint.
sát, lovát oly ügyesen forgatta, hogy sértetÉs ö meg volt elégedve sorsával mindig;
len maradt, néhány fegyver-golyó is süvölnem vágyott többre, bőségre, gazdagságra.
tött a füle mellett, de ö azt fel sem vette s
Ha egyéb nem volt, kenyere, szalonnája kifolyvást henczegett.
elégité és élénk humorát nem csorbította
Azonban nem kellett nagyon sokáig váramások sorsának irigylése.
koznia, mert egyszerre csak hat dzsidá3 kiugHogy pályáját ismerte jól és a mi abban
ratott a kapun s rohamban Juhásznak tarkedvetlenitö, azt élénk elméjéből zomántott. Természetes, hogy a vén huszár be nem
czozá be, annak bizonyságául közöljük itt
várta az egyenetlen harezot, hanem illa
meséi elsejét, mely egyszersmind élénk huberek, nád a kerek, sebes vágtatva visszasiemorát is ismerteti.
tett bajtársaihoz, kik a szőlők mögül már
messziről látták a rohanó dzsidásokat, s
„Kháron és az utasok.
midőn már a perczet elérkezettnek vélték,
Három utas érkezek Kháronhoz azon kéréssel, hogy vigye át őket a Styxen. Haladék nélkül előretörtek s „rajta!" rivalgással a vén
teljesítem kivánságtokat, monda a szolgálatra huszár üldözőire rohantak.

„Lányka! szegény vagy igaz. Menj férjhez tiszta erénynye'.
Viszsz te magaddal amúgy nagybecsü drága vagyont,"

A dzsidások, habár mindössze is csak követte kocsin és gyalog, köztük sok nő termett a vén huszár; fögondja volt hű pej"három huszár láttak, cselt gyanítván, vala- lévén, kik midőn látták volna, hogy néhány kóját ápolni, mert nagyon kifárasztotta, s
mint ellenállásra nem számítván, hirtelen kocsit a Maros hullámai elnyeltek, sirva és miután nem volt miből tartani, eladta, az
megfordultak s a várba visszasiettek; a könyörögve fordultak a huszárokhoz: vennék árát azonban csakhamar elköltötte s rövid
három huszár mindenütt sarkukban volt, fel őket, nyergeikbe s szállitnák át a túlsó időn a sovány napszámos kenyérre szorult.
egész a vár alá üldözvén őket s szerencsésen partra, attól tartván, hogy a hátráló seregMidőn haza érkezett, neje kérdé: „nos,
vissza is tért, s annak daczára, hogy a sáncz- nek mindenütt sarkában levő császári és | mit hozott keed a nagy háborúból?" Erre
tetökröl ugyancsak tüzeltek reájok, egyetlen orosz lovasság foglyaiul esnek.
Juhász nagybúsan hosszú kardjára mutaegy sem esett el vagy sebesült meg közülök.
A mindig jókedvű magyar huszár egy- tott. „Elveszik aze keedtöl," — szólt neje. —
Az ifju tizedes e merényletért, hogy egé- szersmind nagylelkű is tud lenni, a sirán- „De elásom ám — válaszolt határozottan a
szen a vár sánczai alá mert hatolni, valóban kozó hölgyeket és nőket készséggel emelték vén huszár — oly mélyen fogok ásni, mig
kitüntette magát, s hősi elszántsága elisme- nyergeikbe, s szerencsésen át is szállították csak a pokolba nern érek, mert inkább adom
réséül érdemjelt nyert. — Hát a vén huszár? Soborsinba.
oda kardom a Luczifernek, mintsem a veres. . . ő mit sem követelt, még csak nem is
Juhász István minthogy nagy testes fejü muszkának." — A muszka sehogy sem
dicsekedett vele, csupán az igért akó bor ember, lova is szintén igen erős volt, egy mehetett ki a fejéből.
áldomást követelte s azt pajtásaival el is derék termetes úrhölgyet vett fel nyergébe,
„Hát egyebet nem hozott keed ?" — kérdé
költötte.
a ki az egyensúlyt elvesztvén, épen a Maros hű Pannája. — „De igen, hoztam még valaJuhász István a szó szoros értelmében kellő közepén a vizbe zuhant, azonban mit— válaszolt, s erre nagy büszkén kivette
nagy iszák volt, következésképen gyakran Juhász izmos karjával megragadván véden- zsebéből azon ócska, zsiros tárczáját, melyet
vétett a katonai fegyelem ellen, adóssága ezét, ismét nyergébe ülteté és szerencsésen még ezelőtt 30 évvel, ifju korában, a ná iorpedig annyi volt, hogy bámulni kellett rajta, a túlpartra szállította.
ezrednél mint őrvezetö Lembergben vett, s
hogyan tudott oly nagy hitelre szert tenni.
A hölgy a vén huszár szívességét meg- azt az asztalra dobván monda: „itta kincs."
Midőn már minden hitelből kifogyott, köszönte, de egyszersmind nagyon röstellé,
Panna nagy mohón felnyitá a tárczát s
vagy pedig hamarjában segíteni akart szo- hogy tetőtől talpig átázott.
durczásan visszadobta,mondván: „no bizony,
rult helyzetén, rendesen nálam kopogtatott
Azonban a vén huszár ekként vigasztalta jól járt keed, egy pár veres bangó van
be, kivált még őrmester koromban, e szavak- ; a sopánkodó úrhölgyet: „soha se röstelje benne."
kal: „jelentem alásan, strázsamester uram, galambom, legalább elmondhatja, hogy egy
„Jól megőrizd, asszony — szólt a vén
nagyon meg vagyok szorulva, egy kis köl- ezred huszárral együtt megíürdött a Maroshuszár — hasznát veszsztik még annak, ha
csönre volna szükségem." — Én az öreget ban, s ezért bizonynyal a mennyországba
majd visszajön Kossuth Lajos!"
soha sem bocsátottam cl üres kézzel, mert fog menni."
Juhász István még most is él, s ha kérelőször, mint földimet, gyermekkoromtól
Ezekután a sereg két nap múlva fáraddezik:
„vén huszár! felülne-e még egyszer
ismertem, de leginkább azért, mert agyarió tan s éhesen Butyin alá érkezett, s minthogy
lóra?"
aggsága daczára is, mindannyiszor
emberben a kitűnő szép tulajdonokat felis- ott is csupán csak bort, de ennivalót egyazt
adja
válaszul: „miért ne, ha Kossuth
mervén, becsülni tudtam öt, s mindannyi- átalában semmit sem kaphatott, huszárjaink
Lajosnak
csaphatnék fel."
szor azt mondám neki, hogy e csekélységet, csakhamar annyira leittasodtak, hogy egy
Potemkin Ödön.
a mit adok, nem kell visszaadni. E nyilatko- pár lázitó izgatására a rend végképen felzatom nagyon jól esett a vén huszárnak, s bomlott, az eddig példás kitartást tanúsított
nem egyszer monda, hogy ha egykor veszély- huszár-csapatok teljesen feloszlottak, s kiki
A vajda-hunyadi vár helyreállítása.
ben forognék, ha tiz élete volna is, odaadná szülőföldje felé vágtatott.
érettem.
A nemzetek életrevalóságának egyik jele a
Azonban sokkal veszélyesb volt ennél
nemzeti
műemlékek fenntartása. Az angol, a franJuhász tulajdonainak legkiválóbbja a néhánynak azon gonosz szándéka, hogy a
czia, az olasz és a német önérzettel és büszkeségfelebbvalói iránti engedelmesség s hűség tiszteket fenhangon kárhoztatván ennyi kiál- gel mutatja hajdani nagyságának és dicsőségének
volt, melynek fényes tanúságát az alább lott szenvedésekért, kivont fegyverrel akar- változatlanul, nemzeti kincs gyanánt őrzött vagy
elmondottakban adá.
ták megrohanni.
ujabb időben roppant költséggel a régi fénybe
1849. évi aug. 16-án Facsetnál, midőn
A lázadók feje két megrögzött, javithat;- visszahelyezett emlékszerü építményeit. Mi e
gr. Vécsey tábornok a magyar lovasságot e lan erköicsü egyén volt, Aba András és Aba tekintetben is, mint annyi mánoan, részint tőlünk
szavakkal: „huszárok! vége van a háború- János árokszállási származású testvérek, nem függő kedvezőtlen helyzetünk, de részint
kétségkívül saját gondatlanságunk s részvétlennak, kiki haza mehet!" szétoszlásra serkenté, kik „halál az áruló tisztekre!" szavakkal ségünk miatt is felette hátramaradtunk. Ujabb
s a huszárok vezérük e felszólítására csak- rohantak a semmi vészt nem gyanító fölebb- időben azonban nem egy örvendetes jelét látjuk,
ugyan lóra kaptak, s rendetlenül hazafelé valókra, néhány leittasodott, eszeveszett hogy a közszellem ez irányban is ébredezni kezd.
Néhány éve, hogy Arányi Lajos egyetemi
iramodni akartak: Juhász István nem kevés társaikkal együtt.
tanár
Vajda-Huny ad vára helyreállítása s e törtéérdemet vivott ki ezen az egész föhadseregre
A vén huszár, ki már rég sejté a két
nézve veszélyt hozandott szétbomlás meg- rósz akaratu Aba testvér szándékát, s ki nelmi emlék megőrzése ügyében buzgó tevékenységgel lépett föl. Szóval, Írással, rajzzal és minakadályozásában, mert mint bajtársai előtt mindig közel hozzám állott, látván, hogy a
tákkal iparkodott e dicső műemlék fenntartásának
nagy tekintélyben álló vén huszár, a szélyel- két Aba, kiket még őrmester koromban szá- az országban barátokat szerezni. Az 1854-ben
futni szándékozók elébe ugratott, mondván: mos vétségeikért gyakran meg kellett bün- elégett vár 14 év óta pusztán áll, kitéve a viha„huszár bajtársim! ti, kiket Isten jó kedvé- tetnem, egyenesen nekem tarr, villámgyor- roknak, kitéve a lassú szétbomlásnak, egy műben teremtett, égből aláhullott, csillagtár- san hozzájok ugratott, mindkettőnek lovát értelem nélkül készített szükségleti tetőzés által
saim! tudjátok-e, hogy a huszár vitézsége s ledöfte s „ide mellém fiúk! a kinek igaz inkább fenyegetve, mint védelmezve. Arányi
felebbvalói iránti hűsége heted-hét országra magyar szív dobog keblében!" szavakkal Lajos „Vajda-Hunyad vára" jeles munkájához
csatolt első három tábláján látjuk azon szomorú
szól, s a ki kardjával a mennykövet s a zápor- maga mellé gyüjtvén a józan gondolkodá- képet, melyet az egész keresztyénség legnagyobb
esőt is felfogja, hogy ha az tisztét lesújtani suakat, a lázadókat megtámadta, kik csak- hősének műve, a magyar királyok legdicsőbbikVagy pedig megáztatni akarná: hát volna-e hamar véres fővel futásnak eredtek. — A két jének öröksége mutat. A falak, igaz még állnak,
köztünk oly elvetemült, a ki felebbvalóját Aba gyalog maradt, kikhez oda fordulván, a díszes faragványok még többnyire láthatók; s
cserben hagyná, s a rendet felbontani merné? monda: „élteteknek megkegyelmezek, nyo- az egésznek leginkább stilszerü tetőzetre, az eleEs ha találkozik olyan, annak szivébe döföm morultak, elég büntetés reátok, hogy hazáig mek elleni védelemre és a porladozó félben levő
és részletenkint korcs ízlés által eredeti színéből
kardom, aztán saját koponyámba golyót gyalogolni fogtok."
kivetkőztetett nagy diszteremnek helyes kiigazíbocsátók. JÓ tiszteinket, kik velünk együtt
Ez volt utolsó hőstette a vén huszárnak tására volna szüksége és pedig haladéktalanul,
vitézül harczoltak és szenvedtek, a végső s tán a legfényesebb hadipályáján, a midőn mig rövid időn a lovagterem be nem dül, * faragperczig el nem hagyjuk."
veszélyben forgó felebbvalói iránt oly csal- ványok össze nem törnek, az erkély-homlokzat, a
dicső emlék legfényesb oldala, a várárokba le nem
A vén huszár rögtönzött szónoklata hatlan jelét adá tántorithatlan hűségének s
csúszik, s a legbecaesb történeti emlék a végromhatott, s valószínűleg nagyobb befolyással önfeláldozásának. Szegény Juhász, mily gaz- lásnak nem esik áldozatul.
v
olt, mint a tiszteké, mert a legelőbb bom- dagon fizette vissza azon csekély szívességeMég ez az egy, aránylag kevés költséggel,
Wozásnak indult lovas csapat, vak enge- met, mit olykor-olykor tanúsítottam iránta,
könnyen megmenthető, nagyszerű építményünk van
delmességet Ígérvén, a többi is példáját midőn nemcsak saját életemet, hanem több a dicső múltból. Ezt a nemzet képviselői, hiszszük,
követte, miáltal ezrek élete mentetett meg, .társamét is megmenté.
nem fogják védetlenül hagyni, pusztításnak átenholott külöubtn szétszórtan, a sereg bizonyEzután pár szóval érzékeny bucsut vett gedni.
A kietlen kopasz duczokból, sisak nélküli
s a i megsemmisittetett volna.
tőlem, sarkantyúba kapta lovát s a tág sík
tornyokból,
meztelen falakból álló és a vár üres
Ezekután a sereg másnap este felé, még felé vágtatott, mert miként többször monda:
termeibe
bepillantani
engedő rom helyett, mely az
mindig jó rendben Soborsin alá érkezett, s ,,ő ugyan egy millió muszkának sem oldja
átokszerü pusztulás mintaképe, rajzunk Hunyada
Maros folyamot, minthogy hidnak hire le kardját, inkább főbe lövi lovát, azután várátugy tünteti föl, a mint a nagy Hunyadi Jáenmagát."
sem volt, át kellett lábolni s úsztatni.
nos és Mátyás korában állott. Vidám lakályos
A hadsereget számos polgári menekült
Négy nap alatt JászFelsö-Szentgyörgyön hős-lak, fejedelmi erőd ez , négy század előtti jel-
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léggel! Nagy tettekre buzdító, egy egész dicső
multat örökítő ősi hagyomány !
A. hidon ismét át lehet menni, a hozzá vezető
utat védik az ormos, lőréses bástyák. A tornyok
kerek és sokszegü sisakjai mennyire különböznek
a mai törpe deszka-födelektől vagy esztergályozott vöröshagymás, idointalan toronyszörnyektől'
A királyi palota pompás erkélyei a nagy-uri birtokos gazdagságát és fenséges Ízlését ismét hirdetik.
A kép az ősi várnak csak egy részét, de legdiszesbjét mutatja; azonban Schmidt Frigyes,
bécsi építészeti tanácsos, a bécsi főegyház restauratora, a góth építészetben a külföldön is elsőrendű
tekintélynek ismert akadémiai tanár, ki egy előadásában Hunyad-várát az európai középkori
várak szemefényének, egyik gyöngyének nevezé,
— akadémiai hallgatóival a várnak egész a legkisebb részletig menő tervét készíttette, mely nagyszerű és mégis aránylag legkisebb költségre viszszavezetett terv, negyven és egynéhány óriás
lapon, Bécsben ki volt állitva, és közhelyesléssel
találkozott.
Nem kételkedünk, hogy a magyar országgyűlés ezen tervet elfogadja, és hogy a kivitel

menyek, s oly tért keresni, hol ismét előbbi
viszonyaink közt élhetünk.
E két menedékmód közül némelyek az elsőt,
mások az utolsót választják. Az emberről tudjuk,
hogy bir képességgel, az északi sarktól az egyenlítőig minden hely viszonyai közé betalálni magát,
s ugy látszik, hogy ezt elsajátítják tőle környezői,
a házi állatok is; a Jeges-tenger partjain, s a
Sahara izzó homokján ott osztozik vele sorsában
hű kisérője az eb, mintegy jeléül, hogy ő volt az
első, ki meghajlott az ész uralma előtt, s kész volt
társul csatlakozni a föld urához. A többiek, melyeket csak később sikerült magunkhoz szoktatni,
mint az együgyü juh, kecske és tehén, csak kisebb
mértékben birnak ama tehetséggel, bár testi szervezetök ebben nincsen akadályul.
A légkör gyöngédebb szerkezetű lakói azonban már, ugy látszik átalában, a pasik utat kénytelenek választani; finom könyed testök, s léggel
telt csontjaik inkább alatta állnak az időjárás hatalmának, s a változás alól az elköltözéssel mentik
meg éltöket. De mily sors ez is! egy cséppel sem
könnyebb elviselni, mint nekünk egy idegen világrész viszonyaihoz való alkalmazkodást. Ki
hinné, hogy a kivándorlóknak sorsa kellemes?

Ily emlékek mellett ki ne hagyná el hazáját,
midőn ősz közeledtével több hónapra csak ily
gyilkos ínség várakozik reájuk. Menni, vagy nem
menni, itt annyi: mint „lenni vagy nem lenni."
összegyűlnek tehát az ildomos rigók, a tapasztalt daruk, a gólyák, fecskék, 8 az apró lábú
fürj, annyi elvtársaikkal, mindenik faj külön helyen s alkalmatos időben, hogy a nagy útra felkészüljenek; törvényt tevén előbb, mint a hét vezér,
nehogy zavar legyen az uj hon-keresés nagy munkája közben. Ez előleges táborozás néha hetekig
tart, de néha már 2—3 nap múlva szárnyra kelnek. Az utazás aztán szintén különböző, de mindig egy irányú. Magas röptében a V képű daru,
a lenge kócsag s a hosszú nyakú gém stb. mind
bámulatost, de nem hihetetlent mutat, mert hogy
könnyű testök oly gyorsan siklik át terjedt szárnyaikkal a légtengeren, hogy pl. a gólyák néhány
nap alatt már Afrikában vannak, 8 hogy üres
csontjaik, melyekben még a szülőföldi meleg
nyári lég van, hamar észrevéteti velők, ha talán
más irányba tévednének, mint a merről az enyhe
szél fú a hidegülő elhagyott hon felé, — mind
ebben nincs semmi meglepő.
De nem ily könnyű ám megérteni, hogy a

A megérkezettek aztán a vénebbek vezetése
alatt részint régi szállásaikat keresik fel, 8 folytatják szokott életmódjukat, részint, mint a gólyák
és daruk, itt szokatlanul
egy tömegben maradnak,
8 bentlakó rokonaik közül
kalauzokat vesznek fel
maguk közé, mint Afrika
ban a Szüzdarut, Indiában
az Antigonét, Chinában a
Fejérdarut, és aztán saját
kémeik mellett, ezek tapasztaltságára és helyismeretére bizzák magukat.
De ugy látszik, hogy
általában csak az élet legprózaibb részére, a kenyérkeresetre szorítkoznak ez
elköltözők az uj hazában.
Bár még melegebben süt
itt felettük a nap, mint a
szülőföldön, mégis ritkán
hévül szerelemre a sziv a
lég e könnyű vérü fiainál
is az uj ég alatt; s többeknél látható, hogy idegenek itt, s érzení látszanak, hogy az otthon, a fészek a régi honban áll, és
bár a kincset, az eledelt
szorgalmasan gyűjtik a
jövőre: alig várják, hogy
a tavasz nyiltával újra
visszatérhessenek; mert
kétségtelen az, hogy az
állatvilágban is áll a sziv
e szép törvénye, hogy az
mindig a születéshelyre
vágyik vissza, s
„Vándoroljatok ki, hogyha jót
reméltek . . .
Hasztalan mosolyg ott a szerencse rátok ,
Vissza vágyik a sziv, mert bizony csak akkor
Boldogít az élet, hogy ha van
hazátok."
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Vajda-Hunyad vára. (Schmidt Frigyes terve szerint.)]

magyar kezekre fog bízatni. Schmidt tanár iskolájából, hála Istennek, már elég derék magyar
mérnök, építész került ki, ki nemzeti műemlékeink építését végezhesse s a hajdankor műemlékei
iránt nem kevéssé megtompult ízlésünket ismét
a helyes irányban vezetvén, a nagyjaink korában
divott, Bzigoru alapokon megörökített korszakos
építészetet föléleszsze.
-R- F.

A madarak vándorlásáról.
A természet kérlelhetlen törvénye az, hogy
a keletkező mindig a már létezőknek köszöni
lételét; vagyis más szavakkal: minden a mi e földön él, a körülmények szülötte; létre jön, ha az őt
környező viszonyok erre kedvezők, elvész, ha a
körülmények ellene fordulnak, — ép ugy, mint az
egyes népek és nemzetek, melyeket most teremt,
majd elsodor a folyton változó viszonyok hatalma,
— ha korán nem veszik észre az idők jelét. A
természet e nagyszerű törvénye alól t. i. két menedékut nyilik: vagy alkalmazkodni lassanként,
de még idejében a változó viszonyokhoz; vagy —
eltávozni a helyről, hol megváltoztak a régi körül-

Ha hűlni kezd a lég s tünedeznek annak milliárd lakói;ha földalatti palotájába vonul a darázs
a a pillangóknak csak tördelt szárnyait hordja az
őszi szél; ha a fürdői idény vége felé közéig s tünedeznek azoknak látogatói, mignetn a tavak hű
konczertezői is nyugodni mennek, — minden levélhullásra fölébred a keserves emlék a múlt tavaszról, midőn a korán jövőket csaknem éhhalál várta
itt. Szegény bibicz! mily leverten járt s kelt a tó
szélein, a mint még február végén megérkezve, az
enyhe déli lég helyett itt nyakába a zord márcziusi szél aivított; s mint boszanták a szeszélyes
áprilisi szelek, most erről, majd amarról fúva tollai alá, bármerre fordult, a mint állt és várt türelmesen a lágyulni csak nem akaró sásas között,
melyből egy féreg vagy egy bogár a világért sem
dugta volna ki fejét, hogy csillapíthassa kínját a
szegény éhező. De ő csak várt, és várt, éhen, türelmesen, napokról napokra, hetekről hetekre, a
helyett hogy visszaköltözött volna az elhagyott jó
téli tanyára; remélve, hogy majd csak eljönnek
már a jobb napok; mignem egyszer csak egy elkésett hóvihar köszönté a meleg nap helyett, s irgalom nélkül szórta ez elcsigázott szegénykéket a folyók fagylaló habjai közé — sokat örök nyugalomra.

gyenge bibicz, a pinty, s a törpe pitypalaty miként teszik meg ez ezer meg ezer mérföldnyi
hosszú utat? kivált ez utóbbi, melynek ily nagy
útra csaknem minden eszköze hiányzik? Hagynók
csak az embert így magára, vasutak és gőzhajók
nélkül, bizonynyal el nem jutna oda a tengeren
túl, hová ez apróságnak mégis sikerül. A mezők
8 bokrok között fürge lábain bújva, futva, s ha
elmaradt, előreröppenve halad az aprók 10—
15,000-nyi hatalmas tábora a déli partok felé,
bámulatosán feltalálva a helyet Görög-, Olasz-,
és Spanyolországok partjain, hol legkeskenyebb a
tenger e bátor vállalkozók előtt.
E partokig szakadatlanul folytatják hosszú
utjokat gyakran Skandináviától le Dél-Nápolyig, s
csak itt engednek magoknak kevés pihenést, hogy
erőt szedjenek a rendkívüli feladathoz: szárny
és uszhártyás lábak nélkül átkelni a Földközitengeren ! De ritkán jut elég idő az eltörődött test
felfrisülésére, mivel nyomukban van az északi
szél; még fáradtan vetik tehát magokat a sós hullámok közé, s folyton küzdve a hánykodó habokkal
oly kimerülve jutnak az afrikai partokra, hogy
mozdulni sem birva, a reájok várakozó bentlakók horgaira kerülnek.

Czirkusi kép.

mennyiségben Egyiptom némely részeiben is, ezek
görög betűkkel vannak írva, s adónyugtául szolAz irás és eszközei.
gáltak; használatban voltak még ezek a kereszAlig van^az- emberi találmányok s eszközök tyén időszámítás első századaiban is.
közt valami, a mi a fejlődés és változás több fokoA bronz nemcsak okmányok, szerződések s
zatán ment volna át, mint az íráshoz megkiván- más hasonnemü oklevelekre, hanem ajánló levetató ir-lap, különféle népeknél. A természet
mind három országa
kizsákmányoltatott e
czélra.
A kőre való
felirás, mely a
történeti eseményeknek az utókorra juttatását
czélozá, szokásban volt minden
népnél, a legrégibb időktői jelenkorig. — Sőt
felhasználtak e
czélra jaspist,
kárneolt, agátot
s több más drágaköveket.
A
franczia királyi
könyvtár régiség-osztályában
látható egy ily
ékirati jegyekkel beirt bazaltoszlop , melyet
az Eufrates folyóban találtak.
A babiloniak,Plinius állítása szerint.több
Költöző madarak megérkezése Afrikában.
mint hét század
folytán égetett]'téglákra jegyzék fel csillagászi lekre, katonák elbocsátási okmányára stb. is haszészleleteiket; az európai muzeumok nagyobb része náltatott. Lyonban őriztetik Claudius császárnak
mutathat fel hasonló Írással jegyzett téglákat, Kr. u. a 48-dik évben elmondott, bronzra irott s
melyek Babylon romjai közt találtattak.
Gallia előkelőbbjeinek a senatusba való felvételét
A cserép-lemezekre való irás igen el volt tárgyazó beszéde. Léteztek a rómaiaknál bronzterjedve a görögöknél; találtatnak azonban nagy könyvek is, ilyenek voltak a császári levéltárakba

helyezett azon könyvek,
melyekbe, Hygenius szerint, a gyarmatoknak adott
szabadalmak, úgyszintén a
határjárás és az engedélyezett területnek felmérése jegyeztetett fel.
Az ólomnak írásra
való használata is körülbelől egy korba helyezendő a bronzéval. „Vajha
beszédim — felkiált Jób
(XIX. 24.) — vasiróveszszővel ólomra karczoltathatnának, vagy örökre kőbe vésettethetnének!"
,,A béotiak — irjaPausanias (lib. IX.) — egy
ólomtekercset mutattak
nekem, melyre Hesiod
összes munkái voltak irva,
csakhogy ezen irást az
idő már nagyobbára letörölte."
Ezen erezet a régiek
épen oly vékony lemé-"
zekre tudták nyújtani, miként mi; mielőtt a papyrus (növényből készült
papiros) ismeretessé Ion
Italiában, Plinius állítása
szerint a hivatalos rendeletek ólom-könyvekbe
Írattak.
A római tanácsnak csá
szarokat illető végzései sokáig elefántcsont könyvekbe vésettek; irtak azonban ezen anyagra fekete
tintával is, melyet leginkább a meggyengült látásuak végett használtak.
A kikészített bőrnek
írásra való használatát a
legősibb korba felvihetni,
el volt ez terjedve az
ázsiai, görög, kelta és római népeknél. Az izraelitáknak Dávid korában állatbőrből készült felgöngyölgetett könyveik voltak; úgyszintén a joniaiak
Kis-Ázsiában kikészitetlen ürü- és kecskebőrre,
melyekről csak a szőr vakartatott le, irtak. A
brüsszeli könyvtárban egy Pentateuch (Mózes öt
könyve) őriztetik, melyet a IX. századból eredettnek
hisznek; ez ötvenhét egymáshoz
varrott bőrre
van irva és 118
láb hosszú tekercset képez.
Petrarkának
bőrből készült
ruhája volt,
melyre sétái
közben, papíros
vagy pergament
hiányában, írni
szokott. Ezen
sűrűn bekarczolt Öltöny,még
1527-ben Sadolet kardinális által mint becses
ereklye őriztetett.
A ruhára való irás, ugy látszik, a középkorban igen el
volt terjedve,
mert ez időből
olvassuk egy
apátnak, szerzetes társaihoz
szóló figyelmeztetését, mikép
azok ha szent
Anasztazius valamely munkáját fellelnék, imák fel ruháikra, ha
épen papirosban hiányt szenvednének.
Az állatok bele is használtatott némelykor
papiros gyanánt. Zonaras (Annales Lib. 14. cap. 2.)
írja, hogy a konstantinápolyi könyvtárban, mely
Basilius császár alatt elégett, Homér Iliasa és
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Odysseája arany betűkkel százhúsz láb hosszú
kigyóbőrre írva, létezett. A milánói Ambrosi-féle
könyvtár, hihetőleg most is őrzi azon oklevelet,
mely arany betűkkel halbőrre Íratott.
Az ürübőrből készült pergament feltalálása
több Írónak állitása szerint a második század közepére helyezendő Kr. e. Ha nem is Pergamum városában találták azt fel, de bizonyosan ott tökéletesítették, erre látszik mutatni latin pergamenum
elnevezése.
A fehér és sárga pergamenten kívül használtak még az ó korban bíbor, kék és viola.színűt is.
Ez utóbbiak az arany és ezüst irás felvételére
használtattak; ilyeneket több példányban is felmutathat a párisi császári könyvtár.
A legrégibb kéziratok, miket ismerünk, pergamentre irvák. A pergamentre irott törvényszéki okmányok pedig a hetedik század végéig
felvihetők, melyek olykor roppant kiterjedést
nyertek; így a templaríusok elleni törvényes vizsgálat 1317-ből, 75 láb hosszú pergament tekercsre
van irva és a franczia országos levéltárban őriztetik.
A pergament igen gyér lön, a barbárok beütését -megelőző s az azt követő korban. Annak ritkasága okozá azt, hogy a már egyszer beirt pergament ismét használatba vétetett, a régi irást
előbb arról különféle eszközzel eltávolitván; ezen
gyászos szokás, mely oly sok literatúrai és tudományos kincstől foszta meg bennünket, leginkább
divatozott a rómaiaknál, és tartott egészen addig,
mig a rongyból készült papiros fel lett találva.
Ily kéziratok, melyek másodszor vétettek használatba palimpsesteknek neveztetnek.
Felfedezték végre a módot, mely szerint ezen
kétszer használt pergamenten a régibb irást felélénkíthették, s így azt nagy fáradsággal kibetűzhették; igy fedezték fel Titus Livius töredékeit,
Cicero értekezését a köztársaságról, Gaius Institutióit stb.
Azon pergament feltalálását, mely a fehérséget finomsággal párosita, átalában a XII. századnál régebbnek tekinthetjük.
Pliniust követve,a falevél volt az első anyag,
melyre betűket írtak. Pálmafa és málva leveleiből
könyvek is készirtettek. A syrakusaiak olajfa levelekre (petala) irák szavazatukat, innen van a
petalismus elnevezés, mely megfelel a görög ostracismws-nak. A persiai, kelet-indiai s óceániai népek
még a jelen korban is falevelekre írnak. Maldiviában e czélra a makarekau levelét használják,
mely három láb hosszú és egy láb széles. A párisi
királyi könyvtár többrendbeli ily falevelekre irt
kéziratot bir, melyek közöl némelyik ki van fényesitve s aranyozva.
Körülbelöl a hatodik század végéig, különböző fának külső vagy belső héját is használták
papiros gyanánt, sőt abból könyveket is készitettek.
Az eddig feltalált legrégibb irott emlék fára
íratott. Egy sycamor fából készült táblára vésett
feliratot találtak 1837-ben a Memphis melletti
harmadik piramisban, Myeerinus egyptomi király
koporsójában; ezen tábla jelenleg Angolországban
van, s az ottani tudósok véleménye szerint, kik
azt értelmezték, ötezer kilenczszáz évesnek tartatik.
Mielőtt apapirostChinában feltalálták volna,
a mi körülbelöl kétezer év előtt történt, ott apró
deszkáeskákra s bambusztáblákra írtak; ezekből
néhány példány mii napig fenntartatott magában
Chinában, mint bec-tes régészeti ereklye.
Nevezetes emlékeknek fára vésését feltalálhatni különösen Görög- és Olaszországban. Az
első század közepe táján Kr. u. Athénben a Prytanaeumban még látható volt töredéke azon
fatábláknak (axones), melyekre négyszáz évvel
azelőtt Solon irta törvényeit. Ezen táblák négyszögü prisma alakban, közhasználatra a várban
föláHitiattak, s sarkon forogva a legcsekélyebb
lökésre megmozdultak; igy felváltva az egész
törvényt a szemlélő előtt feltüntették. Valószínűleg ekkép adattak át a nyilvánosságnak Dracon
törvényei is, mert csak igy magyarázható me^
egy sokkal későbbi komikus költő mondata, melyet
Plutarch ekkép idéz: „Kzt bizonyítják Solon és
Dracon törvényei, melyekkel jelenleg a nép főzi
főzelékét."
Rómában az oszlopok és bronz-táblák használata előtt, a törvények fenyőfa-deszkíkra védettek s a Forumon kitétettek. A fípapok évkönyve, melyekba följegyzék napról napra az év
nevezetesb eseményeit, valószínűleg krétával
fehérített fára, fekete tintával íratott, s innen
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nevezték azt el album-na.k. Ezen deszka a főpap
háza előtt volt kitéve s szigorú büntetés szabatott
azokra, kik azt ellopni merészelnék, vagy annak
szövegét másitás s vakarás által megváltoztatnák.
A főpapok ezen évkönyvei megszűntek Róma
építésének 633. évében (120. K. e.); hanem azért
az album használata fennmaradt m íg azután is
sokáig, minthogy Theodosius codexében említve
találjuk azon törvényeket, melyek fehér krétával
bevont táblákra írattak. A fa használtatott magánoktnányok följegyzésére is, igy Digestus egy
helyen említi, hogy a végrendeletek olykor fatáblácskákra is Írattak.

egyedárusságát, mert a legnevezetesb gyárak
Alexandriában léteztek. Ha ezen növény egy
évig roszul termett, elég ok volt arra, hogy a
papiroshiányt egész Európa érezze. Plinius irja,
hogy Tiberius alatt egy izben oly jelentékeny
volt ezen hiány, hogy e miatt lázadás támadt
Rómában, melynek következtében a tanács kénytelen volt hasonló eszközökhöz nyúlni, mint éhség
idején; biztosok neveztettek ki, kik minden polgárnak, szüksége szerint, bizonyos mennyiségű

Egyiptomban, a múmiák koporsójában számtalan írással ellátott ruhadarabra akadtak, 8 a
Louvrenek egyiptomi régiségek tárában több ily
gyolcs-darabokra irt, egyházi szertartásokat magában foglaló emléket láthatni; miből azt lehet
következtetni, hogy ezen anyag legelsőbben vallási
czélokra fordittatott. A sammiták — miként Titus
Livius írja — áldozatukat, mely a rómaiak elleni
harczot megelőzé, gyolcsra irott ősi szertartásaik
szerint rendezték. A sybillai jóslatok is hasonló
anyagból készült könyvekbe Írattak.
Tudva van az is, hogy később a gyolcsot
különböző körülmények közt használták írásra:
Aurél császár gyolcsra irá saját tetteiről pontosan
följegyzett naplóját; az adófelmérési terveket,
melyek a császári levéltárba helyeztettek el, hasonló anyagra jegyzék; úgyszintén több törvény,
az első keresztyén császárok idejéből, gyolcsra
irvák; nemkülönben Sidonius Apollinarius, ki az
5-dik században élt, ezen anyagra irta frivol verseit. Ezen gyolcsból készült könyvek Martianus
Capella által', ki a negyedik vagy ötödik században élt, carbasina voluminak nak neveztetnek.
Symmachus egy leveléből kitűnik, hogy
selyem szövetre is írtak, s hogy ezen szokás Persiából terjedt el.
A papyrus (Cyprius Papyrus), nádféle növény, melynek három s fél láb hosszú szára alól
hüvelyes levelektől borittatik, fölül virágernyőben végződik. Plinius idejében Egyiptom mocsaraiban Syriábanés Babylonkörnyékén tenyészett,
jelenleg pedig Szicziliában vadon találtatik. Ezen
papirosnád száráról tűvel lefejtették az azt finom
rétegekben takaró 20 burkot vagy rostot, kiterítették azután Nilus vizzel megnedvesitett főtáblára a bemázolták forró tapadós Nilus-vizzel. Az
első rétegre egy második helyeztetett, összepréseltetett s napon megszáritva agyarral kisimittatott. Mexikó ős lakói a spanyol hódítás előtt szintén ily módon készítek papirosaikat az Agave
(Aloe) leveleiből. Papyrusból különféle nemű
papirost készítettek. A legfinomabbat hieratikus
(papi) vagy szentnek nevezték el, mert ebből készítettek a szent könyvek, a hizelgés elnevezé
később a papiros e nemét augusztusinak vagy
fejedelminek; ekkép nevezték el a másodrendűt
liviáinak, Líviáról Augusztus császár nejéről;
voltak ezenkívül a papirosnak több alnemei, különféle elnevezéssel, melyek legsilányabb osztálya
egyedül a finomabbnak betakarására fordittatott.

Fáber gépe.

Claudius császár oly papirost gyártatott,
mely finomságára nézve minden addigiakat felülmúlt s melyet nevéről neveztek el.
A papyrusból készült papirosnak jelentékeny
nagyságot tudtak adni, mert egy okmányt fedeztek fel, melynek hossza körülbelöl 8 lábnyi.
A mit jelenleg egy koncz papirosnak nevezünk, az Plinius idejében 20 levélből állott, a
negyedik században már csak tízből.
A papyrusból készült papirosnak fölfedezési
idejét nem lehet pontosan meghatározni; Plinius
azt Homer idejébe helyezi; annak első használata
azonban határozottan Egyptomba helyezendő; és
pedig Alexandria keletkeztével (333. K. e.) kezdett az mindinkább terjedni. Az ifj. Champollion,
Blacas herczeghez irt egyik leveléből kitűnik,
hogy a tudós utazó papyrusra irt s keletjegygyei
ellátott szerződéseket talált, melyek K. e. a tizenkettedik századból valók.
Határozottan azt sem tudhatni, mely időben
vitetett be ezen papyrus Grörögországba és Italiába; hanem annyit tudunk, hogy Rómában uj
készitésmódnak vetek alá, s ezen javításnak tulajdonítandó, hogy a Herculanumban talált latin
kéziratok legnagyobb részét mindez ideig nem
képesek kigöngyölgetni. Valóban, 1825-ben azon
2270 tekercsből, melyet kigöngyölithettek, csak
40 volt latinul irva, a többi wöröfül.
Egyiptom ugy látszik minden időben fenntartá magának a papyrussal való kereskedés

papirost OSZtOgattak Szét.

(Folytatása következik.)

Szinnyei József.

Pünkösd szombatján 'd. u. 5 órakor mutatta
be dr. Bartha a magyar kir. természettudományi
társulat szakgyülésén Fáber tanár annyit emlegetett müvét: a „beszélő gépet".
A fővárosban megjelenése óta oly kevés jót,
s annyi gáncsot hallottunk o boldogult tanár e
világhírű müvéről, hogy méltán kíváncsiak lehettünk a szakértők bonczkése alá véve láthatni
benne a valót.
A társulat ülés-termében lehullott a gép elől
a szőke fürtű női maszk, melynek — a mint ott
ült kék selyem ruhában, élettelen bágyadt szemekkel, — lehetetlen volt megnyerő hatást gyakorolnia előbb a színházban a sokat, a csaknem
emberfelettit váró közönségre, midőn felnyitva
száját, hallatta az előtte mondott kérdésekre kellemetlen, torok-hangu feleleteit. Ez volt oka, hogy
a hallgatók Fáber gépében csak nyomorult utánzását látták az emberi beszédnek; sőt hogy még
itt, a természettudományi társulat gyűlésén is
akadt egy ur, ki képesobb volt többszöri kísérlet
után is azon véleményét kimondani, hogy a gép
jelenlevő tulajdonosai ,,oly ügyes hasbeszélők, a
minőket ő még soha sem látott a és hallott a világon," semhogy elhitte volna, miszerint e hangok
valósággal a géptől erednek.
De másként üt ki a dolog, midőn az öltözetet
leszedve, a függönyöket elhárítva, tisztán, meztelenül áll előttünk e gép a maga egyszerűségében.
Egy közép nagyságú asztalon számoa ide s oda
futkosó pálezák, egy kapuszerü fahálózat, hátul
apró fúvóval s elől fekete száj az ajkakkal, de az
arcz, s az areznak oly jellemző izmai nélkül, a
szájüregben egy fel s alá mozgatható fekete nyelv
szintén az emberéhez hasonló nagyságú és alakú,
ennyi mindaz, mit láthatunk; az asztal végén kajsza sorban egymás mellett lefutó billentyűk, mint
az orgonánál, s még e mellett egy másik parányi
zongoraszerű készületke áll az asztal mellé ülő
nőnek rendelkezésére.
Mondjuk a hangot, vagy írjuk le a szavakat
bármely nyelven, melyet a játszó nő nem ért, s a
gép száján halljuk, szélkijövetele, az ajkak és a
nyelv szokott mozgása közben kifejlődni azon
szavakat vagy mondatokat, melyeket a játszónő
hallott. Lábaival fujtat, ujjaival a skálán játszik,
s ha eléggé ügyes a gép használatában, a 14 betűből (a, o, ú, i, e, 1, r, v, f, s, sz, b, d, g,) mindazon
szavakat, képes előállítani; melyeket mi használunk, csupán e guttaperchából készült gége, nyelv
és ajkak mozgatásai által — azon különbséggel,
hogy mig az embernél az agy parancsára az oly
hajlékony idegek és izmok által történik a hang
származása, itt az 14 billentyű és farudacska által
eszközöltetik.
E gép felette áll a Kempelenének, melyet a
hires pozsonyi tanár 1790. táján talált fel, mint
legelső, de a mely alig néhány szót tudott csak
hangoztatni. Ha meggondoljuk, hogy csaknem
félszázad múlva, íme ily haladást bírunk felmutatni, nem kételkedhetünk, hogy e gép talán nemsokára még nagyobb tökélyre fog jutni, a ki tudja,
mily szolgálatot tehet majd az emberiségnek? Tagadhatlan, hogy jelenleg még sok gyengesége van,
igy pl. az r betűt felettébb erősen, az e-t ellenben
gyakran alig hallhatólag, másokat pedig, melyek
2 vagy 3 betűből állittatnak elő, sokszor zavartan
hangoztatja; továbbá a nyelv és az ajkak korántsem bírhatván azon ezerféle hajlékonysággal, mint
az embernél, s hiányozván az orr is, nem bir
hangsúlyozni, ellenben igen kellemetlen torokhangjai vannak, a milyet adunk mi is, ha orrunkat
befogva beszélünk. De ennyi akadálynak legyőzése után, — a mennyivel csak egyetlen szónak
gép általi előadása jár, — méltán remélhetjük,
hogy ha lesz, ki a kitartó tanár nyomába lép, még
e hiányok is eltünedeznek e gépről, s igy e mű,
habár most meg nem felel is az igényeknek, tudományos tekintetben nagy vívmányul tekinthető.
E. B.

Dimántnii érmészek összejövetele.
Sokfelől hallottuk azon panaszt, hogy a pesti
archaeologiai bizottmány nem szervez vidéki
fiók-egyleteket; mintha egyedül az egyletek lennének képesek a tudományos működésre! — Beregben nincs egylet, de Lehoczky Tivadar buzgósága
folytán ismerjük megyéjének régiségeit; Családon
nincs egylet, és mégis mit nem köszönünk Kelecsényi József évek óta tartó gyűjtő szelleminek;
Pécseit nincs egylet, és az ifjú jogász, Horvát
Antal mivel volt képes nemzeti muzeumunkat
egy-két év óta gazdagítani; Koronczón nincs egyjet, és mégis Milkovics János és az ottani esperes
Ebenhöch Ferencz mily sokoldalú muzeumokat
tudtak egynéhány falu határából gyűjteni; Csabán
nincs egylet, de Haan testvérek mégis megvetik
alapja^ a 6e7ces-megyei régiségtárának, melynek
helyisége az evangélikus iskolában van kiszemelve. — Még sok régiségbarátot kellene fölemlítenem, kik mint Várady József ő méltósága
Pátyon, Vásárhelyi Géza Tinnyén, Marossy Jozsef Kis-Béren, Bubics Ede Lukácsházán, Gyárfás és Révész urak Kis-Kun-Halason stb. saját
vagy a legközelebbi határokban gyűjtenek, és
becses gyűjteményeik épen az által, hogy leginkább helybeli leleteknek szánvák, fölötte nagy
érdekkel bírnak. — Szép szó az egylet; df ha csak
abból áll. hogy elnök és alelnök, jegyző és pénztárnok mellett korteskedjünk,ésévenkint egyszer
more patrio nagy áldomást tartsunk — és mindezt a lapokban ki is nyomassuk — akkor inkább
óhajtom, hogy vármegyénkint vagy járás >nkint
legyenek lelkes munkatársaink, kik kutatásaik
eredményeit, mint eddig is tevék, velünk rendesen közöljék!
Ilyen gondolatok merültek fel előttem, mikor
Ebenhöch barátom leveléből értesülök, hogy: a
pünkösdi ünnepek után Koronczón dr. Kupido
Datschitzból Morvából, Missong ur Bécsből,
Traun theakereskedő és érmész ugyanonnan,
Rohde ezukorgyári könyvvivő Nagy-Tanyról;
Fábry, Rosos, Hercz, Ányos, Méry és Sztuchovits
Győrből és Pannonhalmáról, fognak gyülekezni,
hogy valamint a plébánián, ugy Milkovits uraság
lakánál felhalmazott éremkincset és főleg a történelem előtti korszakok régészeti maradványait
tanulmányozzák és egymást felvilágosítsák! —
Szegényeknek, még nincsen elnökük és jegyzőjük; — de azért hiszem, fognak ők lelkesen mű-

Két lovarda Pesten.
Pest oly gyorsan emelkedik, hogy hasonlót
csak az amerikai városoknál tapasztalhatni. Egy
év alatt 30 ezerrel szaporodott lakóinak száma. E
gyors emelkedésnek megfelelő az itteni élet élénksége is, melynek híre eljutott külföldre is mindenfelé és vonz hozzánk minden fajta üzletembereket
szerencsét kisérteni
Jelenleg az egyszerre érkezett két lovardáról akarunk szólani: Renzéről és Ciniselliéről.
Mindkettő nagy igényekkel jött városunkba; a
versenyt kiváncsian vártuk.
Renznek rendes állomás-helye Bécs; Ferencz
József ő Felsége pártolásában részesül. Ugy mondjík, hogy számos lova tartási költségét egészen ő
Felsége állja ki.
Ciniselli ugy hirdeti, hogy ő az olasz király ő
Felségének tiszteletbeli lovászmestere. E czim
mellé, a mint mondják, nyer pénzbeli támogatást is.
Volt oka a közönségnek bőven, hogy érdekeltséggel várja e társulatok előadásait.
Renz cirkusa aGanz-házon fölül van, aDunaparton. Nagy terjedelmű deszkabódé, elfér benne
legalább 2000 néző. Mellette 120 lóra készített
istálló van. A ezirkus belseje, tekintve ideiglenes
minőségét, elég diszes. Királyi páholy is van
benne.
Ciniselli a lövöldével szembe állította czirkusát, könnyen találhatólag a városerdőbe járó közönségnek. Nem annyira diszes, mint a Renaé, de
-elég csinos és kényelmes az is.
Renz társulatának föllépése pompásabb: nagy
személyzet, széles paszomántos öltözetben; sok ló
és kiváló szépek azok között. Ciniselliék nincsenek
annyian; lovuk is kevesebb és nem oly nemesek.
Egyszerű megjelenésük azonban megnyerő, egész
működésökben kevesebb a hűhó, több az ízlés.
Ránk már az is megnyerőleg hatott, hogy
«»ig Renz nehéz német viseletben jelenik meg, fe-

ködni, és bennün'ift működésük eredményéről a
lapok állal értesíteni.
Örvendünk, hogy bár a dunántúli történelembarátok Ráth Károly halála által nagy veszteséget hzenvedtek, mivel évi gyűléseiknek ő volt
leginkább tervezője és lelke: mégis némi kárpótlásul vehetjük azt, hogy a történelmi segédtudományoknak egy igen fontos ágában ilyen
lépés történik. Régóta halljuk, hogy Aradon is
készülne ilyesmi, de még semmi bizonyosat nem
tudunk; mintha,csak egy kerülete lenne Magyarországnak! — Én azt gyanítom,'hogy a sok formalitás miatt nem jutunk a czélhoz; ha a régiségkedvelőknek eszébe jutna, négy-öt hasonló érzésű
szakférfit bizonyos napon összehívni, bizony sok,
igen sok történhetnék nagy előleges zaj •— és a
nagy áldomások nélkül is. Hogy ilyenkor igen
érdekes dar^ok előmutatása és a vidék értelmiségének szíves részvéte nem hiányzanék, hiszem
és remélem. Probetur!
R. F.

még pedig annyira, hogy e nyilak által történt
legkönnyebb sebesülés is halált vont maga után,
melynél még azon különös körülmény is előforduk, hogy a megsebesültek haláluk előtt tiz
nappal nem bírták szájukat felnyitni. — (M. ö.)
+ (A só-készitésnek különös módja.) Borneo
szigetén a sót a tengerpart mellett tenyésző Nipapálma gyökereiből nyerik. A sófózők az Abai
folyó partjain laknak. E fa valóságos áldás a
bennszülöttekre nézve. Derekából ezukrot nyernek; leveleit háztetőül használják föl; a gyengébb leveleket pedig szivarboriték gyanánt alkalmazzák.
# — Rsz. (A medve-fogásra az eszkimók) igen
elmés módot alkalmaznak. Ugyanis egy darab,
körülbelöl 2 láb hosszaságu és négy hüvelyk
szélességű vastag, erős halcsontot, végeivel összehajtva,, egy darab tengeri kutyazsirba rejtenek; a
tömegetikiviszik a szabad levegőre, hol megkeményednr s a használatra készen áll. A bennszülöttek íjjal és nyíllal Iá ják el most magukat s
elindulnak vadászatra. Mihelyest meglátják az
állatot, egy közülök rögtön rálő nyilával. A medve,
Egyveleg.
feldühödve ezen, követi a vadászt, ki sietve visz— (Az első rabszolgakereskedö.) John Barrow szahuzódik : ilyenkor elejti a halcsontot, és a medve
Esquirenek ezelőtt mintegy 20 évvel Angolor- azt felfalja. A gyors futás és a természeti melegség
szágban megjelent ,,A britt tengeri hősök Erzsé- gyorsan felolvasztják a zsírt; a halcsont ezáltal
bet korában" czimü munkája szerint, Sir John megszabadul kötelékéből, egyszerre elfoglalja
Hawkins volt az első, ki az afrikai rabszolgake- egyenes állását, s olyan pusztítást tesz a medve
reskedésnek alapját megvetette. Ő 1562-ik évben gyomrában, hogy az kénytelen felhagyni az üldöhárom hajóval Guinea partjai felé vitorlázott, és zéssel s csakhamar e rután ki adja páráját.
oly szerencsés volt, hogy SierraLeonán több mint
© (Fűtött város.) Nem nagyon régen egész
300 négert foglyul ejtett. Ezekkel Hispanio'.ába komolyan irták az amerikai lapok, hogy néhány
evezett s ott őket jó áron eladta. — E siker arra szellemdús vállalkozónak az az eredeti ötlete
indította őt, hogy vállalatát 1564-dik évben még támadt, hogy az Egyesült-Államokban egy olyan
nagyobb mértékben megújítsa. Eljárása a követ- várost alapítsanak, melyet a föld alól fűteni leheskező volt: hol a partokon kikötött ott a leg- sen, oly módon, hogy a hó, mihelyt a földet
közelebb eső falvat fegyveres erővel magtámadta, érinti, sőt méjg»bb is, azonnal elolvadjon, az eső
s mindenkit, a ki csak keze ügyébe esett, lett egjf*pér'cz*álíffl^száradjon, s így a lakosok egész
légyen az akár férfi, akár nő, akár gyermek, fog- élen át szárasabbal járhassanak s tél közepén is
lyává ejtette. Ha a feketék oly barbárok voltak, szelíd légmérséket élvezhessenek. A fűtőszer, a
hogy támadásának ellenállni vakmerősködtek, mit ajánlottak, igen egyszerű. Az egész csak abból
akkor azokat néhány puskalövés által csakhamar áll, hogy a füstöt minden kéményből az utczák
észre téritette. Néha azonban mé^is ő húzta a csatornáiba vezetik, melyekben aztán a meleg
rövidebbet. így egykor hasonnemü vállalata alkal- visszamarad s útját egy nagy, üres pyramis felé
mával csak tíz élő négert birt hatalmába ejteni, veszi, melyet a város fog építtetni s mely egy
ezeken kivűl a csatatért 7 holt és 27 sebesült gőzgép által erős lógvonatot nyer. Természetesen
néger fedte, kik mind az Összeütközésnek lőnek a csatornáknak viz- és légmentesen el kell zárva
áldozatai. Egy más alkalommal hívei közöl szá- lenniök s az utczák légkörével nem szabad érintmosan mérgezett nyilak által ssbesittettek meg, kezniök.

TÁRHÁZ.

Erőmüvész helyett láttam Cinisellinél két
jén czilinderrel, •— Ciniselli szép nemzeti ruhánkat viseli, mely lovagláshoz alkalmas is minden betanított kutyát. Ezek már mulatságosak voltak.
tekintetben. Jó ízlését az mutatja, hogy nem ki- Épen az Emma kisasszony betanított lovai után
rivó színekből állítja össze ruházatát, hanem fe- vezetnék elé ezeket s már magában a paródia igen
kete attila és nadrág fehér mellénynyel, — teszik mulatságossá tette a jelenetet. Legelőbb körben
száguldottak a kutyák, szembe egymással, mint
az egészet nála ugy, mint fiánál.
Oskolázott iova több van Renznek, és mutat- elé;>b a lovak; azután egyéb mutatványaik követványai szabatosabbak;deCinisellinél láthatni egyes keztek. Ket lábon sétáltak, még pedig egyszer a
fogásokat, melyek még bámulatosabbak. A szép hátu'sókon, máskor az elsőkön, oldalfélt fekvő
Ciniselli Emma két egymás mellé helyezett kád kettőn is. Fölmásztak a deszka szék karjára és ott
fenekére lépteti föl irlandi két lovát. Mindkettő is két lábra állottak; majd szűk abroncson ugrotcsak első lábait teszi föl és a hátulsókkal körbe tak át.
Lovagok mindkettőnél vannak nagyon ügyejárnak a kádak körül. Majd megcserélteti és hátulsó lábaikkal lépteti föl, hogy az elsőkkel járja- sek. Az ifjú Renz nyergeletten lovával, föl és
nak körül. Renz ellenben egyik betanított lovával leugrálván sebes vágtatás közt, igen nagy gyakorcsöngettet a pinezérnek, attól átveszi a ló az étke- lottságot tanúsít. Cinisellinél Dubsky föltűnő
ket és fölszolgáltatja egy másik lónak, mely az lovas; a vágtató lovon bukfenczet vet és talpra
ugrik megint; sőt még ilyen bukfencze közben
asztal körül leült.
Rencznél a bohóczok felette mulatságosak és szűk karikán is átbuvik.
Nők kecsesek és jó lovasok vannak Renznél.
ügyesek. Kettő, például, hegedülni kezdi ugyanazon darabot és igy hegedülve fölszaladgálnak Ciniselli leánya pedig igen szép és minden mozegymás hátára, oldalára, összeölelkeznek, bukfen- dulatában kiváló finom.
czeket vetnek, a nélkül, hogy a zene egy perezre
Renznél jobban mulattam; Cinisellinél inkább
is megszűnne vagy rósz hangot adna valamelyik. o-y ön y őrködtem.
Aztán minden fogásuk, mozdulatok annyira komiRenz gazdagabb, pompásabb és sokkal több
kus, hogy a közönség nem bir szűnni a nevetésben. erővel rendelkezik.
Ciniselli bohóczai ügyes, élénk ficzkók, távol
Renzet nagy közönség látogatja még eddig
sem annyira komikusok, mint a Renzéi; de szép folyvá-t; Cinisellinél is vannak, bár nem oly
alakzatokká való erőrnűtani csoportosulásaik kel- sokan.
lemesen hatnak a közönségre.
Megtettük az összehasonlítást. A közönség
Erőmüvészeket csak Renznél láttam; az haj- ] ha mulatni akar, idomított állatokban és magasra
meresztő volt.Tiz ölnyi magasságban vízszintesen fejlett emberi ügyességben gyönyörködni, választkifeszitett létrának egyik végére lábával kapasz- hat a kettő közt tetszése szerint. Legjobb rendre
kodik a művész, társa pedig a létra maiik végén nézni. Egy-egy előadásban egyik sem mutatja be
meghimbálja magát és eldobja a szabad légbe, minden erejét; rendre uj részletekkel lépnek
hogy lecsüngő társa fogja ki.
még föl.
Cinisellinek is van erőmüvésze, még pedig
Jó bevételeket kivánunk nekik; a közönségecht kliinai; hanem az nem működött akkor, mikor nek pedig kivánnánk egy kissé hivesebb időt,
én ott voltam; csak a közönség közt bímultam ő mert ebben az iszonyú melegben majd hogy megfó
khinaiságát olajszinü lapos arczával és a miénk- az egymásra zsúfolt embertömeg.
hez igen is hasonló mosolygásával.
Réthi Lajos.
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Lengyel emlék.

m

tásí jog még meg van engedve, de fentartatik más
alkalmakra ő Felsége kinevezési joga. Román lapok azt is akarják tudni, hogy a választás eszközlésére legközelebb kiküldendő kormánybiztos Boheczel országos képviselő.
** (Aradon) múlt hó 30-ánd rendkívüli gyűlést tartott a városi képviselőtestület az Aradon
létesítendő lyceum ügyében, s egyelőre küldöttséget nevezett ki e tárgyban Atzél Péter elnöklete alatt. Eötvös minisztert Mészáros miniszteri
tanácsos fogja helyettesíteni ezen a közoktatás
terén nagyfontosságu ügy megállapításában

pünkösd-hétfőn történt meg a várpalota kápolnájában. A szertartást Meyer udv. főkáplán végezte.
Gr. Plater László, a lengyel emigraczió
•* (A királyt) Pestre várják; 1 — 2 napot
időzik itt, s aztán a királynéval együtt Bécsbe
egyik kitünö tagja, személyesen nyújtotta át
utazik.
nekünk az itt közlendő felhívást.
= (A képviselőház június 4-diki ülésében)
„Midőn egy nemzet több évszázados független
Somssich
Pál a pénzügyi bizottságnak a jövedélét után ettől hármas idegen betörés által magát
kekre,
fogyasztási
adókra, és illetékekre vonatmegfosztva látja; midőn egy százados küzdelem
kozó
törvényjavaslatok
tárgyában készített vtleután kérlelhetlen ellenével és annyi halmozott roményes
jelentését
nyujtá
be. — Ezután Madarász
mok felett, fenyegetve látja még nevét is: akkov
József
egy
halmaz
kérvénynyel,
melyeket nemzeti
egy ily nemzet nem lehet elég gonddal erkölcsi
színű szalaggal fűzött körül, fellépett a szószékre,
léte iránt, mely képviseli nemzetiségét és jogát.
és névszerint felsorolva, 131 községnek kérvéEzen megfontolás súlya alatt, lengyelországi
nyeit nyujtá be, melyekben ezek az 1867-ki álla.
Ipar,
gazdaság,
kereskedés.
hazafiak és barátaik azt hivék,hogy meg kell * ö pot megváltoztatását kérelmezik. — Még néhány
kiteni haznjukrvszázados függetlenségi harczának
**t (A kisléri hires ménesből) közelebb 22 te- kérvény benyújtása és interpellatío következett, s
emlékét, egyszobrot emelvén Svájczban, mely czélra livért adtak el, mindössze 42,770 ftért. Magyar az ülés %12 órakor eloszlott.
több közhatóság az elhelyezést illetőleg kedvező sportsmanek legkevesebbet vettek. Ilgy halljuk,
** (Nász.) Beöthy Ödön leányát Saroltát
ajánlatokat tőn.
•*•«
hogy egyetlen ottani inénér£ 120,000 rrankot ígér- ünnep másodnapján vezette oltárhoz Zámory KálE nyár folytán tehát a zürichi tópartján, nek angol vevők. Amaz Angliából került volt mán, komárommegyei földbirtokos. Násznagyuk
Svájcz tájainak egyik legszebb pontján aTxeppers- csikó korában és arról nevezetes, hogy majd min- Deák Ferencz volt.
wyli magaslaton, az idegenektől igen látogatott den csikaja hires versenyló lett.
: # (Pünkösd hétfőjén) fényes esküvő folyt le
helyen, ott fog állni egy szép emlék*), szentelve
*• (Marhavész.) Miután Pest sz. kir. főváro- Pesten az egyetem templomában. Gróf Nádasdi
Lengyelországnak, mely állandó óvás leszen el- sában a keleti marhavész ujonan kiütött, a Duna
évülhetlen jogai mellett, emlékeztetve a világot a jobb partjára a különben e város határán keresz- Ferencz vezette oltárhoz Zichy Ilona gróf hölgyet.
bűnre, hogy felosztották, és e bün jóvátételének tülhajtatni szokott szarvasmarha-, juh- és kecske- Ragyogó nemzeti öltözetben jelent meg a környezet, nagy sokaságtól bámultatv'a. A szertartást
szükségére.
szállítmányok e városnak zárlat alóli fölmentéseig Méhes pozsonyi kanonok végezte, ki a menyaszTekintélyes férfiak érdeklődnek ezen hazafias nem a városon s hídon át, hanem az alföldről szony atyját keresztelte és nevelte, magát a
tüntetés iránt; remélni lehet, hogy egyesitett tö- vasúton érkezők a vecsési, az északi vaspályán menyasszonyt is ő keresztelte.
rekvés megkönnyitendi a vállalat nehézségeit.
jövők pedig a péczeli vasúti állomáson kirakatván,
** (Gr. Nádasdy Lipót,) komárommegyei
Midőn mindazokhoz fordulok, kiknek Len- s Ecseren át Vecsésre s innen minden más utón
örökös
főispán fiának, ifj.gr. Nádasdy Ferencznek
gyelország sorsa szivén fekszik, kötelességemet oda érkezőkkel egyaránt a Soroksár és Haraszt
Zichy
Ilona
grófnővel történt házassági egybeketeljesítem és reményét fejezem ki oly férfiaknak, községek közt létező réven Csepel szigetére s
lése
alkalmából
az emberiség részvétére legmélkik nagylelkűen kezdeményezték az igazság és onnan a tétényi révre, — a Vácz felől érkezők
tóbb
intézeteink
egyike, a pesti vakok intézete
szabadság ezen müvét.
Gróf Plater László.
pedig a dunakeszi réven szállitandók a Duna jobb számára 500 frtot, a pesti szegények részére hapartjára.
sonlólag 500 frtot, s végre az általa már nem
Midőn hazai közönségünket fölhívjuk
cíekély mérvű áldozatokkal támogatott orszáo-os
adakozásra ez emlék iránt, azon rokonszenvBalesetek,
elemi
csapások.
lelenczházi intézet számára szintén 500 frtot adonél fogva teszszük ezt, melye
mányozott.
**
(Rémitö
szerencsétlenség)
érte
e
napokban,
a magyar az elnyomott leng
4£ (Kéjut Triesztbe.) Pünkösd szombatján
mint nekünk irják, Solt városát. Egy veszett eb,
melynek eddig is oly tüntetői
melyre ugy látszik ideje korán nem figyeltek, indult ol egy kéjvonat Triesztbe, melyhez főváro^
nyitványait annyi alkalommal; azon rokon- megmarta a többi ebeket, köztük a csordás kutyá- sunkból is számosan csatlakoztak. Külön vonatok
szenvnél fogva, mely testvérekké teszi a ját is, ez meg a gulyába szállította át a szörnyű indultak Bécs, Prága, Buda, Zágrábból, — s vaszabadságért lángoló népeket, kétszeresen viszonyt, innen az emberekre átszállt, s a na- lamennyi Pragerhofnál egyesült. Itt két fővonatra
testvérekké, ha nagy küzdelmeket állottak pokban temettek el egy asszonyt, mely o rémsé- oszlott fel a-társaság: bécsi s budaira. A budaiak
neheztelnek, hogy daczára annak, miszerint a béges betegség áldozatává vált.
ki szabadságukért.
csinél hamarébb érkeztek Pragerhofba, méo-j8
**
(Szászvároson)
Erdélyben
mul^hó
27-én
hét
Adakozásokat szerkesztőségünk is elfo- ház égett hamuvá. A tüzel gyujtogatásnak tulaj - mindig az járt előttük,— elkapva a szállásokat.
gad és nyilt számadás mellett rendeltetésük donitják.
A kirándulók meg vannak elégedve az élvezettel
helyére juttat.
** (Versetzen) múlt hó 24-én tartott majális s a látottakkal; vágyának csak egy utas adta
A kik egyenesen Svájczba óhajtják kül- alkalmával nagy felhőszakadás lepte meg a mu- árát: Triesztben belefúlt a tengeri fürdőbe;
a budai vonathoz tartozott, s igy valószínűleg
deni adakozásaikat, azokat felkérjük, hogy latókat, nyolez személy fűlt vizbe, köztük a szép magyarországi volt.
azt e czim alatt tegyék postára: „Les héri- Álba kisasszony.
** (Az 1848- diki magyar királyi honvédelmi
** (Borzasztó viharról) értesítenek Ipolyságtiers dt S. Schulthess, — Zürich, eu Suisse".
ról. M. hó 29-én esteli 5 óra felé borzasztó vihar sereg.) Azon osztrák katonatisztek,akik 1848-ban
tört ki, galambtojás nagyságú jég kezdett hullani, a magyar hadseregbe léptek át, tudvalevőleg
mely az egész vidék vetését, szőlejét és gyümölcs- nyugdijképeseknek nyilváníttattak ő Felségének
Irodalom és művészet.
termését a szó legszorosabb értelmében tönkre legközelebb kiadott kézirata folytán. Szolgálati
— (Magyar népmesék angol hirlaphan.) verte. Leginkább a következő helységek szenved- éveik kimutatására van szükségük ennélfogva. A
Dickens szépirodalmi hetilapjában közelebb két tek : Drégely, Palánk, Hont, Fődémes, Palást, megkért katonai parancsnokok e kimutatást következő formában szolgáltatták ki: „1848. . . .
kis magyar népmese jelent meg; mindkettő Gaál Tesmag, ez utóbbi igen nagymértékben.
napján a magyar forradalmi hadseregbe lépett."
Györgynek német nyelven megjelent gyűjteméGróf Andrássy Gyula honvédelmi miniszter köznyéből van átdolgozva. Azonban az angol átdolMi újság?
benjárása
folytán azonban az illető katonai pagozó igen jó Ízléssel választott. Mindkét mese
^ (Türr István) olasz altábornagy hazánk- rancsnokok utasitá3t vettek legfelsőbb helyről,
legcsinosabb s legeredetibb meséink közé tartozik, — annyira, hogy a nyugati népmesék között fiát király ő Felsége hosszas magánkihallgatáson hogy a következő kifejezést tartoznak használni:
fogadta pünkösd szombatján. Beszélgetésük tár- ,,1848. . . . napján a királyi magyar honvédelmi
alig vannak variánsaik.
*• (Than Károly,) a pesti egyetem jeles ta- gyát némelyek szerint a honvédelmi reform ké- seregbe lépett át."
= (Az idei császárfürdöi bálok) elseje f. hó
nára, a bécsi tudomány-egyetem által azon kitün- pezte volna, mások szerint a keleti kérdés. Utóbbi
tetésben részesült, hogy utóbbi az 1862. jan. 1-től vélemény szerint a közelebbi lengyel mozgalmak, 3-án tartatott a fővárosi fiatalság előtt oly kedve1867. decz. 31-igmegjelent legjobb vegytani műre Napóleon herczeg keleti útja és Türr fogadtatása sen ismert platánfák alatt. A gyógyudvar díszesen
és fényesen föl volt ékesítve s a visszatükröző
kitűzött pályadijt felében azon munkának ítélte összefüggésben állanak.
"** (Azon hir,) hogy Türr tábornok ő Felsé- lámpák ugy csillogtak, mintha csak a mulatók
oda, melyet Than a múlt évben a „8zéneny"-ről
irt. Than e határozatról táviratilag értesittetett. génél volt fogadtatáson, Bécsben is nagyban föl- jókedvét tükrözték volna vissza. Sokan nem vol** (Benedek Aladár) „Mécsvilágok" czimü keltette a figyelmet. Érdekes a mit e hírre vonat- tak; mert az első bálok iránt rendesen bizalmattársadalmi és lélektani munkájára az előfizetési kozólag a „Pester Lloyd" levelezője ír: „Követi lan a közönség s délután borongós idő is volt; de
határidőt bezárólag június 15-ig meghosszabbí- körökben, melyek nemzetiségét nem vélem köze- ennek azok, kik tánczolni akartak, csak örültek.
lebbről megnevezendó'nek, egész bizonyossággal A fővárosi köröknek azonban, bár nem nagy
totta. Lakása: Pest, magyar-uteza 3. szám.
akarják tudni: hogy ő Felsége és Türr tábornok számmal, minden osztálya képviselve voli. Többeszélgetésének
tárgyát Lengyelország képezte. bek között láttuk ott Türr tábornokot is. A jelenEgyház és iskola.
Ezen körökben határozott előtérbe áll Lengyel- volt díszes közönség s folytonos jókedv kezesség
4^ (Hajnald érsek) Rómában járt és hét na- ország, minek folytán ama bizonyosnak tartott arra nézve, hogy e jóhirü tánczmulatságok érdeke
pot ott töltvén haza érkezett, ő Felsége kihallga- pesti hir is, a mely az audiencziára vonatkozik, emelkedni fog.
táson fogadta megérkezte után. Utazásának czélja, alkalmasint inkább csak subjectiv óhajtáson ala** (Balajthi Vendel) volt jászkun kapitány
hirszerint, a magyar kath. egyház és állam közti puló gyanitásra redukálható. Mindenesetre fel- m. hó 29-én végelgyengülésben elhalt.
tűnő az audienczia e pillanatban, midőn Plater gr.
viszony rendezésére vonatkozott.
— (Halálozás.) Megilletődve veszszük azon
** (A gyulafehérvári érsekség betöltése) ügyé- pesti időzése, — Napóleon herczegnek most már gyászos hírt, hogy Perczel Mór tbk leánya Irma,
ben a vallás és közoktatásügyi miniszter a gör. biztos kilátásba helyezett látogatása, — továbbá Ghyczy Gyula ügyvéd jegyese, élte 23-ik évében
kath. vallásu képviselők emlékiratának tekintetbe Czartoryski herczeg közelebbi ennunciatiója, ösz- jun. 4-én 4 órakor tüdővészben elhunyt. Nyugodvételével, e tárgyban már elkészítette felterjeszté- szevéve mozgalomra látszik mutatni a lengyel janak békével a virágában letört szűz porai — 8
sét ő Felsége elé. — E felterjesztésben a válasz- emigraczió táborában, melylyel Viktor Emanuel- a gyászoló szülőknek, ha lehet vigaszuk, nyújtson
nek — úgyszólván a forradalom gyupontjából azt az országos részvét, mely fájdalmukban osz•) Az emlék egy három gránit lépcsőn nyugvó, 28 láb fölemelkedett — tábornoka, régóta benső viszony- tozni fog.
magas fekete márvány-oszlopból áll, mely felett a lengyel ban áll."
** (Ritka természettünemény). Szolnokon egy
sas szárnyait szétterjeszti. Lengyelország ezimere és a tör** (Királyné ö Felsége) e hó 9-én szándéko- ember közelebbi ismeretséget kötött a mennykővel.
ténelmi véset a talaj négy táblájára van alkalmazva. Az
zik elhagyni Budapestet. Ünnepélyes avatása Átjárta a tüzes isten nyila, végig futott tagjain,
egészet vas rácsozat környezi.

Melléklet a Vasárnapi Újság 23-ik számához 1868.
balkarján, hátán le lábába, míg végül szétrepesztett csizmáját s eltűnt. A villámsujtott férfinak
különben most semmi baja, jár, dolgozik, beszél.
A kérdezősködésekre azt feleli, hogy ő nem tudja
mi történt vele; mintha számtalanszor a levegőbe
dobták volna s vissza a földre. Bal karján látszik
némi perzselé?, s egyébről nem panaszkodik, mint
hogy fáj minden csontja. — A közelebbi napokban történt ez, midőn eső, vihar, felhőszakadás
volt az országnak majdnem minden részében.
** (A svábhegyen pünkösdben tartott népünnep) alkalmával egy drabant egy mulató emberrel
összekoczódván, szuronyával ennek fejébe szúrt.
A körülálló nép a drabantot megtámadta, összekötözte s a városba bekísérte.
** (Akasztás Bécsben.) Rátkay György nevű
megátalkodott rablógyilkost pünköst szombatján
végezték ki kötéllel Bécsben. Mint irják, fölkérés folytán Deák F., gr. Andrássy és Horváth
Boldizsár megindultak volt kegyelmet eszközölni
számára, de későn jártak. Őket csupán az emberiesség vezérelte, a halálbüntetés iránti ellenszenv.
Miután 16 év óta ez az első kivégeztetés, mely
Bécsben polgári egyénen véghez vitetett, természetesen nagyon igénybe vette a jó bécsiek kíváncsiságát. Már kora reggel 20 ezernél több kiváncei gyűlt össze a vesztőhelyen, legnagyobb
számmal a „gyenge" nemből, sőt volt elég, a ki a
vesztőhelyen töltötte az éjszakát csakhogy el ne
mulaszsza ez idegrázó látványosságot. A kíváncsi
tömeg hahóval, tréfával, sörrel és pálinkával készült el a kivégeztetésre, a mely 3/48 órakor vette
kezdetét. — Az elitélt, miután 5 órakor reggel
misét hallgatott volna, elfoglalta helyét, a számára
külön kirendelt zártkocsit; kezeiben, melyek vaspereczczel voltak összefűzve, a feszületet s egy
virágcsokrot tartott, mellette a lelkész foglalt
helyet. Midőn a kivégzendő a gallonirozott kocsist
meglátta, felkiáltott: „ez mind én miattam történik." A kiséretet a birósági tagokon kívül egy
katona-orvos lóháton, egy börtönőr s egy helyparancsnoksági kapitány képezte. A menet gyors
léptekkel haladt előre, minden templomban a hol
elhaladt, megcsendült a lélek-harang. A gyengenem közül csak a fogoly-nők voltak igazán gyengédek, mert midőn börtönéből kivezették az elitéltet, mind kinyújtották karjaikat a börtönrácsozaton és kegyelemért rimánkodtak. A kivégeztetés 2 perez alatt véget ért; midőn a kötelet
nyakára helyezték, az elitélt elájult, s a hóhér
csak segédjei hozzájárulása mellett végezhette
munkáját. A kivégeztetés alatt a tömeg részint
morgott, részint sirt. Utána az őrnagy letérdelésre
adott parancsot, s mig a lelkész a jelenvoltakhoz
egy kis beszédet intézett, azalatt a kivégezett
kezeiről a hóhér-kötelet leoldozták. — A rendet
gyalogság s lovasság tartotta fenn, — azonban
csak nagy nehezen sikerült a kiváncsisággal megküzdenie, a tömeg botokat emelt a gyalogságra,
s csak a huszároknak engedett. Ebbéli elégedetlenségének a végén azzal adott kifejezést a tömeg,
hogy a mint a katonaság elvonult, macskazenéhez
fogott. A holttetemet naplementekor levették a
bitófáról s a matzleinsdorfi sirkertbe temették el.
Visszamenetkor a vesztőkocsiban a börtönfelügyelővel a lelkész ült, kinek könyei csordultak
ki. — Nagyon rósz benyomást tett a nyilt bérkocsiban ülő fekete ruhába öltözött hóhér, a ki
mintegy diadaljelül az elitélt virágcsokrát tartotta
kezében. Künn a nép ezerenkint bámészkodott a
bitófa körül s egész csatákat vivott holmi reliquiákért, különösen a szép nem kapkodott egy-egy
rózsalevélért, a mely az elitélt virágcsokrából egy
szerencsésnek jutott osztályrészül. Végül még
megemlithetjük, hogy a kivégeztetés egy uj bitófán vitetett véghez, a mely négy láb mélyen volt
a földbe ásva s hét lábnyira magaslott ki a föld

színén, fenn egy egyszerű vasszög van rá alkalmazva s arra egy közönséges kötél, az úgynevezett hóhér-hurok nincs hátul a nyakgerincz táján,
hanem elől az Ádám-csutka körül.
** (Öngyilkos.) Budán az Attila-utczában
múlt héten egy varga inas akasztotta fel magát,
hir szerint a mesterné rósz bánása vitte e szerencsétlen tettre.
—
—

— V. V. A testvérgyilkosnak nem kis, hanem jókora
nagy hely kellene. Azonban nem közölhető egyébként sem.
-• M.- Vásárhely. Sz. G. Az egyenlóségi kör megnyitására irt vers elcsépelt eszméket tartalmaz, épen nem költői alakban. Politikai vezérezikkben is üres frázisok már
ezek, nemhogy költeményben.
— Debreczen. G. S. A kívánt utasítás végre megérkezett. Elküldöttük postán.
— S.-Patak. T. K. Az arczképet az illetőnek visszaAdakozások Pákh Albert síremküldöttük, s ez ügyet be végzettnek tekintjük. Igen ferde
fogalommal bir a lapokról az, ki azt hiszi, hogy ezikkek
lékére.
közléseért fizetni kell; ellenkezőleg, szerkesztőség szokott
XXIX. közlés. A „Vasam. Újság" szerkesz- honoráriummal szolgálni minden használható közleményért.
— Maklár. K. I. A kívánt számokat megküldettük.
tőségéhez beküldettek:
A másik ügyben eljártunk, s rövid időn tudósitandjuk.
Debreczenból B. L. 5 ft. — Ugyanonnan p . G. 10 ft.
— Zelene. B. I. A czikk érdekes tárgyal foglalkozik,
— Szarvasról a fögymnázium I I I . osztálybeli tanulói Illés de teljes átdolgozást igényel. Ezért késett közlése.
Jenő által: (Illés Jenő 20 kr. Császár Ferencz 20 kr. Glück
— IV.-Szelezsény. Kivánatát, a régebbivel együtt,
Mór 20 kr. Forsner Ignácz 12 kr. Lux Gyula 10 kr. Nag- teljesitni fogjuk.
man Soma 10 kr. Fischer Lajos 15 kr. Argyelán János lo
— Régi hírlapok. Eladó: a „Budapesti Híradó'
kr. Keresztes Nagy Lajos 10 kr. Hadzsi György 40 kr.
Pokorni László 10 kr. Illés Gyula 10 kr. Szucsu Szilvius 1848-ik évi január-júniusi félévi folyama. Bávebb értesü10 kr. Salacz Géza 10 kr. Hojtsi Gedeon 10 kr. Böttger lést nyerhetni szerkesztőségünk által.
János 10 kr. Kernuch Géza 10 kr. Télessi József 20 kr.
Braun Sándor 10 kr. Hakker József 10 kr. Sarkadi Károly
10 kr. Kemény Ödön 10 kr. Major Árpád 10 kr. Mezei
Fülöp 13 kr. Szomián Dénes 40 kr. Szomián Judit 40 kr.
Szomián Vilma 10 kr. Szomián Emma 10 kr.) Összesen 445-dik sz. f. — Kockelkorn Károlytól,
4 ft. 20 kr.
(Kölnben).

SAKKJÁTÉK.

7 Vasár.
8 Hétfő
9 Kedd
10 Szerda
11 Csőt.
12 Péntek
13 Szóm.

Katholikos és protestáns
naptár

Június

D 1 Sz. har. v. D Sz. har.
Jézus szent vére | Medárd
Felicián vért. | Elsőd
Margit királyné Matgit
Barnabás
Űrnapja
Tóbiás
Johanna
Antal
Páduai Antal
Hold változásai. C

Sötét.

A XXIX-ik közlés összege 19 ft. 20 kr.
Az I—XXVUI-ík
közléssel együtt begyült
eddig összesen 1293 ft. 25 kr. 7 db. ezüst húszas
és egy db. bajor tallér.

Nemzeti színház.
Péntek, máj. 29. „Az utolsó levél." Franczia vígjáték 3
felv. Irta Feuillet.
Szombat, máj. 30. „Don Carlos.' Opera 5 felv. Zenéjét szerz. Verdi.
Vasárnap, máj. 31. Az ünnep miatt a színház zárva
TOlt.
Hetfö, jun. 1. „Gyöngéd rokonok.11 Vígjáték 3 felv.
IrtaBenedix; ford. Radnótfáy.
Kedd, jun. 2. „Calla Roukh." Opera 3 felv. Zenéjét
szerz. Dávid Felician.
Szerda, jun. 3 „Tudtán kivül kém." Vígjáték 2 felv.
Mellesville és Duveyrier után ford. Csepregl.

:i~

Előfizetési felhívás

A VASÁRNAPI ÚJSÁG
és

Politikai Újdonságok

186$. második félévi folyamára.

Előfizetési feltételek:

postai küldéssel vagy Buda-Pesten házhoz hordatva:

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok
együttvéve:

Félévre (július—deczember) .

.

.

5 ft. — kr.

A Vasárnapi Újság külön:

Félévre (július—deczember) .

. .

3 ft. — kr.

Politikai Újdonságok külön:

Félévre (július—deczember) . .

.

2 ft. 50 kr.

SHT" Tiz előfizetett példányra egy tiszteletpéldánynyal kedveskedünk. 9 V * A pénzeslevelek bérmentes
küldése kéretik.

A Vasáru. Újság és Polit. Újdonságok
kiadó-hivatala.

(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

Melléklet: Előfizetési felhívás a
„Pesti Hölgy-Divatlap" 1868. II-dik félévi
folyamára.

Görög-orosz
naptár

Május (ó)

Izraeliták
naptara

Siv. Ros.

c

d
e
Világos.

f

g

h

Világos indul és 3-ik lépésre matot mond.

(Szirmay Jánostól, Jicinben.)
Világos.
Sótét
1. F f 7 - c 4
Bb6-bS:(!)
2. Bd4—f4
Ke5-f4:
tetsz
3. Hf6-hő:t
- szer4. Fc7 vagy e2f mat.
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
— Csákváron: KÍing Iván. — Miskolczon: Czenthe József.
— Gelsén: Glesinger Zsigmond. — F.-Ny arádon: Géreez
Károly. — Pesten: Rakovszky Aladár. — Petécsén: Rády
György. _ Sárospatakon- Váczi István és Szécsi János.—
A pesti sakk-kör
(Klark D.-től, Smeinogarskban, Szibériában.)
Világos.
Sötét.
1. Vg4—g5
tetsz. szer.
r
2. H vagy V ad mattot.
Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolcion: Czenthe József. — Csákváron: Kling Iván.
— Harasztiba: gr. Festetich Benno. - F.-Nyárádon: Gérecz Károly. — Gelsén: Glesinger Zsigmond. — Pesten:
Rakovszky Aladár. — Petécsén: Rády György. — Sárospatakon: Váczi István és Szécsi János. — A pesti sakk-kör.
Rövid értesítés. Emil urnák. — Beküldött feladványának eszméje igen szép, de sajnálattal kell jelentenünk,
hogy hibás, miután ha világos huszár c6—e7-re megy, a
matt már jövő húzásban bármily védelem mellett is megadatik.
'

P54
51
48
46
43
40
37

]cél

Tiboldi István (arczkép). — A vén huszár (vége). —
A vajda-hunyadi vár helyreállítása (képpel). — A madarak vándorlásáról (képpel). — Az irás és eszközei. —
Fáber gépe. — Dunántúli érmészek összejövetele. —
Egyveleg. — T á r h á z : Két lovarda Pesten (képpel). —
Lengyel emlék. — Irodalom és művészet. — Egyház és
iskola. - Ipar, gazdaság, kereskedés. - Balesetek, elemi
csapások. — Mi újság? — Adakozások Pákh Albert síremlékére. - Nemzeti színház - Szerkesztői mondanivaló.
— Sakkjáték. — Heti-naptár.

Bo ld

Na P
nyűg.

hossza

6. P. ó. P- t.

4 3 7 54
76
26FlMindszv. 17 Zakeus
27 Pét. f.böjtk. 18
77
4 3 7 55
28 Nicetás
19
78
4 3 7 56
29 Theodos
79
4 3 7 56
20
30 Izsák barát 21
80
4 3 7 56
31 Hermeias
22 Abigail
81
4 2 7 57
1 Junins
23S.Selehl. 82
4 2 7 57
Utolsó negyed 13-án, 11 óra 30 perczkor délelőtt.

P-

281 24

293
80ö
SIV
S28
340

28
22
10

59
60
362 öl

kél

á.
9
iO
10
11

nyűg.

P- 6. P-

26 b 09
IV 6 ól
6ö 7 4b
2/ 8 44
54 9 43
uregg. 10 45'
0 21 11 45
i

íi

A 440-dik számú feladvány megfejtése.

TARTALOM.

hossza
{.

a b

A 439-dik számú feladvány megfejtése.

H E T I - N A PTÁR.
Hónapi- és
hetinap

Szerkesztői mondanivaló.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utcza21.íz.)

FI

Í4J.

279

273
fi

HIRDETÉSEK.

: il
BETEGSÉGEK,

KOVA-MALOMKÖVEKNEK,

8 nap alatt

minőségre nézve

H0N0R\BI£
MENTION

Láczay Szabó Károly

48 óra alatt

dr. FUX J.

sárospataki gyárában

26 év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságában háborgattatnék
Rendel : d u. 1—4 óráig.
Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leggyorsabban eszközöltetnek.
Lakása: király-utoza, 88. sz. a. 1-só
emelet.
149 (1—12)

szem- és fülorvos

PESTEN,
József-tér 11-ik szám alatt, Grosz-féle
hátban.
Rendel hétköznapokon délelőtti 11 — 12 és délután 2 - 4 óráig. —
Szegények számára ingyen minden vasárnap délelőtti órákban. 73 (11-12)

Titkos

betegségek

bámulatos sebességgel alaposan gyógyittatnak meg,

Tanber onrostador

volt tábori főorvos által,
felsö-országuton, 7 dik sz. a. „Szeged
városához ' ozimzett kávéház átellenébeni emeletes házban.
SHT Rendel 11 órá'ól délutáni 8
óráig. Jutalék díjjal terhelt levelekre
válasz adatik.
130(3-12)

I-sö osztályuaké:

Átmérő 36" 38"
ára 160 ft. 170 ft.

40"
180 ft.

42"
190 ft.

44"
200 ft.

46" 4 8 "
210 ft. 220 ft.

Átmérő 36" 3 8 "
ára 120 ft. 130 ft.

40"
140 ft.

42"
150 ft.

44"
160 ft.

46" 4 8 "
170 ft. 180 ft.

A kövek rendes magassága: a forgóé 12", az alykőé 10 hüvelyk, ezenfelül minden hüvelyk 2 ft. 70 krral
fizettetik, alacsonyabbság nem vétetik tekintetbe.
Megrendelések minden pár kőre 50 ft. elöpénz megküldésével, és hat héttel előbb, mint a kőre szükség
jván, tétessenek; midőn a kő nagysága, lyuk-bősége a kőnek jobbra vagy balra forgása, hogy a kő miféle malomra,
í őrlésnemre és melyik osztálybeli legyen, tudatandó.
A megrendelések levél által is megtétethetnek. A kiszolgáltatás pontos.
Pesten a köztelken kész kövek vannak lerakva, melyeknek eladása, mint szintén mások megrendelése felől
is értekezhetni Robbei és társai irodájában, üllői-ut 1. sz. a.

Láczay Szabó Károly, a gyártulajdonosa.

Török

ideszállitva, különböző

József

evóeyszerész urnái Pesten, királyuteza 7. sz. alatt. — Egy üveg ára 1 ft. 50 kr.
6
Egy tuczat ara 14 ft., V« tuczat 7 ft.
%0fT Az ismételadók igen kedvező engedményben részesülnek. ^ H
E szörp tisztítja a vért, eloszlatja a megromlott nedveket, megritkitja és megjavitja azokat, következésképen mindazok, kik e szörpöt havonkint két napon át
használják, jó egészségnek örvendnek. E szörp sok oly betegséget meggyógyít,
melyeknél az orvosi szer csekély javulást eszközölt.
104 (6 —12)'
Épenmost érkezettmeg egy friss tzíllitmány, melynek valódiságáért kezesktdtetik.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4-ik
szám) megjelent és minden könyvárusnál kapható:

Utazó-szereket
nevezetesen:

Bőr-, fa- én vászon ondókét 2 ft. 75 krajczártól 50 ftig,
ú t i t á s k á k a t , 2 ft. 80 krajczártól 40 forintig,
uti-táskákat, minden uti-szerekkel berendezve 25 fttól 80 ftig.
uti-késilHeket, szekrénykéket és tekercseket, üresen és berendezve, 1 ft.
60 krtól 100 fiig s minden egyéb
uti-sz<ikségleteket, szintúgy
angol lovagló nyergeket disznóbőrből 15 fttól kezve,
angol kantárokat s egyéb lovagló eszközök dús választékát, a legjobb minőségben ajánlják

Kertész és Eisert Pesten,

Dorottya-iitcza2.sz., a „magyar király" szállodával szemközt.
fPP"" Kimeritő árjegyzékekkel kívánatra szolgálunk, Írásbeli megrendeléseket gyorsan és pontosan teljesítünk.
122 (4—4)

TELJES

MAGYAR-LATIN SZÓTÁR.

LILIOM-VIZ.

Franczia- és Angolország legelső orvosai által ajánlott bámulatos sikerű

szépitö- és mosdö-viz,

Földrajzi nevekkel szaporítva.
Szerkesztették

BARTL ANTAL és VERESS IGNÁCZ,
a pe ti kir. fógymnasium tanárai.
Második változatlan kiadás. (8-rét, VIII, 618 tömötten nyomott lap). Fűzve 4 ft.

Legújabb s legjobb szépitöszer Parisból!!
Lait de Vcims és Crérae de Venus.

A hatás meglepő, minthogy már rövid használat után szép fehér
s gyengéd arcz-szint idéz elé.
Ára mindkét szépítő szernek 4 ft., postán küldve 35 krral több.
Egyedül valódi minőségben kapható"
Pesten, véczi-utcza 21-dik sz. a., a „Minervá"-hoz.

mely a hölgyek öszhangzó véleménye szerint páratlan, és a melyről föltalálója kezeskedik, hogy a nap-égetést, szeplőt. kiütéseket, pattanásokat, sárga bőr-, májfoltokat, szóval mindtm bórtisztátalanságot eltávolít, az arezot, nyakat, vállakat, karokat, kezeket hófehérré, puhává, finommá teszi, s ároknak friss ifjú kinézést
kölcsönöz. — Ára 1 najiy palaczknak 2 ft. 50 kr. Ára 1 kis palaczknak 1 ft. 3 0 kr

LOI1SE szakáll és szemöldök növesztö-szere.
(Cydonia Créme.)

Ezen ezer egy év alatt európai birre vergődött, miután ezer meg ezer férfiú
tömött szakállat, s számtalan hölgy szép tömött, sötét szemöldökét nyert tőle.
A szakállnak a kívánt állást lehet vele adni, s a vöröses vagy szinehagyott
selyetnfinomak, s a hajhoz hasonlók lesznek általa.
JPF" Ef>y eredeti tégely ára % ft. 50 kr., egy kisebb tégely ára 1 ft. 30 kr.

Középponti raktár: LOIISE-nál Berlinben, Jagerstrasse 46.

J

A porosz kormányzó herezeg, a sacbsen-meiningeni hg., Schwarzenb , g, Sondershausen és Lippe
pp herczegek udvari szállítója.
j

Pesten kapható a főraktárban: Török J.
gyógytárában, királj-utcza 7-ik szám.

105 (6—12)

&

«

5
$a

M
.3

3
S

r-t

08

%
H

s

.a

<•

C-

E porok, rendkívüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert hári-szerek között
tagadhatatlanul ar első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy csás'zári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
levő hálairatok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok röifzöt* szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél;
továbbá: görcsök, ve^e- és ideges bajokban, szivdobogasnai, idegesség okozta főfájásnál, vértódulásnál, csúzos fogfajdalomnál, végül hysteriára, bákórra és huzamos hányasra hajlamnál stb. a lejgobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
cyőgyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű házi-szerhe»
folyamodtak, és ebben rongált egészségüknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ezelismerőiratok szorzói között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanítók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei
2-izdák tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségűk csupán csak a Seidlitiporoknak rendes használata által állíttatott helyre.

M T A főraktár létezik: 1 K
P T ^ G T T T T Y T í ^ Ö K JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám alatt.
T

R

l J j i Ö M. J u i l l l I UHL .JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában.
Ezen ezégek alatt szintén megrendelhető :

i norvégial Bergen városból való valódi Dorsch-máJhalzsirolaJ is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

KANYAJ3ZSEF
(előbb Böhiu és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.,
ajánlja

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. - Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levő folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
természet által nyujtatott. — E való lí Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
s mell- es tttdobajokban, serophulu* es rachitis, köszvény és csáz, idnlt bőrkiütés, szemgyuladás, ideg- és több más

balokban alkalmaztatik.

jllOI

2345(19-50)

I

szerésl

A

S y ° g yStorcb", Tuchlauben.
Bécsben,
„mm

WALSER FERENCZ

minden évszakra
dúsan ellátott

harangöntö,

legújabb bel- és külföld?

női-divatára

nagy kereszt-uteza 3-ik szám alatt
PESTEM,
ajánlja magát a t. ez. közönség és érdemes községnek tetszés
szerinti nagyságú s tiszta egész ö-:szhangzatu

136(2-6)

katonai és polgári korházakban siker-1
li-el használt egyszerű módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az újonnan !
keletkezetteket48 óra alatt) gyógyítja
Weisz J. gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnisonfőkórházban j
kiszolgált osztályorvos, minden alkalmatossággal ugy a titoktartás, mint a I
gyógyezélokhoz jól beosztott rendelő-j
intézetében Pest, kis mező-uteza 83
sz. 1. emelet, (a „Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet
a lépcsőn, naponkint reggeli 7 órától
10-ig és délután 1 — 4 óráig
Férfiak és hölgyek részére külön |
bemenet és külön várszoba.
Díjjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
133 (5-12)

<a

Ára e?y bepecsételt eredeti katnlyáiiak i ft. 25 kr. — Használati utasítás mindéig nyelven.

Lakása Pesten, váczi-uteza 15. sz., a
korona kávéház mellett.
Elfogad naponkint 11 órától l-ig.
129 (3—12)
Megkereshető levél által is.

Külső és titkos betegségek

99

>o
*sP- 00

ÓVAS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlltz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasit•ányaimmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláírásával vannak hamisítva, s így külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
íjsszetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: ho«y az általam készített
«leidli»zporok inhiden e|f ye« skatulai, valamint az adagok papírjai hivatalosan letétemenyezett védmarkkal vannak eliátva.

m mm. :•?•-orvostudor.

;

P

• t—»

i

„14

Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

BETEGSÉGEK

A kövek ára, helyben Sárospatakon, pár számra.

Pagllano Girolamo florenczi professortól egyenesen
mennyiségben kapható:

5l

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

I-ső osztályúak, a keményebb fajuak, melyek fehér őrlésre és
baba
csupán gőz- és műmalnrokra valók.
Il-ik osztályúak, az engedelmesebb ritkás és sejtes kovából készültek, melyek sima vagy parasztos őrlésre és
pitlélésre a közönséges malomköveket tökéletesebb minőségben helyettesitik; mindenféle malmokra alkalmatosak ; szesz-gyárakban pedig kipotólhatatlanak.

VALÓDI PAGLIANO-SYRUP.

M 0

Titkos

jobbra

2377(4-4)

•+J

3 5!

in Wien, Ober-Döbling Nr. 28.

Ezek a kova-malomkövek mindazon iparkiállitásokon,
melyeken megjelentek első kitüntetésben részesültek, és
hogy belbecsökre nézve is kitűnők bizonyság arra ezen üzletnek kilenczedik évi virágzó fennállása, és a kövek folytonos kelendősége.

II-ik osztályuaké:

•3

Alexander Floch,

|§<g*franczia módra készülnek.

A kövek két osztályban eorozandók u. m.

Dr. GROSSMANN,

110 (4—6)

LONDIM

melyek

n»pggyógyit tatnak

|

ao

közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6 palaczkjával
s feljebb a Champagne leghirsevesb
gyáraiból, u, m.
Moet AChandon a Epcrnay crémant
rosé
8 ft. 30 kr.
Napóleon grand vin á Ay cré nant
rosé
2 ft. 50 kr.
A fentebbi fajokból Vt palaczkokban
1 ft- 50 kr.
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét
mellett alulirottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 paiaczk vételnél 5% engedtetik.
2289 (30 -50)

a magyar

újonnan keletkezettek

"3

M

ÁRJEGYZÉKE

Titkos

li

lék-i

ti

Szabadalmazott vaskalap legújabb
szerkezetű.

valamint a legújabb szerkezetű

A fakalap vagv a régiebb szerkezeti!
korona.

készítésére.

Az én találmányom módja szerint megújított és a magas kormány által szabadalmazott « n tott-vas kalappal ellátott haran.
gok a legnagyobb előnyt nyújtják, mert koronájuk, azaz kalapjuk fordítható és így a harang nyelvének felütés, helyét »egv<Ito>tat»
hatván a harf ng megrepedje lehetetlen s legnagyobb tartóssága biztosittatik, azonkívül az ^.npan s««rke»*te« f» SMbadalmazott snrlodasment persely által, mely igen könnyen fordul, a harangozás is igen kevés erőt igényel; továbbá a torony szilárdságát
sem rongálja, mert könnyű forgása által a haranglábat legkevésbé sem ingatja meg. Az ily módon felszerelt harangot tökéletesen
kUódltannehet, mely által a hang is egészen kitólul, s igy teljes hangját és erejét éri el; minden zavart hang es az oly ijeszt*
konitas pedig, mely tökéletesen ki nem Bditható harangoknál előfordulni szokott, teljesen elmarad.
/ (o—12)
Kívánatra öreg harangok is megváltoztathatnak uj rendszerem szerint, és uj felszereléssel láttatnak el a legjutányosb áron.

Savon aromatique.

Biztos és gyors megölése

patkányok s egereknek,
egy cg. kir. kiz. szab. patkány- és egér-irtó-szerrel
gyertya-alakban.

Egy darab ára 50 kr. a. é.

Valódilagkapható Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái,király-uteza
7-ik sz. — Beszterczebanyán: Göllner H. — Brassóban: Gyertyánffy és fiai —
Csáktornyán : Kárász A. — Eperjesen: Zsembery ,J — Eszéken : Deszáthy István. — Győrött: LehnerF. — Jassenovában: Dedo?itsJ.— Kassán: NovellyA.
— Keszthelyen : Wünsch F. — Koloesvártt: Wolf J . — Lngoson: Kronetter J.
— N. Becskereken: Nedelkovits. — Orosházán: Gabovits Demeter. — P á p á n :
Bermüller. — Pozsonyban: Scherz Fülöp. —Rimaszombatban: MaleterS.ésHamaliár C.gysz. — Soborsinban: Franké A. — Sopronban: Pachhofer L. - Segesvárt: Teutsch J. B.
Tlsza-Ujlakon: Roth Ign. — Újvidéken: Schreiber F.
— Varasdon: Dr. Halter A. - V e r ő d é n : Bész J. K. uraknál.
125(3—8)

Bi

E szappan, illatos növényekből van készítve, s azon rendkívüli
hathatóssággal bir, miszerint nemcsak a bőr minden szennyét távolítja
el, hanem azt gyengéddé, nyulékonnyá és frissé teszi, s a bőrnek valójában bámulatos szint kölcsönöz.
~ Egy db. ára 40 kr. egyedül valódi minőségben kapható:
illatszerárusnál Pesten, váczi-uteza 21. sz. alatt,
a, „Minervához."
NB. Egyedül csak azon szappan tekintendő valódinak, melyen a
készítő neve Piver L. T. Paris és Lueff M. Pest, be van nyomva.
120 (3-3)

**

K.'l

-t-iamme.

280

KACHELMANN KAROLY

Helyi és vásári hirdetmény.

selmecz- és vilinyei gépgyárnok

ajánlja elismert kitünöségü és több első érmekkel kitüntetett

ARATÓ-, KASZÁLÓ-

WETZERföKUNZ

NYOMTATÓ-GÉPEIT,

PESTEN, s
és kigyó-uteza

uri-

melyek egyszerűségüknél és kitűnő hatásuknál fogva, átalános elismerést és nagy kiterjedést nyertek.
J | 3 r Kaphatók Pesten: Koczó Pál, — Debreczenben: Tóth
Lajos és Társa, — Aradon Andrónyi Károly uraknál.
98 (7—8)

FAGYLALT-GÉP.

Többszörösen kipróbált, ugy szolgálati képességre, mint jégmegtakaritásra készített gépek különösen a

A „szép juhásznöhez,"

ajánlják a legjutányosb szabott áron s vászonáruik valódisága kezessége mellett,
dúsan rendezett raktárakat;
továbbá a jelen évszakra, mindennemű ruhakelméket darabszámra,
valamint finom franczia mousselinek batizoks perkálokat; több száz
tuczatra menő férfi és noi zsebkendőket és S W kézzel varrott *^P@
fehér és színes férfi ingeket, minden igénynek megfelelő gazdag választékban. üflF" Fentebbi ezég, a jelen pesti vásár alatt, nemcsak PestBuda fővárosok nagyérdemű közönségének, — hanem az igentisztelt vásárlátogatók ezives figyelmébe is ajánltatik.
142 (3—3)

uraknak,
ugyszinte a magánzók részére minden
nagyságban legjutányosb árakon kapható

tisztelettel jelenti a legnagyobb, 8 az 1867. évi kiállításon a legmagasb
igy az első

Paríumerie <lu Monde Élegant-mm

Lait au Cacao & Créme de Lys des Vallées.
A legkitűnőbb szer a

Fogl E.-

Viis/oiiiii u-i aktái a
BÉCSBŐL,

bör leégése ellen,

hogy kedvező sikerrel tett fonal bevásárlásai által, továbbá az ágio csökkenése,
s daczára az áruezikkek rendkivüli kelendőségének, mégis azon szerencsés helyzetben van, hogy összts tászonáruit, s kész férfi s nöi fehérruha-készleteit,

8 a testet finomítani s annak a leggyöngédebb szinezetet adni.
Ára 1 üveg Lait au Cacao
2 forint.
„ 1 tégely Créme de Lysnek 2
„
Valódi minőségben kapható
Deletlrcs & Cie-tól Parisban úgyszintén készletben van

a jelen pesti vásár tartama alatt

8

ÜtSr valóságos 30% engedménynyel, ^ 2 S
Pesten, a váczi-uteza közepetáján,

Vértessy Sándor,

angol-franczia illatszerésznél a „Vénus"-hoz,
Kristóf-tér 1. sz. a. Pesten.

jóféle s tisztaizlésü

S«entkirályi-féle újonnan épített 14-dik szám alatti házban, a „korona" czimü
kávéház átellenében—végkép elárusíthatja.
9 V Meghatározott szabott árak, s a vásznak valódiságaért jótállás
biztosittatik.
Minthogy mi, S9*" minden levélbeli megrendeléseket, *^í@ (legyenek azok
bármi nyelven irva) a pénzösszeg beküldése, vasúti vagy postai utánvét mellett
(lefizetvén a csomag átvételénél az illető járulék összeget) mindenhová elküldeni
készek vagyunk; teljes jótállás mellett itt következtetjük a tetemesen leszállított gyári árak árjegyzékét:
férfi-ingek a (nyak terjelme Egy vászon asztalkészfllet 6 személyre (1 abiosz s ahhozillő 6 asztalkendőmegkívántatik), 1 ft. 50 kr.,
2, 3, 4,5- 6ftiga legfinom.
vel) 5, 6, 8—10 ftig a legfinom damaszból.
nói-ingek. simák 1 ft. 80 kr.,
2 ft.; finom hurokvarrattal 2 30 rőfös szines ágyneműre való 8, 9,
S S
ft 50 kr., himzéssel 3 ft., 3 ft.
10 — 12 ftig a legjobb féle.
S (0
50 kr., 4—5 ftig; legfinomabb 30 rőf kézifonal-vaszon fehérítve, és
vászon- és batic-ingek himduplaczernaból fehéritetlen 7 ft. 50
SS*
zéssel és csipkével 6 — 8 ftg.
kr., 9 ft. 50 kr., 11, 13, 15-18 ftig a
legszebbek.
Férfi-gaíyák 1 ft., 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2
38
rófös kreasz vagy rnmbnrgi gazdaft. 50 kr., 3 ftig; lovagszabásra, fransági vászon 14, 16, 18-20 ftig a legczia- és magyar mintára, ugyszinte női
szebb minőségű.
nadrágok.
40-42 rőf kitűnő takácsvaszon, (finom
Női pongyola vagy éji-corsettek, perágyruhára vagy 12 db. női inghez) 14,
kailból 2 ft., 2 ft. 50 kr.; franczia
15, 18,22-24 ftig a legszebbek.
batizból, himzéssel 3 ft 50 kr., 6-6
48
rőfös belga takács-vászon 22, 25,
ftig.
__
30—35 ftig; ingekre különösen ajánl1 tuczat vászon zsebkendő, a kisebbek
ható.
1 ft. 50 kr., 2 ftig, nagyobbak és fino50-54
rőf hasonlithatlan jó rnmburmabbak 2 ft. 50 kr., 3 ft. 50 kr., 4, 5,
gi- vagy hollandi vászon (kézifo6-8 ftig.
nat és */* rőf széles) 20, 25. 30, 35,40,
50—60 ftig.
143 (3-6)
1 tuczat ezérna batizvászon-zsebkendő hölgyek számára 5, 7, 9—10
„
Orosz-vászon
nyári
öltönyökre
férftig a legfinomabbak.
ILk számára 8 róf; rófszámra 30, 40,
50—60 krig a legjobb féle. — Hímzett
tuczat asztal- vagy torulközö-kengarnitúrák, u.m. gallérok és manchetdő ára csak 5, 6, 7, 8-9 ftig a ezértek 1, 2 —3 ftig a legfinomabbak.
nadamasz.

kávé csak 2 ií 80 kr. 1!
5 font

Portorico-kávé
Arany-Java-knvé
. . .
Laguayra-knvé
Plánt-Ceylon-kávé . . . .
C u b a - k á v é e g é s z finom . . .
G y ö n g y - k á v é e g é s z finom . .

3 ft
3
4
4 „
4
4

40 kr.
80 „
20 „„
40 „
50

„

továbbá:
BrasiHai-rhum, egy pint 1 ft., legfinomabb
jamaikai rhum, Pecco virág- és Sou1 ^ ^ _ _ _ chong-thea, sardinák, mustár és sajt^~^^--~~~ félék a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Banhofer és Jármay-nál,

n

a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén,
11-dik szám alatt.
g ^ " Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban
esz1 8 1
közöltetnek.
(3—0)
BtT A t. ez. vidéki közönségnek!
Üzletünk könnyebb feltalálása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájrajz, mely a lánczhidtól veszi kiindulási pontját!

M T - Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnálTsak 7 krba számittatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, WoUzeile Nro. 9. - Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Napoleon

ezüst éremmel
egyedül s kizárólag kitüntetett

Pesten, kecskeméti-utrza 8. sz. alatt.

151 (1—4)

A nagyérdemű közönség különös előnyére,

Blayer Ferdinándnál

(1-8)

Pest, junius 14-én 1868
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyfitt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

CZUKRÁSZ

rézműves,

Tizenötödik évfolyam.

rumburgi vászon kereskedők

és országos szabadalmazott

152

24-ik szám.

Ingek, melyek a testtaes nem jól illenek, visszavétetnek.
50 ft. erejéig vásárlóknak, ráadásul egy igen csinos párisi cachemlr térítővel kedveskedünk.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

A legnagyszerűbb genie, bámulatos szerencse és megsemmisítő bukás, erő és erély,
kitartás a nyomoruságban, ügyesség a kormányon, felváltva korona és martyrkoszorú,
siker és csalódás alapították meg és követték lépteit a Napoleonidák dynasztiájának,
mely Európában a legifjabb, de egyúttal a
legnagyobb és a világ sorsára legbefolyásosabb tudott lenni. Az első és a harmadik
Napóleon egyaránt korszakot alkotó nagytörténelmi alakok, kiknek hibáit, vétkeit és
balszerencséjét egyaránt a nagyság jellege j
veszi körül: a háborúkban, melyeket viseltek,
a diplomatiában, a törvényhozásban és aközigazgatás terén. Gondolkozzunk bármiként egyes vállalataik vagy cselekvényeik,
Vagy ha tetszik, egész rendszerök felett, a középszerűség bélyegét e férfiakra és
korukra sütni a történetiró
nem fogja soha. E férfiakat
nevezetes emberek veszik
körül, s ha emlékszünk I.
Napóleon nejére Josephittere, fiára a reichstadti herczegre, fivéreire, kik királyok valának, és a hős alakokra, kik győzelmeit aratták, diplomatákra és papokra: ép ugy feltalálhatjuk
i jelenben a különszerü és
kiváló alakokat III. Napóleon udvarában, Írókat,
Szónokokat, jeles minisztereket, tudós püspököket,
győzelmes
tábornokokat,
szép hölgyeket, nejét a császár-asszonyt, fiát, unokaöcscsét a cardinalist, unokaÖcscsét Napóleon herczeget.
Napóleon herczeget, kit
a
napokban fog szívesen
Üdvözölni a magyar fővár
os, ki sympathiával keresé
fe
l hazánkat, hogy rokonszenvével ügyünket és érdekeinket elősegítse, ki rójunk a legkedvezőbben nyiJatkozik, kiről mi is nem nyilatkozhatunk rokonszenv
nélkül, a szabadelvű, a demokratikus, az elnyomott

herczeg.

népekkel, nem az elnyomókkal barát Napóleon herczeget kívánjuk rövid életrajzban
megismertetni olvasóinkkal, remélvén, hogy
ezzel szives szolgálatot teszünk mindenkinek, legyen az barátja a franczia szövetségnek vagy nem, szeresse vagy ne szeresse a
„vörös herczeget."
Napóleon (József, Károly, Pál) herczeg
1822-ben, szeptember 9-én született Triesztben. Atyja Bonaparte Jeromos a volt wesztfáli király, anyja würtembergi Katalin herczegnö volt s ö legifjabb gyermekök vala.
Születésekor a Napoleonidák hatalma rég
lehanyatlott már. A restauratiónak hét éve

N A P Ó L E O N

H E R C Z E G .

múlt, a szent-ilonai szikla-sír is elnyelte a
család fejét. A született száműzött gyermekéveit Rómában, Florenczben és Genfben
tölté. Kilencz éves korában uj száműzetés
érte a száműzetésben. Két unokatestvére,
Hortensia királyné fiai, Napóleon Lajos és
Lajos Napóleon (a mostani császár) 1831-ben
a fellázadt Romagnába siettek, a pápa megbuktatására. Lajos N. egy csapással bevette
Civita Castellanet, mig testvére Forliban
meghalt, az osztrákokkal vivott csata után.
A dolog azonban roszra fordult s Lajosnak,
odaérkezett anyjával Hortensiával együtt,
álruhában kellé Anconából Parisba szöknie.
A Rómában élő Bonaparték
száműzettek onnan, s a kis
Napóleonnak is Florenczbe
kellé mennie. Innen küldték
1835 ben Genfbe egy magán nevelőintézetbe. Ez évben veszté el anyját, a derék
és önfeláldozó nőt, kiről a
császár Szt.-Ilonában e szavakat mondta volt: „1814és 15-iki szép magaviselete
által e herczegnö sajátkezüleg irta be magát a történet könyvébe." Napóleon
herczeg most is őrzi anyjának egy mellszobrát, melyre
a császár emez emlékezetes
szavai vannak fölvésve.
- Az anya halálával egészen atyjára maradván a
nevelés gondja, Jerome király elhatározá: napóleoni
nevelést adni fiának. A
ludvigsburgi katona-iskolába küldötte, Würtembergbe, hol öt évig egészen a
hadi tudományoknak feküdt.
1840-ben kitörendő háborútól féltek Német- és
Francziaország közt, s ő
félig akarva, félig nem akarva, kilépett a katonai szolgálatból s hosszabb utazásra indult Német-, Angolés Spanyolországokba. —
1845-ben engedelmet nyert
négy hónapi párisi látogatásra. Ott azonban demo-

