Tizenhatodik évfolyam.

49-ik szám.
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Forty orvos-féle átalános

váczi-uteza 19. sz. a „Nagy Kristóf" mellett.

SEB-TAPASZ,

fehérnemüek, csipke- és menyasszonyi-készletek
raktárából.

mely rendkivuli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapító katása által
leggyorsabb, legbiztosb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü

:

* b ö r k é s - barnaság,
hártyásgyik (Croup,
angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás
vagy égés által támadható s e b e k ,
megforrózások, darázs- vagy rnéhszurások, konok-fekélyek, zúzátok (contusiók) — meglepő
gyors fájdalomcsillapítással — rögzött
daganatok, gumók,
—.—
tálvogok, pokolvar
(carbunculiis pustulali magna), megkeményedések, gtínyedése]^ 'vérkelések, minden mirigybetegségek, göryélyes fekéíyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadkus, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és roegrandulások, belyi e s u z ; továbbá a szülés
folytáni lábfelfakadások, és sebek, fájós fekélyzett vagy már geiiyes női mell. — Sok
nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi
műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles septapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méhfulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annvira előtűnik,
hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül
könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének
számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a
legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használata által
még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hírét kétségbevonhatlanul igazolja.
A csomagok ára 50 kr. és 1 frt, használati utasítással együtt.
Központi küldeményezö raktár: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész
urnái király-uteza 7-ik szám alatt.
Továbbá kapható Pesten: Jezovits M. a „magyar királyhoz"' czimzett kir.
udv. és Scholtz János a ..szentháromsághoz" nevezett városi gyógyszertárában, és
Pfeifer J.-nál,azuri-utczábana „két matrózhoz," Botka és társánál a nagymező-uteza
45. sz. a. — Btidan : Piehler Győző kir. udv. gysz. a Krisztinavárosban Wlaschek
E. gyógysz. és a esászárfürdöi dohánytözsdében. — Becsben: Plebán F. Xav. gvsz.
urnái (Stockim Eisenplatz) Nr. l.,dr. Girtlergysz.,Freiung 7. sz.dr. Strasky Nándor
raktára Karntnerstrasse ;?4. sz. a. — Aradon : Szarka J.-nál. — B.-Ujfelun : Vass Jenő.
— Békés-t'sabán:BienerB.
Debrerzenben:dr. Iióthsehnek V. E. — Duna-Földváron: NádkeraP. — Egerben: Plank Gy. és Schuttág J. gyógyszerész. — Epei jest*n : Isépy Gy. — Ersekujvárott iConlcgncr J.— Esztrrgoinban: Kégli... — Gyöngyösön :KocíanovichJ. — Győrött: LehuerF. — Hajóson: Az ottani m.k.postahivatalnál. — H.-M.-Vásárhelyen:Oblat b. — Hőgyeszeri: özv.FiseherKr.gysz. - Jó'sván: Maiéter Alb. — Kaposvárit: Schröder S. —- Ka-san: Koregtkó A. — Komaromban: Grötschel Zsigmond. — Léván: Boleman Ede. — Makón: Weil M. Maros-Vásárhelyt: Bucher M. — Miskolezon: Dr. O-áthi Szabó J. — .Mohácsot!:
Kreitl G-. — N. Kanizsán :WajditsJ. — \ -Szebenbs n.-Zöhrer J.F. N.-Szombaton :
PántotsekR. — N.-Váradon: HuzelIaM. — !Vyir-Báthoron:Sztruhár J. Nyíregyházán : Kovács S. — Pakson: Malatinszky S. — Pécsett: Sipőcz J. — Podolinban :FA\ x
József. — Pozsonyban: PisztóryB. — Rimaszombatban:HamaliárK.— Rozsnyón:
HirschJ.N. —Sopronban :Bock Gy. — Selmeczen: Vitkovies János. — Szabadkan r
Bauhofer V. — Szathmáron: Jurácsko D. — Sz.-Fehérvarotí: Braun J. — Sz.Györgyfin : Mersits J. — Szoboszlón: Beszédes J. — S/.ouibatluiyen. Pillieh F. Temesvárott: Pecher J . E. és Quiriny A. gysz. — Tétsön : Héder L. — L'nicvárott :
OkolicsnyJ. — Vasvart: Árady P. és Rossás K. — Versetzen: Guist M. — Veszprémben: Ferenczy K.-nál. - Zng;rabb n: Mjtlbach Zsigmond.
64;i (ó— 6)
Kolozsvárott: BI1VDER K.. gyógyszerésznél.
Brassón: FABKK E. és GYERTYÁM FY J . és FIÁNÁL.
Hátszegen: MATEFI B. gyógyszerésznél.
Czernowitiban: SCHNIRÍ'H J.-nál.
Főraktár Moldvaorszatrra nézve: Jassi"i>aii: JA?*SIXSK1 A. gyógyszer.
Brailában : Olahorszagban: Dr. V. <_'. HEPITES gyógyszerésznél.
A t. ez. gyógyszerész és kereskedő urak. kik raktárt elvállalni hajlandók
lennének, felszólittatnak. miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTY LÁSZLÓHOZ czimezve: Budára beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
gBJT" Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni
beküldése, vagy postai utánvét, mellett tüstént és legpontosabban ínlesittetnek.

UJ ŰZll t.

Az újonnan nyjtott,

Uj üzlet.

„A takarékpénztárhoz"!
czimzett norinibergi-, diszmű- és rövidáru-keresked<'s
|'
egjetem-utcza ?-«lik szám, a JÍCSÍÍ takarékpénztár uj épületében *
dús választékban ajánlja a következő ezikkoket:

.>!,

Ajándékokhoz «s ir>siM)ilaíi lutsz mi latra alkalmas diszmü-J
pénz-, szi»ar . leveltarrzakfit >•> egyéb bőr-arukat, utanzott j
t. dohanyzo-ezereket, s z a p p a n o k » t és az illatsze- j
rek egyéb kedvelt nemeit.
ItÖN Í d - Ü | Ilkttl nevezetesen kitűnő minőségű kfitö- és varró-painntokat, ezér- j
.—••—~~ _____!. u n k a t , z s i n o i o k a t , g a i a n t o k n t , egyátalában a varró-asztali
összes kellékeit.
,
j
p|^p{ n y a k k e n d ő k e t és s l i a w l o k a t . iiiK-K«H«'foS.at, ujjcló- ]
1 ket, o j j e l ö - g o m b o k a t stb.
'
minden korú gyermekek számára.
a
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j e l e n é v s z a k r a pedig: Téli fejkotóket. mellfedöket, gyei
m e k - ö l t ő n y o k e t stb. horgolt gyapotból, neme/.-clipöket, r u g a n y sárczipöket, l ű t ő - s z e r e k e t , f»- és szén-kosnrakat, s a h á z t a r t á s sok e g y é b ezikkeit |

legolesóbbra szabott határozott árak

Kész öltözékek és menyasszonyi ruhák.

A derék mérték szerint készíttetik, az alj mindig a legutolsó párisi divat után.
Vidéki megrendeléseknél kérem a mértéket Centiméterrelmérvevagy egy jól álló derekat, a ruhaalj elöhossza mértékét, s a netalán egyéb megjegyzésekkel együtt beküldeni.
1 moll öltözék, kész derékkel, övvel és alsó szoknyával együtt, 30, 36, 45, 50,
60 forint és feljebb.
1 tárlatán öltözék, övvel és alsó szoknyával együtt, kész derékkel 30, 36, 40,
50 forint és feljebb.
*.,.,>
1 menyasszonyi moll öltözék, myrtussal diszitve, 40, 50, 60, 70 ft. és feljebb.
1 menyasszonyi öltözék, illusionból vagy brüsseli tüllből, myrtussal díszítve,
70, 80, 90, 1Ő0 forint és feljebb.
1 menyasszonyi atlasz vagy tafota öltözék diszitvelOO, 120,150 forint és feljebb.
1 menyasszonyi sima fátyol 2.75, 4, 8 forint; himzett 4.75,6—20 ftig.
Az emiitett szöveteken kívül más szövetekből is készíttetnek rnhák.
Nafty vála§zték mindenfele erinolinokból. különösen estélyi öltözetekhez
ajánlom az uszályos crinolint, darabja 7,8, 12 forint.
Leenjab'b fehér lószőr alsó szoknyák 4, 5, 6, 8, 10, 12 forint.
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Az aíafanosan jónak eüsmen valódi * egészen trisen érkezeti

SCHNEKBERGI NOVENY-ALLOP
mell- s tiidőbete^ek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, int:llszorongás, elnyálkásodás,
toroksryuladások s nehéz légzéa ellen, — mindenkor fris minőségben kapható :
I'KSTEN : Török József gyógyszerész urnái a Virály-utczáhan , - dr. Wagner D.
gyógyszerésznél a váczi-uton,
Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
F . , — Schirk J., — és Gerhardt A. uraknál.

B U D A N : Sehwarzmeyer J . gyógyszerész urnái.
Kolozsvárit: Megay M. C. S.-Sz.'Győrgyön: ötvös P.
Aradon: Probst P. J
KArmöczÖH : Draskócsy gy
Aszódon: Sperlagh J. gy.
gyógysz.
Baján: Klenautz J.
: Karolyfehérvar: FischerÉ. Sopron : Voga és Rupprecht.
Brassóban: Gyertyánfy, Fa-1 Kabinban : Stojánovics.
Kun-Sz.-Miklós: Stoíts X. S.-A.-Ujhelyen: Deutseh J
bick és Jekelius gysz.
Arnold J.
Battonyan: Bignio K.
Sasvár: Mücke A gy.
Belgrádon Nicolacovics test. | Médiáson : Breiner K.
Segesvár: Misselbaeher J.
Beszterczén : Dietrich ésjMosonban: Pranter J gysz Serajevoban; GyulekaN.G.
Sziszeken: Kubányi F.
Flescher.
I Miskolezon: Spuller J .
Bonyhádon: Kramolin J. gy. Mitrovicz: Krestonoshics A Szombathelyen : Mitteruiayer gyógvsz.
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Brassóban : Fabiek Ed.
Marosvásárhely: Jersey gy. Székesfehérvár : Say R.
Csáktornyán: Kárász A.
gyógysz.
Munkácson: Gröttier L
( buton: Borsay F. gysz.
Siklóson: Nyers S. gysz.
Bebreczenben: GöltlN. gy Mohácson: Kőgel D.
Siaiíjbanyán: Horacsck J. SzaÜiniaron: Jurácsko D.
Deesen: Krémer S.
Szent-Miklóson: Ha'uschka
UeHan: Braunmüller J. gy. Xezsiderben: Fuchs J.
Devccserben: Hoffmann B. i\yitran: dr. Láng E.
gygy
Eszeken: Kawilowicz gysz Xyiregyháaan: Hnnscb Ede Szarvason: Réthj V.
Kperjesen: Zsembery Ign.
gyógysz.
Szentesen: EissiorferG gy.
Érsekújvár: Co^legner Ign. Nasjy-Becskereken: Nedelés Prohaszka Gyula.
Egerben: Wessely gysz.
kovics é» Haidegt>er.
Temesvár : Kraul és Rotb
Eszeken : ThUrner fiai é*
H'elisch
Ki
H
'
gyógysz.
és Lovack gyógysz.
Dessathy gyógysz.
Tokajban: Krötzer A. gy.
IMaiíy-Karoly: Schöb^rl C Tordan: Welits és Wolf.
Győrött: Brunner F.
\«ltyUikiii(la: KomkaA. ,1 Tatán: Niertit F. gysz.
Gyulán : Lukács gysz.
Haczfeld: Hagjelsohmidt V. Nagyváradon: Janky A.
T«rök-Szent-Miklós: PilHátszegen: Mátesy B.gysz. Nagyszombatban: Pantotlosz M.
IpolysaKOli: Mikulási í .
I schek R. gyógysz.
Trencsenben: Simon A. gy.
Janoshazán: Kuna gysz.
Orosházán: Vangyel M
L'nghvartt: Telendy gysz.
Jolsvan : Maleter gysz.
j Pancsovan : Graff gysz.
és özv. Benesch P.
Kaposvárit: Schröder J.gy.j Pécsett: Kunz Nándor.
Újvidéken: Schreiber F.
Kőszegen : Strehle gysz.
jPosegan: Balogh gyógysz. Varonnón; Elizárgysz.
Károlyvartt: Benich J
| Pntnokon: Szepessy gysz. Veszprém: Fremmel.
Kis-Martonban: Kodolányi: Pozsonyban: Schneeberger Vnczon : Tragor A.
gysz. és Spatay A.
] és Dussil gysz.
Varazsdon : Halter ;;ysz.
Kassán: Esehwig E
Rosnyón: Poseh J. gysz.
Verseczen: Herzog gysz.
Késmárk: Genersich C és A., Rimaszombat: Hamaíiárgy. i Zimony : Ivánovies és fia.
Kecskeméten: Papp M.
Runián: iMilutinovitz S.
jZalatnán: Mégay Gyula.
K«rans«besen:Weber A. gy. íiékason : Boromi K. gysz Zombor: Stein fia Márk.
Karolyfehérvártt: Fiseher Sisa^z;v•«ros: Sándor R. gy. IZsámbokrét: Neumann M
Ed. gyógysz. /
Szabadkan: Hofbauer I. gy. jZentan : Wuifs testvéreknél,

K«y üvt'X Ara 1 forint 20 krajrzár.
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
Legjobbféle

644 (3—6)

j DorSCh-fliájolaj, valódi gyógyszer.

Lobry és Parton-tól Utrechtben, a skrefulak
s bőrkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg
S c h m i d t cs. kir. főorvostól, egy skatulya
ára 1 ft.
ára Ü3 kr.

ür. Heísr ídeg-exíracíusa.

az idegek erősítésére s a test edzésére ára
70 kr.

Stfriíii

Stub-hiiYi

nedv

mell- s t ü d ő b e t e g e k s z á m á r a .
Egy üveg ára 87 kr.

Die „ZvitMchrirt lür gerichtliche >icdicin, öffentliche Gesundh«Mts|illes;e und Medicinái <»esttza;ebunK" bringt in Xr. 48 vom 27.
November IH60 über „Schneebergs KrHuter-AIlop" Folgendes:
,.I)er aus Alpei;krautern bereitete ,,Schneebergs Krauter-Allop" des Herrn
Apothekers Bittner in Glog«nitz, und Franz Wilhelm, Apotheker ín Neunkirchen, ist
bei allén katarrhalischen und entzündlichen Kraiikheiten der Respirations-Organe ein
vorzügliches Untersíützungsmittel. Er mildert bester als allé anderen Syruparten jeden
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chron-scher Heiserkeit, bei empfindlichen
Aflfectionen Cer Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuehhusten u. s. w.
wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, be^iinftigenden und reizmildernden Eigenschaften mit günstigem Resulfifte angewendet."

Főraktár: BITTXliii GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzbam.

Kiadó--ulajdoBos HeckenaHt G u s z t á v . — Nyomatott saját nvüimlajaba:: Pes-eii Is69 tegyetem-uteza -i-ik ízám a l a t t ) .

Pest, deczember 5-én 1869
Onpnn

Előfizetési f ö l t é t e l e k : a V a s á r n a p i Ujsag és Politikai Ujdonsáicok e g y ö t t : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
V a s á r n a p i U.jsait: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai U j d o n s a g o k : Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromsssori vagy többszöri
igtatasnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Woüzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajezár.

Körösi

Csoma

Sándor.

(f 1842.)

K.i életét valamely eszményi nagy czél- futólag említve, többünk óhajtására már
Az első keleti utazó (persze a tizenharnak szentelé, kivált olyannak, mely a soka- akkor megigéré, hogy mint minket magya- madik századbeli Julián pap óta), ki őseink
ság vágyai s eszmekörén kivül esik, készen rokat különösen érdeklő adalékot, egészen egykori hazáját, a Nagy-Magyarországot, s
lehet arra, hogy törekvései, hallatlan erőfe- lefordítva, a kalkuttai tudós-társaság év- netalán megélő rokonainkat keresni keletre,
szítései, teljes önfeláldozása közönynyel fo- könyveiből, a hol magjelent, közrebocsá- Ázsiába indult; nem üres rajongásával a
gadtatik vagy épen nevetség tárgya lesz; s tandja.
hazafi ábrándnak, hanem a tudomány egyeha nem érhetett el a czélhoz, mert azt igen
Nem tartom feleslegesnek, ez érdekes dül helyes iránytűjével, mely azóta átalánois magasan tűzte ki, s mert korlátolt ereje, közlemény alkalmából, fölujitani Körösi san igaznak ismertetek el: a nyelvrokonság
nem támogatva senkitől, még a közrészvét- Csorna Sándor emlékezetét a „Vasárnapi alapján.
töl sem, félúton megtörött, bizonyos lehet, Újság" olvasói előtt. Ö már évtizedek előtt
Születése helyét és idejét, mely eddigi
hogy giinyos vállvonitással kisérik sirjába lehajtotta fejét a távol Ázsia hantjai alá; életirói előtt részint ismeretlen, részint biaz „életre való", „gyakorlati emberek", s elég- munkássága, térben és időben, oly messze zonytalan volt, b. Orbán Balázs jegyezte
nek tartják elmondani felőle,
föl „A székely föld leirásában",
hogy „ábrándozó", „rajongó"
valószínűleg anyakönyvi adat
vagy épen „bolond" volt.
alapján. E szerint Körösön
Hagyján. A czél, melyet ö
("Háromszék) született, 1784maga elébe tűzött, mind több
ben, ápril 4-én. Ugyanott kezs többek lelkében virad föl
dette meg, a falusi iskolában,
idővel; önáldozatának becsét
tanulását. Családja ott ma is fenérezni kezdik; s az eredmény,
áll még, s egy épen hasonnevű
melyet küzdelmei árán kivivőt^
másod-unokaöcscse (K. Cs. S.),
ha töredék is az egészhez kée sorok Írójának tanulótársa,
pest, melyet ezélza, — lépcsővé
1849-ben Szeben ostromakor,
válik tovább emelkedésre azokutczai harezban, golyótól halánnak, kiket hasonló ezélok leltékon találva, hős halált halt.
kesítenek még utána. Vagy fáCsorna a múlt század végén
radhatlan küzdelmei, ha nem
(1799.) kezdette meg tanulását
érhetek el eredeti czéljokat,
Nagy-Enyeden. Szegény kollémás nem kevésbbé hasznos
gista volt, ki, hogy magát föneredményt gyümölcsözének,
tarthassa, ételhordó szolgácsmelynek az utókor szintúgy
kája lön vagyonosb tanulótárörvend és tapsol, mint a mesesainak s azért kosztot kapott
beli fiuk, kik apjok elásott
tölök. Gyermekkoráról keveset
kincsét keresték kertjökben, s
tudunk. Első benyomásait, meazt ugyan nem, de annál belyek nagygyá fejlődő lelkét tápcsesebbet találtak : a munka
lálták, nem ismerjük. Emlékeszeretetét.
zetben mindössze annyi maradt
S ekkor következik el a küzfelőle tanulókoráról, hogy szordőnek halhatatlansága, bárő rég
galma s szelidsége korán kedsírjában nyugszik már. A maraveltté tették tanítói s tanulódék tiszteli és ünnepli nevét,
társai előtt; nagy elmetehetsémunkáját épületanyagul felgeket korán nem mutatott, de
használja a tudomány, s küzdelállhatatos, szorgalmas s kitartó
mei és önáldozata buzditó s köSZÍVÓS lelkületet.
vetendő példányul idéztetnek.
. K Ö R Ö S I CSOMA
SÁNDOR
Annyi bizonyos, hogy a
E gondolatok támadtak lelterv, mely élete egész folyamát
kemben, önkénytelenül, midőn a távol kele- esik a most élő nemzedéktől; halála óta irányozá, tizennyolez éves korában már megten, Ázsia közepén, évtizedek előtt elhunyt annyi más, figyelmünket egészen betöltő érett lelkében: keresztül utazni Ázsiát s fölhonfitársunk Körösi Csorna Sándor utolsó nagy esemény történt, — hogy épen nem keresni nemzetünk ott elhagyott maradváóráiról, a hírneves angol Campbell tudósítá- csodálhatnám, ha olvasóim közül sokan azt nyait. Két tanulótársával együtt érlelé e
sát közié velem tudós utazónk Vámbéry kérdenék: ki volt Körösi Csorna Sándor s tervet s tett kivitelére fogadást; azok ábrándÁrmin, ki azt egy akadémiai fölolvasásban mit tett emlékezetre méltót?
jait elfútta az élet s őket másfelé ragadta
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Kelet-Indiában élő tudós hazánkfia Duka
Tivadar) s Bukarestből kiindulva az általa
hátrahagyott vonalat, Teheránon, Bokharán,
Kabulon, Lahorén, Tibeten, Lehen, Zemskáron, Sultanporén át, annak végpontjáig,
Sabathúig figyelemmel kisérjük, gyakran a
legzordonabb, legveszélyesebb utakon látjuk
honfitársunkat vándorolni, s bár mindenütt
küzdenie kellett, mégis legyőzte az akadályokat páratlan vasakarata által."
Ez útban tanulta meg a tibet nyelvet és
sajátjává tette az egész tibeti tudományosságot, s különösen Zemskárban (Ladákh legszélsőbb nyugoti tartományban) egy tudós
láma vezetése alatt, mind azzal megismerkedett, a mi 320 nagy nyomtatott kötetbe
zárva, az eredetileg szanszkrit, utóbb tibetire
átfordított tanultság és vallás alapjait képezi.
Sultánporéban, hova tudós lámájával ennek
rokonaihoz ment, egész telet töltött (1824—
1825), s itt rendezte az összegyűjtött anyagot tibet-angol szótárához, mely az ö nevét
a britt tudományosság évkönyveiben is ismertté és tiszteltté tette.
Ez időben, uti tapasztalatai s nyelvismeretei alapján igy állíthatta maga elébe kettős
föladatát: eljutni nemzetünk bölcsejéhez s
azzal kapcsolatban megismertetni Európát
Buddha vallásával, mely — nézete szerint
— egykor őseinké is volt némi részben. E
vallás, a népvándorlások idejében az emberiség felét, s még ma is egy negyedét sorozza
hívei közé. — A buddhismus főhelye Lássa,
Tibetben, melyet elérni Csorna annyira
esengett.
Sabathúból tehát Nyugati-Tibetbe vette
utjá f ,s annak kolostoraiban a legszegényebb
módon élt, s nem mintha segélyezési ajánlatok nem tetettek volna neki, — mint ez
dr. Campbell közleményéből is kitetszik,
— de mivel természetében feküdt, s tán
büszkeségének is tartotta, testi szükségeire
a lehető legkevesebb gondot fordítani. Átalában ő a legszerényebb, a legigénytelenebb
ember volt, a minőt csak képzelni lehet. A
nélkülözés és szükölködés nem esett terhére,
sőt a bövelkedés esett volna; s azért azt, ha
módja volt is benne, önként elutasította
magától.
1829. elején Csornát dr. Gerard angol
utazó a kanumi láma kolostorában találta, s
róla az „Asiatic Society"-hez érdekes tudósításokat küldött, melynek alapján a társulat
jelentései a legnagyobb részvéttel és elismeréssel szólnak a tudós magyarról, ki a telet a
tenger szine fölött 10,000 lábnyi magasban
töltötte, irószobájában tetőtől talpig gyapjú
ruhába burkolva, pihenés nélkül reggeltől
estig dolgozott, — s ennyi sanyaruság daczára
40,000 szót szedett és rendezett össze.
.1831. végén Csorna Britt-Indiába tért
vissza, s októberben dr. Campbell, kinek az
utolsó tudósítást köszönjük róla, vele Simlában Kennedy százados házánál ugy látszik
először találkozott. Ruházata, melyet soha
sem változtatott, bokáig érő kék posztó
kabátból állott, fejét hasonló szinü sapka
födte, szakálla öszbevegyült. Az európaiak
társaságát kerülte, s egész idejét könyvei
közt töltötte el.
Szivén egy idő óta nehéz bánat rágódott.
A mint a tibeti nyelvvel mélyebben megismerkedett, nyilvánossá lön előtte, hogy ez
és a magyar közt semmi rokonság nem létezik. Mikor Teheránban először hallá néhány
tibeti szót, a hangrokonság meglepé. csábitá
— s most, hogy évek múlva teljes öntudatára kellé ébrednie csalódásának, végetlenül
fájt szivének. Késő volt. Most már tudományszomja nem engedé letérni útjáról, s búNem czélunk nyomról nyomra követni várkodásait szakadatlan buzgalommal folyutazónkat további vándorlásaiban. „Ha a tatta, azon reménytől táplálva még, hogy
térképet magunk elébe teszszük (igy ir róla, Tibet irodalma talán némi világot fog vet-

de Csornának, a mit egyszer föltett s elhatározott magában, az egész életére kiható volt.
Hogy elhatározását nem henye rajongás,
hanem komoly akarat szüle, a módból látszott, melylyel annak foganatosításához készült. Végezve az enyedt tanfolyamot, kevés
megzsugorgatott pénzével külföldre indult
s a göttingai egyetemre ment, hol Eichhora
vezetése alatt egész erélylyel feküdt neki a
keleti nyelvek tanulmányának.
Körösi ép oly tisztában volt magával
követendő útja iránt, mint később Reguly,
vagy mint a mai tudomány átalában. Tudta,
hogy őseink észak-kelet felöl jöttek, s hogy
ez utón indulhasson ő is nyomaikat kutatni,
tudva, hogy szláv népekkel találkozik ez útban mindenütt, nagy alapossággal tanulta a
szláv nyelveket is, s e végett 1819 ben Zágrábban is töltött néhány hónapot.
Hogy útját mégis nem észak, hanem délkelet felé vette, egyedül azért tévé, mert
Konstantinápolyba is szándékozott, hogy ott
a középkori arab irók müveit tanulmányozhassa, melyekről Eichhorntól hallotta, hogy
őseink eredetére s kijövételére vonatkozólag
sokat jegyeztek föl.
Harmincz éves volt, midőn hazájától búcsút vett, hogy azt ne lássa meg többé! Tiz
év óta élt már nagy föladatának, s arra
czélzó tanulmányainak, s elmondhatjuk, hogy
arra teljesen föl volt készülve, midőn valósitására megindula. A körülmények eredeti
tervét számtalanszor megváltoztaták egyes
részleteiben, de kitűzött czélját ö egy pillanatig sem téveszté el szem elöl.
Kiindulásáról s útja első szakáról maga
következőleg ir: 1825. január 19-én Sabathuban, az angol Kelet-India legészakibb városai
egyikében, az ottani parancsnokhoz Kennedy
századoshoz intézett önismertetö levelében:
„Oly ezélra, mint, az enyém, császári útlevelet kapni nem remélhetek, nem is folyamodom érte. Nagy-Enyeden egy magyar
útlevelet vevék, bizonyos dolgok ürügye
alatt Bukarestbe menni, ez útlevelet aláírattam a brassói főparancsnokkal, s november
végével (1819) a határt átlépve,Oláhországba
értem. A midőn Bukarestbe érkeztem, tervem volt, hogy a török nyelvvel, melyben
némi jártasságot szereztem, Konstantinápolyig utazzam. De mivel további kiképezésemre ott kilátásom nem volt, s módom sem
vala egyenesen odautazni, 1820. év első napján Bukarestet elhagyám, s január 3-dikán
Rustsuknál a Duna jobb partjára kelve át,
bolgár kereskedőkkel indultam útnak, kik
Maczedóniából gyapotot hozva, lovaikkal
üresen tértek vissza hazájok felé. Nyolcz napi
sebes utazás következtében Bulgária fővárosába, Sophiába értünk, a honnan egy másbolgár csapattal 5 nap alatt Philippopolisba,Rumeliába érkezem. Innen Bizancz felé Adrinápolynak mentem volna, de az ott dühöngő
pestis kénytetett az Archipelagus partjain
levő Enosba utaznom. E helyet február 7-én
elhagyván, s Chios és Rhodos szigetek mellett egy gőzös hajóban elvitorlázván, február
végével Alexandriába, Egyiptomba értein."
Czélja volt itt vagy Kairóban huzamosb
időt tölteni, hogy — mit Konstantinápolyban akart vala tenni előbb: az arab Írókkal
foglalkozhassak. De a pestis innen is elűzte
s Syria felé hajtotta; Aleppóba ápril 13-kán
érkezett. Innen május 17-én indult tovább, s
több karavánnal gyalog, ázsiai ruhában,
Orfa, Mardin, Mossul városokat elhagyva, a
Tigris folyón csolnakon ért Bagdadba július
22-dikén, hol R i c n angol konzultól némi uti
segélyt nyervén, október 14-kén Teheránba,
Perzsia fővárosába érkezett.

hetni nemzete őstörténelmére. Hiába. Végre
csak a tudomány tiszta érdeke maradt fenn
kárpótlásul hazafi ábrándjaiért.
1837 végével Kalkuttába akart visszatérni; de aztán ismét Dekkánba szándékozott.
1838-ban Pemberton százados felszólitá,
hogy őt Bhutánba követségébe kisérje; de
mivel ezen út sem adott kilátást Tibetbe
juthatnia, csak Kalkuttában maradt 1842
elejéig, a midőn Lássa felé indult, hogy a
czélhoz el sem jutva, utón találja a halált.
Darjeelingig jutott csak, hol dr. Campbellel találkozott, ki utolsó napjai- s óráiról
azon érdekes tudósitást adta, melyet olvasóinkkal, Vámbéry szíves közlése folytán,
lapunk közelebbi számában ismertetünk meg

Rabol* chorusa.
Jelige: „Tizenkilenczedik század."

Tűnj el, fohászok sötét éjszakája.
Piros kárpitu, v'dám reg, jövel.
Deríts mosolygást a zord láthatárra.
Jer, a szabadság hírszellőivel!
Oh tárd fel egy szebb világnak képét!
Leikeink a büntetést leélték.
Oh a lánczok oly kemények!
Kínos a vágy, bús az élet!
S a szabadság álma szép!
Melege- van a napfénynek!
Balzsama a tiszta légnek!
S átölel a magas ég!
A boldogság édes üdve
Soh'sem volt még kebelünkbe,
És az „eszme" mégis él!
Ez ég bennünk soh'sem szűnve;
Fényes képe soh'sem tűn le,
És varázsa oh mi mély!
Nagy isten, vesd ránk pillantásod!
Küldj nemtőt nyomorunkra!
Hallasd csak egy szív-dobbanásod,
S mi élünk benned újra!
Hitünknek erős aarja támad!
Édesebb lesz a váltság;
Szelidebb a kín és a bánat,
Forróbb a bús imádság!
Tűnj ol, fohászok sötét éjszakája!
Piros kárpitu, vidám reg, jövel!
Deríts mosolygást a zord láthatárra!
Jer a szabadság hírszellőivel!
O!i tárd fel egy szebb világnak képét!
Leikeink a büntetést leélték.
Benedek Aladár.

A kréta-jegy az utcza-ajtón.
— Thackeraytól. —

Egyik barátom házának utcza-ajtaján, az
ajtó félfán, néhány hüvelykkel a zár fölött,
egy krétával odamázolt j<'gy van, melyet
valami pajkos gyerek firkáit oda átmenőben.
A küszöb, ajtószárny,zár, kilincs, mind elég
tisztán van tartva, de ez a kréta-firkálás, bár
épen nem esik kívül a szolgáló kezeügyén,
már több mint két hete ott van, s fogadom,
hogy ott lesz addig is, mig e lapot megírom,
míg kinyomatják, széthordják, egyszóval a
hónap végéig. Szeretném tudni, a házbeli
szolgálók elolvassák-e e jegyzeteket arról a
kréta-jegyről? Hogy a Cornhill Magazin*)
jár a házba, azt tudom. Magam láttam ott.
Magam olvastam ott. Magam írtam azt ott.
*) „Cornhill-Magazin" czime a nagy angol humorista
Thaekeray által élete utolsó éveiben szerkesztett s kiadott
havi folyóiratnak, mely regényeket, beszélyeket, költeményeket stb. közölt, mint Dickens (Boz) Household-wordsja,
mely most All-the year round név alatt hetilappá alakult, s
mint egy sereg más „magazin" Angliában. London Cornhill városrészében adatván ki, innen vette nevét. Thackeray a mellett, hogy valamely nagyobb regényen dolgozott'
a mire mindjárt tréfásan czéloz is, egyes regényalakjai fölemlitésével, — rendesen minden számba irt egy iíyforma
fecsegést mint ez, melyet itt közlünk, s mely az angol cselédségnek oly érdekes és humoros képét adja. s melyet
itthoni cselédtartó gazdáink s asszonyaink bizonyosan jó
szivvel fognak olvasni.
Szerk.

Egyszóval, a ház, melyről szólok, épen a
magam háza, a „szerkesztő magánlakása", a
hová, daczára minden kérésnek, utasításnak,
fenyegetésnek, az irók és kivált Írónők meg
nem szűnnek küldözgetni czikkeiket s közleményeiket, s nem akarják megérteni, hogy
azzal csak saját érdeköknek ártanak. Mert
hogy tehetné, a kinek magának annyi dolga
s irni valója van, ki maga képzelete teremtményein dolgozik, kinek Máriát, az elvtelen
gróf körmeiből ki kell szabadítania, az ádáz
tábornokot saját cselszövénye hálójában megfognia, az angyali lelkű esperestet püspökségre előmozdítania, hogy tehetné, mondom,
hogy mindezt, ezerszer félbe szakítva, végbevigye s mégis megtartsa azon lelki nyugalmat és derült kedélyt, mely a beküldött
czikkek megbirálására s kellő méltánylására
megkivántatik'? A mit ide küldenek, uraim
és hölgyeim, tudják meg sokkal roszabbsors
vár arra, mintha becses közleményeiket csak
Coruhillre, a szerkesztői hivatalba utasitanák. Tegyük fel, délben érkezik meg ide a
küldemény. Azt hiszik,ez igen alkalmas idő,
hogy valaki ebéd alatt czikkeket birálgasson? Ugy emlékszem, már érintettem e
tárgyat másszor is. Most újra mondom, ha
méltányos bírálatot óhajtanak, ne küldjék
dolgozataikat a szerkesztő magánlakására.
Tegnap is, például, bár szigorú parancsot
adtam, hogy senkit be ne bocsássanak, kivevén „sürgős dologban", egy mosolygó fiatal
skótur erővel betolakodik dolgozószobámba
s magát bemutatja, hogy ö a „marhatápegyesület" ügyvivője: gondolják, hogy szívesen láttam ? képzeljék, hogy ott a mint
karszékemben ültem, azt mondta volna, hogy
kihúzza két fogamat: szívesen fogadtam
volna? Szerettem volna megfojtani. Merem
állítani, hogy mind a mit akkor egész nap
irtam, mintha ádáz embergyülöletbe volna
mártva, s ezt fiatal barátom betolakodása
idézte elő. Marhatáp! köszönöm. Mintha bizony a rázott szalma, marharépa, meleg
moslék és korpakeverék oly könnyen leinenne az eínber t o r k á n , mikor valami
nagyobb társadalmi kérdés fölött töri a fejét,
vagy (mert ugy emlékszem épen epikai sodromban voltam) a hetedik égbe szárnyába
igyekszik.

alcselédeknek tán rabszolgákat, a kik nekik
szolgáljanak. A király megkéri a főudvarmestert, hogy mondja meg a másodudvarnoknak, hogy szóljon az asztalnoknak, hogy
küldje ki az apródot, hogy parancsolja meg
az inasnak, hogy szalajtsa a szobaleányt,
hogy kérjen az éléskamra-kulcsártól egypár
darab ezukrot az ő felsége kávéjába, mely
valószínűleg egészen elhül az utánjárás alatt.
Kis házainkban mi is kisebb-nagyobb mértékben királyok vagyunk. Itt is van rang,
rend, aristokraczia, fokozatok. Házadban, saz
enyémben is, vannak rejtelmek, melyekről
magunk sem tudunk. Nem akarok a,,bejárók"
régi rémes kérdésével foglalkozni; nem beszélek holmi falusi rokonokról, szerelmes
kanonérokról; meg annyi titkos összeköttetés
igényével bíró nép; házunk meg nem fogadott
cselédei; szürke asszonyok, kik esténként,
karjukon kosárral, ólálkodnak a ház körül;
piszkos nagykendők, melyek a kapuközben
meglapulnak, mikor hazamégysz. E bejárók
a Tamás elnyűtt bér-ruháit viselik, s öt
„ur"-nak szólítják; e hallgatag asszony-személyek „kisasszonyénak hívják a szobaié
ányt, alázatosan hajlonganak előtte, s tán
kezet is csókolnak neki. S pedig e szolgák
szolgáinak is vannak még alárendelt pártfogoltjaik a város elhagyottabb részeiben, ama
setét, szegény, hideg, nyomorult, pisz
pinczeszobákban, rongyos, büdös vaczkokon,
hol meztelen, sápadt, kiaszott gyerekek hen
teregnek. Meglehet, hogy a te söröd, mely a
csapról oly bőven foly, egyszer-máskor eljut
e setét pinczelyukakba is, hol reménytelen
kín hallatja nyögéseit, s világot sem lát soha,
ha a te konyhádról egy-egy darab gyertyavéget nem kapna néha-néha.

őszinte viszony létezik; hogy a gyerek bizalmas ragaszkodással viseltetik ahoz, a ki őt
meg is náspángolhatja; hogy soha sem oson
el a leczke elöl; hogy soha sem csináltatja
másik fiúval meg a kihagyott gyakorlatot;
soha sem csinálja meg ö a másikét; hogy soha
sem r ú g ki a hámból, hogy soha sem hazudik,
a mennyire t. i. az iskolai becsület megengedi.
Ha valaha oly iskolásfiut ismertem volna, a ki
minderre igényt tartott volna, arra intettem
volna pajtásaimat, hogy vele ne társalkodjanak. Ha oly iskolamestert ismertem volna, aki
azt hitte volna, hogy sok ily gyerek van az iskolájában, azt én beültettem volna a legkisebb
gyerek-padba, hogy tanuljon ember- és világismeretet. „Ki lármázott ?" „Nem tudom tanitó
ur." Pedig jól tudta, hogy épen könyökös
pajtása volt. „Ki mászott keresztül a falon?"
„Nem tudom, tanitó ur." S pedig épen az ö
maga nadrágját szakította el a vakolatos
téglafal. — iíyenek a cselédek is. „Ki ette
meg azt a három galambot, a mi még ma
reggel a galambpástétomból m e g m a r a d t ? "
„Oh uram, bizonyosan még János" (a ki a
múlt hónapban hagyta ide a szolgálatot) ;
vagy „Talán a Mari kisasszony kanári madara szökött ki a kalitkából, s annyira szereti
a galambhust, hogy soha sem telik be vele."
Az ám; a kanári madár volt; Erzsi látta, s
Erzsi kész megesküdni rá. Egy szó se igaz
belőle; de kérlek, ne mondd, hogy hazugság.
Ez nem hazugság; ez csak pártod melletti
szavazás. Védje mindenki a maga h á t á t ; a
cselédszoba a cselédszoba mellett tanúskodik
az ebédlöszoba ellenében. Iskolás gyermekek
és cselédek soha sem vallanak egymásra.
Hallgatag megegyezés van köztök, hogy
egyik se tudja: ki lármázott, ki törte ki az
ablakot, ki ette meg a galambpástétoinot, ki
szedte ki a salátából a főtt tojást, hogv7 történik hogy a boros üveg mindig fogy (mert
bedugva is csak fogy) — s igy tovább. Képzeljük, hogy Brutusnak egy inasa lett volna,
a ki azzal állott volna elő neki, hogy a szakács
jót ivott a curaeao-ból; melyiket csapta
volna el a kettő közül? — a szakácsot talán;
az inast mindenesetre.

Nem igen sok éve, — nem tudom már,
azelőtt volt-e, vagy azóta, hogy a kréta-jegy
megjelent az ajtómon, —• egy hölgy töltötte
be a gazdasszonyi bizalmas állást e „magánlakásban"; — jó kedélyü és ritka jeliemii
hölgy volt; sokszor már hajnal előtt hallottam kopogni, s járni-kelni a szobákban és
folyosón, a mint a kulcsokat csörgette, söpörgetett, s halkan dudolgatott munkája közben.
No's, e derék személy, egész rendszeres sörNem ugy! ha tányérod és poharad szép
szállitási üzletet vitt az afféle bejárók utján. tiszta, ha csengetésedre rögtön jő Tamásod
E tisztakezü Phyllis a legcsinosabb kosár- s tiszta, szolgálatkész és jó kedélyü: ne kö
Marhatáplálómat szerencsésen kitusz- I kákat rakta tele az enyémből élelmi szerek- s ve telj tőle absolut igazmondást. Maga szolkolva az ajtón, újra f ölvehetem elmélkedésein ! italfélékkel, s küldözgette, — becsületemre, gálatának érdeke is tiltja az őszinteséget.
fonalát az ajtófélfán levő kréta-firka fölött, azt hiszem, szegény szűkölködő barátinak. Akármi baja legyen, rósz kedvű vagy beteg,
mely mintegy textus gyanánt szolgál a jelen Kamillát biz el kellett küldeni; visszaküldtem neki szolgálnia kell, váltani a tiszta tányért,
kis prédikácziónak, melynek tárgya: nem a | falusi rokonaihoz; s mikor elment, egész töltögetni a poharakat, uj kést, villát hozni,
kréta, sem annak egy vagy más üdvös vagy hosszú litánia j ö t t világosságra bűneiről. soha el nem nevetni magát a te vagy venkáros használata (minők péld. hogy a tejbe Hogy pl. ha megharagudt, oly válogatlan dégeid tréfáira, figyelni mindenre, s mégis
keverik, vagy némely nő a nyakát fehéríti kifejezésekkel beszélt, melyeket nem ismétel egészen közönyösnek mutatni magát, egy
vele s több efféle),hanem: a cselédek lesznek. hetek; s a mi az ételfeléket és sört illeti, az pár hallatlan káromkodást váltani az ajtóHogy el nem távolitják ezt a dísztelen egész üzlet kétségtelen kiderült. S aztán? ban a másik cseléddel, a ki künn szolgál, s
kis jegyet, föltéve hogy a kabátomon volna, Neheztelhetek-e szegény cselédre, hogy még veled szemben ismét nyugodtnak és udvanem leverném én róla? Emlékszem, mikor szegényebb cselédeket segélyez az én élés- riasnak lenni. Ha beteg vagy , egy órában
iskolába j á r t a m , egy gondtalan fiucskának kamrámból? Tegye ön szivére a kezét, s húszszor be kell szaladnia csöngetésedre,
tintafolt maradt a homlokán s három hét vallja meg becsületére, mikor gyerek volt, s ott kell hagynia szeretőjét, vagy húgát, vagy
múlva is ott volt a jegy, ugy mint első nap. a szomszéd kertjéből oly „csábitólag kandi- anyját, a ki Amerikába indul, legkedvesb
Fennakadjak én ezen a kis krétajegyen la- kált a körte" rá: soha sem — — ? Ha nagy barátját, a ki tőle bucsut venni jött, reggelikásom homlokán ? Kinek a dolga lemosni a vendégség volt otthon, s ön, mint gyerek jét, fris sörét, melyet épen akkor öntött ki,
ház homlokáról a piszkot? Vagy én vegyek ott settenkedett a konyha és az ebédlő közt, bármelyiket vagy mindezt, ha a csengettyű
egy kefét s egy kis meleg vizet s magam mig az inas a tálakat vitte s hozta: soha sem szól vagy a z ú r kikiált a szobából: „ T a m á s ! "
történt-e meg, hogy — — ?
Azt hiszed, teljes őszinteséget várhatsz azon
tisztítsam le?
embertől,
a kit szines egyenruhába bujtattál
Jó. De ha azt a foltot lemosom, miért ne
NoSj a cselédek sok részben olyanok, mint
s
azt
követeled
tőle, hogy hajporozza magát
jőjek le reo^el hatkor s mossam le a küszö- a gyermek. Uralom alatt állanak. Alá vannak
mint
inasod?
Valamint
a tisztelendő rektor
böt is. Merein állitni, hogy a korán kelés és vetve á szidalomnak, mások rósz szeszélyének,
ur
és
tanítványa
közt
merő
képtelenség a
testmozgás hasznomra válnék. A szolgáló esztelen követeléseinek, s ostoba zsarnokoshatártalan
bizalmasság,
ugy
közted
s Tamás
valamivel tovább alhatnék vagy heverhetne kodásának gyakran. Duggatnak, összebevagy
János
az
inas,
Mari
a
szobaleány,
s
ágyában, s theáját és újságát oda vitethetné szélnek s kétszinüsködnek. „Kis fiúnak nem
Erzsi
a
szakácsné
közt
is
csak
viszonylagos
magának. Akkor Tamás is megkívánná, hogy illik a széken feszengeni." „Kis leánynak nem
segítsek neki a csizma- és a kés-tisztogatás- kell lármázni és alkalmatlankodni" s több- igazság létezhetik, s teljes őszinteség egyik
ban; a szakács: hogy a sütésben és főzésben; efféle. Nem hallottuk-e mind e rendreuta- részre sem követelhető. Hiszen a tiszteleta szobaleány is megvárná, hogy a fodoritó sitásokat gyermekkorunkban mi is, s nem teljes udvariasság maga is hazugság, melyet
szegény Jakab tanúsítani köteles egynémely
papirkákat más szedje ki az asszonya hajából, ismételtük-e öreg korunkban magunk is? S
kevély fiúnak irányában, a ki méltó volna,
s más fésülje és öltöztesse. Egy csomó cselé- az iskolában ! elhiszi-e, a ki mondja is, hogy
hogy ö tisztítsa a Jakab csizmáját s nem ez
az
iskolamester
s
az
iskolásfiuk
közt
egészen
det kellene tartani a cselédek után, s ez
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az övét. Itt a kis fia, Aladár, most múlt tiz remekeket, melyek az egészségtelen, zárt zárda- csukon. Elég volt a szomorú képből s őszintén fáj,
éves, s hogy parancsol annak a magas, ko- folyosók két oldalán, egymás fölött és alatt százá- hogy el nem kerülhetők.
De még egy szó: Deák Ferencz fája kiszámoly, nyugodt és rendszeretö embernek, val függenek.
radt;
Magyarországnak nem messze a végo! A
Ezek
az
u.
n„Ex
Voto",
azaz:
fogadalomJakabnak az inasnak; rá kiált, ha nem hozza
képek, melyek mindegyike az istenanyjának segít- dolog ugy áll, hogy harmad éve lippai és radnai
mindjárt a meleg vizet a theának, össze- ségéről s annak dicsőítésére szól, s melyeket hála urak, Széchenyi emlékezotére requiemet hallgatszidja, ha nem fényesitette tükörré a csiz- jelül hoznak és akgatnak föl ide, a tisztultabb tak a radnai templomban. E nap emlékéül egy kis
máját, vagy parancsol neki, hogy szaladjon vallásos érzés és a nemes izléa botrányára sokszor, gesztenyefát ültettek a templom elé, körülkeríaz istállóba, s kérdje meg Pistától, attól a azok, kiket hitök szerint a szűz anya mentett meg tették nemzeti szinü karókkal és egy kis táblácskára rá írták az emlékezetes napot és évet.
gazembertől, hogy mért nem vezeti már a a képoken ábrázolt nyomoruságoktól.
E sajátságos képcsarnok tán reclam akar lenni
Következett aztán kisasszony-napja, a legnépony-ját, s igy tovább. A mama pofozta
Julcsát a szobaleányt, s a piezi kisasszony a kolostor és templom csodatevő ereje mellett. De pesebb radnai búcsú, mikor az ország minden
szidja Mártát a dajkát, a ki öt gyermekkel oly Ízléstelenül és esetlenül van összeállítva, vagy részéből összesereglik a sok buzgó és túlbuzgó,
inkább egymásra halmozva, hogy valahányszor meg babonás nép. És ott találtak egy „nemzoti
bajlódik a gyermekszobában. S a kis kisasz- rajok
gondolok, boszankodnom kell.
szinü fát," a minek tavaly még se hire, se hamva
szony s Aladárka, s a mama, s a papa,
Némelyiken azonban mosolyogni is lehet; nem volt.
Mártától s Julcsától, s Jakabtól s Pistától mikor például egy összetott kezekkel térdelő nőt s
Kögtön kész volt rá a történet:
udvariasságot s őszinte szolgálatkészséget előtte koporsóban fekvő férjét ábrázoló kép alatt
„Deák Ferencz sötét éjjelnek idején eljött
követelnek. Kedves uraim és hölgyeim, nincs a következő naiv fölirást olvastam: ,,Ex Voto. — egyszer Radnára, hogy a boldogságos szűz Mária
igazuk. Például ön a hírlapját kéri s Jakab Barbara Schillack aus Dankbarkeit an Gottes áldását leimádkozza a szegény hazára; és arra
kérto a szent anyát, hogy valamiképen adja tudazt felelné: „én olvasom, kérem ne zavarjon" Mutter."
tára
neki Magyarhon jövő sorsát. — Hogy sikere
A
templomban
a
nagy
oltár
mögött
van
né— vagy például, ön egy pohár vizet kér s
legyen imádságának, a radnuezai kuttól (Radna
hány
„mankó"
fölakasztva,
melyekről
azt
beszélik,
ö azt felelné : „Te nagy ostoba kamasz, hát
hogy született sánták hagyták ott s a nagy kijá- elő része, egy jó negyed órai járás a templomhoz)
nem vagy elég nagy, hogy magad hozz rásnál
egy vasrostélylyal elzárt fülke (az u. n. egész a tomplom ajtajáig térden állva csúszott. —
magadnak" — ugyan kérem, mit mondana Ur koporsója), hová egy becsületes búcsú-saison Ott aztán mogállott és azt a kis darab botot, a
rá? Már pedig, ha a szomszédjának szólna alatt egy pár véka réz és ezüst pénzt hánynak mire támaszkodott, leszúrta a templom ajtajába,
ön ilyesmit, az
hogy ha az a
bot ott kízöldül:
is ugy felelne;
Magyarország
igazságot csak
boldog
lesz; —
egyenlőinktől
ha pedig száraz
várhatunk. Azmarad: az orszáért hát, tisztegon erőt vesz a
lendő rektor
veszedelem és
ur, ne beszéljen
még soha hire
se marad."
ön nekem az
Ezt a kis töriskolásfiuk
ténetet csinálták
őszinteségéről,
a búcsusok a kis
vagy én fogok
fára, mely akkor
az Ön őszinteépen a legszebb
ségében kételpompájában zöldült s ott körül
kedni. Nem,
térdepelve száTamás az inazakat lehetett
som maga a
látni imádkozni,
becsületesség s
a kik mind egyért
őszinte szivüimádkoztak, a miség a szomszéd
ért meséjökbon
az „öreg urat" a
szobalány Zsuradnuezai kuttól
zsika irányáii templomajtaban, de ha azt
jáig térden csúszhiszi valaki rótatták; — és a
la, hogy ép oly
miért az ,oreg
becsületes és
u r " valójában,
őszinte a gazha nem is térdel
dája iránt is,
és imádkozik, do
mindenesetre
hatalmasan
ilyen
kegyeletre
csalódik. Taméltóan — csemás és a gazlekszik.
dája közt titJelenleg a
kok , hazugsáScarisorai jégbarlang. — (B. Eötvós Lóránt 'eredeti vázlata után Keleti Gusztáv. Y
kis fának nyoma
gok és lopások
sincs a tomplom
egész serégé fekszik. Részemről jól tudom, be az együgyüségökben boldog zarándokok . . . előtt, kiszáradt- e vagy gonosz kezek pusztították
hogy egy ügyes, udvarias, lelkiismeretes — Kivül a templomon áll a vásár s árulják nagy el — nem tudni; do a kik már zöldülni látták a
a „búcsú-fiát;" elkezdve apró ezüst „száraz botot" azokban nem hal meg a hit és emhypokritát tartok magamnak, ennyi meg választékban
és porczellán csecsebecséken, keresztül az ima- lékezet, hogy Deák Ferencz a hazáért jól imádennyi évi fizetésért, hogy engem rendesen könyvek, százféle szentképek, sütemények, korsók, kozott.
megcsaljon, meglopjon. Ha kétszinü nem és híres „radnai kétfülü kosarakon" egész a BuRadnával összeépítve következik a panorávolna, ki nem állhatnám gorombaságát s csánszky féle irodalom kiállításáig. Az idén ennek mában Sólymos, rongyos szétszórt oláh falu, feje
első nap el kellene csapnom. Azért nem is volt legjobb keleté. „Szent Ubryk Borbála, a 21 fölött a hasonnevű barna romfalakkal.
Sólymos vára ismeretes a történolomből. Bír
mérgelődhetem rá egy - két apró hazugság esztendőkig befalazott krakkói apácza szomorú
históriájából"
vagy
20—30,000
példány
kelt
el
tokosai
közül emlékezetesek Szilágyi Mihály, Bámiatt, a mit velem szembe elkövet.
Azonban más kereset is virágzik e búcsúkon. Mos- • thori István és Zsigmond, ki 1602-ben Sólymost
tanában irták a lapok, hogy a hires radnai búcsún a kladovai várcserénél említett Székely Mózosnok
hány lovat s több apróságot loptak el az idén.
ajándékozta. Székely Mózes, mert a várat töröEz még tréfa dolog, do mikor egy pár gyer- kökre bízta, — nótába osett s 1607-ben Rákóczi
Arad-hegyalja.
mek is elvész a többi közt, (a mi pár evvel ezelőtt Zsigmond a várat Lugosy János, lippai várkapinagyon divatban volt) aztán » harmadik évi búcsú tánynak zálogositá el 4000 forintért.
in.
alkalmával rá ismer apja, anyja s valamennyi
Sólymos vára majdnem bevehetetlen erősség
A kladovaí festői szép völgytől, — melynek szomszéd az elnyomoritott gyerekre, a ki kicsavart volt, s a lippai várral a Maros völgyének s a sólovegőjo oly tiszta s éghajlata oly szerencsés, hogy kezek és lábakkal, kiszurkált szemekkel alamizs- szállításnak őrszeme és védve.
határába még semmiféle uralgó betegség és jár- nát koldul a -_ vállalkozónak.
A sziklafal, melynek tetején pompázik a rom,
vány be nom vehette magát, — ogy negyedóra
Mert itt a koldulás jövedolmes vállalat, s egy- közvetlon az országút s jelenleg a vasút mellől,
járásnyira fekszik Radna mezőváros, Aradmegye egy , koldus gazda", öt-hat nyomorékkal jókora egyenesen mered az égnek.
„Mária-Czell"-je. Neve az egész országban isme- tőkét összeszerez egy pár jó búcsú alatt. MaholJelenleg már egészen elpusztult, de még a
retes, s pünkösd, kisasszony és Mária napjain tízez- nap részvény-társulatok is alakulnak; a vállalat múlt század közepén is, mintegy 50 embernyi karekre megy a zarándokok száma, kik a „csodatevő kifizetné magát.
i tona-őrség tanyázott benne.
radnai szűz Máriához" búcsút járnak.
És a kik lendíthetnének a dolgon, hogy mind
A romvár, mint minden régiség, igen népAz imposans fekvésű, nagyszerű radnai temp- • ez no ugy legyen, a mint van: azok nom akarják szerű, s a ki Radnán megfordul, különösen a
lomhoz a hegyoldalban óriás hársfa-sor vezet föl. \ meglátni, hogy az ájtatoskodás örve alatt, a bűn búcsusok el nem mulasztják közelebbről mogteNem lehet itt érintetlenül hagynunk azon festészeti ! és a gonosz indulat milyen tágas tért talál a bú- I kinteni. A lakosok s a közel vidékiek is sokat
(Vege köv.)

foglalkoznak a regényes falakkal s furcsa dolgokat szép, regényes vidékeivel, lakosaínak egyszerű számunk közölte. De különben is elevenen élnek
beszélnek a „vörös barátokról," a kik egykor életmódja és foglalkozásaival rövideden ismertetni a nemzet emlékébon a hon szabadságharczában,
benne laktak, s a kik közül még most is lehot akartam; s ha kissé hosszabbra nyúlt az ismerte- a becsület sík mezőjén elvérzett, vagy az önkény
hébo-korba egyet-egyet látni holdvilágos éjjele- tés, annak egyedüli oka ez áldott vidék gazdag- uralma alatt vértanúi halált szenvedett dicsők, s
ken. — Só- és faszállitó tutajos oláhok nagyon sága természeti és történelmi kincsekben. . . Egy közöttök az igénytelen tett emboro, a tiszta keblü,
gyakran látnak „valakit vagy valamit" a falakon. kedves jelenés e tündér vidék, melytől ha az em- nemoslelkü báró Jeszenák János.
Egy másik népmonda „tündérek várának" ber megválik, behunyja a szemét, hogy az ismerős
Az emlék, melynek képe itt áll olvasóink
nevezi. A két monda rokon ogy mással; a vörös kedves völgyekot, ormokat még egyszer lelkében előtt, oltáralaku, karrarai márványból faragott
barátok minden évben egy fiatal leányt, a tündé- lerajzolhassa.
Varga János.
főlapján a vértanú élethű mellszobra látható. Az
rek pedig egy legényt követeltek a vidéktől maalapzat, melyen ez áll, a haza czimerével díszített
goknak adóul.
oltárkő ; a czimeron, az 1849-diki állapotokat jelA rom mai állapotában nngyon érdemes a
lemzőlog a koronát lecsüggő függönyszerü diszitmegszemlélésre s gyönyörvény takarja el, bizonyérzet nélkül nem lehet a
talanságban hagyva a
szemet rajta legeltetni.
szemlélőt: rajta van-e a
Az ablak-közökben máig
czimeren, vagy nincs ? A
is látható a régi festés 8
szobor mellett a hazafiság
a várudvar közepén ogy
géniusza áll keblére szovalódi művészettel épített
rított félkézzel, mig a mácziszterna, mely oly mély
sikkal a martyrság tövis
volt, hogy a hagyomány
koszorúját nyomja a nyuszerint — ogy belé dobott
godt homlokra; alakja,
kacsa a Maroson úszott
arcza, állása meghatottsáki; a mi, a Maros közgot, mély fájdalmat s nevetlen alatta folyván, himes nyugalmat tüntet elő.
hető is . . .
Ez egész ábrázolat,
mely erőteljes domborműRadnát, épen az invet képez, trieszti szürdóház előtt — Lippával
kemárványból fényesre
egy hajóhíd köti össze,
csiszolt s kétölnyi mamely híd arról nevezetes,
gasra omolkedő keretbe
hogy tarifája az országvan illesztve, mely a csaban — még a pest-budai
ládi sírbolt fólé épített rálánczhidat se véve ki, —
csozott
csarnok fülkéjéhez
legmagasabb . . . A híd
van alkalmazva.
maga elég rozzant hozzá!
Lippa ugyan kivül
Állványán a következő,
esik czikkünk czime köáltalunk is már közlött
rén, de kivül még a mefölirat olvasható (a négy
gyén is, s csakis a kedves
sor költemény Gyulai
Páltól):
szomszédság kedvéért
teszszük e kurta kis kité„BÁRÓ JESZENÁK
rést. Nemrég ugy is még
JÁNOS,
Aradmegyéé volt, s ma
szül.
Pozsonyban,
1800. január
már Tomesmegye tart rá
22-dikén.
számot.
Vára, — mely egykor
Szerette hazáját
a Sólymoséval a MarosSzívvel, szóval, tettel;
völgy betett kapuját kéVédte szabadságát
pezte, mely egykor épen
Híven, becsülettel.
oly hatalmas és még neÁldozott, szenvedett,
vezetesebb volt, mint az,
Jutalmát nem kérte,
és mely ma már szintén
S nem küzdhetve többé,
olyan rom, mint az; valaVérpadon halt érte.
mint nevezetes régi nagyPesten, 1848. október 10.
szerű monostorát jelenleg
Hamvait csakis 1867-ki
hallgatással mellőzzük;
decz. 2-án hozathatá át
csak egy eddig jelentékteEmlékét
örökítendő—gyálen kincséről, mely szép
szoló özvegye
jövőjének anyja lesz nem
gr. Forgách Aloizia."
sokára, „savanyu kut" novü primitív fürdőhelyéről
A kerot felső részén
szólunk néhány szót.
pedig, erős sziklacsoportozaton, egyszerű kereszt
E fürdőt eddig bérlő
áll, a hit örök jelképe.
kezelte 8 a közönség,
A mű szobrászi kivimórt épon nagyon jutátele jeles szobrászunknak
nyosvolt—nem igon haszAlexinek dicsőségére vánálta; csak egy közmonlik. Egyszerűség, bonsődás keringett róla, hogy
ség, a felfogás és kivitel
„a ki a lippai vízből iszik,
nemességejellemzik e műaz nem feledi el Lipvet, mely hasonnemü hazai
pát" . . .
műtárgyaink közt kétMint gyógyvizet már
ségkívül az első helyek
régóta alkalmazta egyes
egyikét foglalja el.
betegeinél megyei fő-orA családi kegyelet,
vosunk, a mellbajok spemely az elhunyt hamvai
ciális orvosa, és mindig
fölébe egy valódi művészi
kitűnő sikerrel.
alkotást kívánt állítani,
A fürdő iránt folydicséretre nem szorult. A
tonos figyelmeztetései és
lelkes nő, özv. gróf For«rnyodetlen pártolása álgách Aloizia, midőn drátal végre fölkeltette a
ga elhunytját megtisztelte,
kincstár figyelmét is,s jöB. Jeszenák János síremléke. — (Alexi szoborművé után.)
egyszersmind hazai művévőre maga a kincstár veszi
szetünk pártolójául tűnik
kezelése alá az eddig keföl, ki jól érzi, hogy a szív vallásos és kegyeletes
vés figyelemben részesült, de a legszebb jövőre
B. Jeszenák János síremléke.
érzelmei méltó kifejezést nyerhetnek a művészet
hivatott fürdő és gyógyhelyiségot.
A „savanyu kut" a várostól félóra járásnyira
Lapunk f. évi 42. számában emlitve volt, dicső által is, s maradandó emlékben élnek általa nemfekszik egy lombkoszorus hegyekkel körülölelt szabadságharezunk egyik vértanuja b. Jeszenák zedékről nemzedékre.
völgyben, egyetlen bejárással. A hozzá vezető ut János siremlékének október 20-kán, az elhunyt
illatos szénáskertek s árnyas fák közt fut s magá- halálának 20-dik évfordulóján, a pozsonyi evang.
nak a völgynok éghajlata Olaszhoné; — levegőjo tometőbon történt leleplezése.
A scarisorai jégbarlang.
tiszta, üde, éltotő; vize pedig, mely a hanyag keMost alkalmunk van az Aloxi által művészizelés mellett is mesésen bő, hatékony a mellbe- leg kivitt szobor rajzát is bemutatni olvasóinknak.
Az érdek, melylyel a természet bámulatos
tegségek, s különösen a tüdőgümőkór ellen.
Magáról a megdicsőültről, kinek emléke áll tüneményeit kisérjük, szorosan összefügg azon
. . . Ez volt a vidék, melyet, természeti kin- előttünk, nem szükség hosszasari szólnunk olva- élvezettel, melyet azoknak átértése nyújt. Azt
cseivel, történelmi drága emlékeivel, páratlanul sóink előtt. Életrajzát s arczképét múlt évi utolsó hiszem, hogy az utóbbi évtizedben oly átalánossá
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i dr. Schenzl által eszközölt észleletok szerint, az féle mészképletekben nemcsak nagyobb nyilásokou
egy egész év folyama alatt előfordult legmagasabb keresztül ömlik, hanem apró repedéseken, csöveken
s legalacsonyabb hőmérsék közötti különbség a koresztül is szivárog a föld alsóbb rétegei felé. E
old felszíne alatt 4 lábnyira 11" C. volt, 12 lábnyi vizerek bizonyára a jégbarlangok hideg boltozatámélységben 4° C, 24 lábnyi mélységben már csak hoz is el fognak jutni, s részben már azzal érint0,(>° C, s 40 lábnyi mélységben már kisebb mint kezésben megmeredvo, jég-stalactitokat képeznek;
0,01° C.; mig e különbség a levegőben 30 fokot részben pedig a fenékre hullva, azon eleinte jégI.
meghaladott. — Ámbár e számok csak helyi érté- dombokat, utóbb oszlopokat vagy gúlákat, egy
A Bihar-hegység különös érdekét a Lias- és kűek s csak bizonyos kőzetrétegekre vonatkoznak, szóval stalagmitokat alkotnak.
Jura-mésztömegeknek köszöni, melyek ős jegeczes mégis a helyszinén tett észlelőtök hiányában felII.
kőzetei közé vannak boékelvos többnyire homokkő jogosíthatnak azon állításra, hogy a Bihar-hegység
mészszikláiban
10—20
ölnyi
mélységbon
az
évA Bihar-hegységben mindeddig csak két jégrétegeken nyugszanak.
szaki hőmérséki változások a foknak kis törtrészeit barlang ismeretes, ámbár feltehetjük, hogy aknáiA romboló hatás, melyet az időjárás, különö- meg nem haladhatják, s igy ott egy állandó hőfok
sen pedig a viz e mészkőzetokre gyakorol, nemcsak iralkodik, moly csak kevésben tér el a megfelelő nak vagy hóvermoinek némelyike ilyenbe nyilik,
a nélkül, hogy a felottök lépdelő utasnak lételükszakgatott festői sziklacsoportokkal gazdagítja a felszín évi közép-melegétől.
ről még csak sejtelme is volna. E barlangok egyike
vidéket, de alkalmat nyújt mindazon sajátságos
Lépjünk tárgyunkhoz közelebb !
a betrana-i fensikon, a Bihar csúcsától másfél
természeti viszonyok alakulására is, molyok a
Mindazon
hó
vermek,
melyekre
a
Bihart
átkumérföldnyi távolságban északra fekszik,s 1860-ban
Karstot*) híressé teszik. A Bihar-hegység is kértatva
bukkanunk,
több
öl
mélységű
tölcsér-alaku
Kula nevű oláh vezető által fe 'eztotett fel, ki bekedhetik patakokkal, melyek egyszerre eltűnnek
üregek,
melyek
mintegy
4000
lábnyi
magasságban
lőle
egy belényesi ezukrászt jéggel látott,el. —
B talán csak mérföldnyi távolságban bukkannak
sürü
erdővel
borított
helyeken
nyílnak.
E
viszoEnnél
sokkal nagyszerüobb az, moly a topánfalvai
valamely barlang nyílásán újra elő, vannak időszaki forrásai is s fensíkjain hasadékok, tölcsérek, nyokból következtethetjük , hogy e helyek évi- kincstári erdő scarisorai kerületében fekszik, s
aknák nyílnak, mint megannyi szájak a viz fölvé- közép-hőmérséklete- a fagyponton alóli. Félek, melyet e hegyek oláh lakosai Gyezar-nak neveznek.
Vass József*) és Schmidl **) leirásai e bartelére. Áz e nyilasokon becsepegő, vagy a kőzot hogy többen olvasóim közül, az előrebocsátottak
kisebb repedésein beszivárgó viz sok esetben után a kérdést, mely foglalkodtat, már is ez egy langnak tudományos körökben máris hírességet
nagyon tekervényes utakat fut be, mig a homok- körülmény által teljesen megoldva látják. A dolog vívtak ki, s ugy hiszem, az utolsó évtized folyama
alatt évenkint találkozott egy-két társaság, mely
rétogekig eljutva, azokból véglegesen tör elő. A még sem oly egyszerű.
A teljes megértés végett tekintetbe koll ven- megküzdött e kirándulás fáradságaival.
legszebb, legtágasabb barlangokat a mész és hoA Gyezar látogatására Rézbányából vagy
mokrétogek határán, patakok kiömlésénél találjuk. nünk, hogy az emlitott mélyedések feneke három
E Karst-képződmények(mert legjellemzőbben utón nyerhet inoleget; először: mint már tudjuk, a Topánfalvárói indulhatunk, s könnyen útba ejtugy nevezzük eme szakgatott mészképleteket) a kőzeten keresztül a felületről levezotett moleg ál- hetjük azt, ha e helyek egyikétől a másikhoz
Biharon 4000 lábon felül emelkednek, s épen e tal ; másodszor: a lég melege által, melylyel érint- utazunk. Bármely oldalról jönnénk is, az erdőszkörülménynvcl függnek össze ama sajátságos jele- kezik, és harmadszor a napsugarak behatása által. lakot kell nyugvó, sőt alvó állomásul választanetek, melyeket e hegységnek még nyár derekán E meleg források elsojo, mely a fenéken a felszín nunk, moly a Disztityul patak s a Biharról leömlő
is hóval telt vermei és jégbarlangjai nyújtanak. E évi kö/.ép-hőmérsékét, tehát egy fagypont alatti Aranyos összefolyásánál áll, s melyben az ott lakó
jégbarlangok örökös tele, ellentétben a néhány hőfokot törekszik fentartani, egész év folytán sem erdő-korülőnél szíves felvételre számithatunk. —
öllel íV le ttok elterülő nyári viránynyal, oly tüne- fogja a tél folyama alatt hullott havat megolvaszt- Egészséges ló hátán a két kiindulási pont bármemény, moly magyarázatot kivan; legyen tehát hatni. Csekélynek tartom azon hatást is, melyet e lyikétől hat óra alatt elérjük az erdőszlakot, s
szabad megkisértonem, annak értelmébe tudomá- tekintetben a lég melego gyakorol, mert ogyrészt attól két órai gyalogolás után feljutunk a Gyezar
nyos fogalmak segítségül hivása nélkül is behatni. annak rósz moleg-vezetési képessége a hóval érint- szájához, mely 3752 lábnyi magasságban nyilik.
Ki ne lett volna olvasóim közül már valaha kező légrétegek jolontékeny mcgmelegodését nom Oda érve, sürü, mondhatnám ős-erdő közepében
pinezében, s ki nom törte volna fejét gyermekko- eszközölheti; másrészt ez alsó légrétegek, mint a 25 öl mély, s 30 öl átmérőjű csaknem köralaku
rában a talányon: nyáron hideg, télen meleg: mi nyár tartama alatt leghidegebbek, s igy legsűrűb- nyílás előtt állunk, melynek falai három oldalról
az? S ne találta volna ki több vagy kevesobb szülői bek, e külső légáramlásoktól ment helyekon csak- függőlegesen merednek le, ugy hogy a lemenetel
segítség után, hogy az csak a kút vagy pincze nem tökéletes nyugvásban lévén, csak kis mérték- csak ogy, még pedig az észak-keleti oldalon válik
lehet. E szerint mindannyian saját gyermekkori ben eszközölhetik a légnek keveredés utjáni mele- lehetségessé. S mily lemenetel ez! két már rothaészloleteik utján jutottak azon ismerethez, hogy gedését. Do ha a hó önfentartási küzdelmében ez dozó fatörzsökből összekötözött létrára bizzuk
a felszín alatti földrétegek nem meleyednek, de emlitott két körülménytől talán még segítségre is nyakunkat, s meg koll elégednünk a másfél lábnem is hűlnek meg soha annyira, mint maga a számolhat, ugy a harmadik hőforrás, a nap annál nyira egymástól elálló keresztfákkal is. Ha szeföldfelület. Hozzá teszem, hogy az ily pinezék elkeseredettebben törekszik őt tüzes sugaraival rencsésen lejutottunk, ogy ujra-fagyás (regelatio)
vagy épen nem, vagy csak nagyon rövid ideig megsemmisíteni. Tágitsanak bár a köröskörül emel- által keménynyé vált hómezőn állunk, körülvéve
vannak kitéve a napsugarak behatásának, s igy kedő védbástyák csak perczekre is e hatalmas meredek falak által, mig feltekintve a kék ég s a
afötényező, mely hőmérsékletüket meghatározza, a ellon támadásainak: a pusztitás, melyet az ezek zöldülő fák lombjai mosolyognak felénk. — Szempincze falait körülvevő kőzetek által a felszínről alatt véghez visz, iszonyú; az elkerülhetlen sors, közt a létrával a délnyugati falban, o Jura
levezetett meleg. Ezeket egybevetve, azon tételhoz olvadás. Talán sikerülni fog egy-két ily jól épitott mész-sziklák hasadási irányai által körvonalojutunk, hogy egy sziklának valamely pontjánál, erődítményben a sziklafalaknak fagyasztó ölelé- zott 5 öl magas kapu nyilik, melybe a hómoző
m°ly melegét annak valamely más pontjától vezetés sükkel éjjelenként behegeszteni a sebekot, melyeket lehajlik. Nem emlékszem, hogy más alkalommal
utján nyeri, a különböző időbeli hőmérsékletek közt nappal a nap sugarai ejtettek; de ily esetek csak a természeti tünemények által annyira meglepetve
lettem volna, mint midőn a hómezőn le s ez ajtón
kisebb különbség van, mint a'kiindulási pontnál a kivételek közé tartoznak.
megfelelő időkben levő hőmérsékletek közt.
Nagyon alkalmasnak tartom o hasonlatosságot beléptem. Mintegy varázsütésre eltűnt minden, mi
arra, hogy tulajdonképeni tárgyamra, a jégbarlan- a nyár heves életére emlékeztethetett volna, s a
Kérem most a tisztelt olvasót, ássa (legalább gokra áttérjek. Valamint nem kismértékben emeli legridegobb téli kép terült el szemeim előtt.
egy várnak erősségét, ha biztos menhelyekkel van
gondolatban) pinezéjét egy-két öllel mélyebbre,
Tökéletesen sima jégtalajon, kör-alaku teremelőre mondhatom neki, hogy akkor annak fenekén ellátva, molyekben botogeit, vert hadait ismét bon állottam, melynok átmérőjű 2 5 öl, szabályos
az. évszaki hőmérsékleti változások még sokkal talpra állíthatja, ugy biztosítják a tél uralmát s boltozatának legnagyobb magassága pedig 10 ölnyi
csekélyebbek lesznok, mint annak előtte. Okvetlen szolgálnak nemhelyeiül a jégbarlangok. ítélje meg volt. A kapun elégséges fény hatolt be, hogy a
következménye ez az épen felállított tételnek, ha a tisztelt olvasó, mennyibon jogosult e hasonlat. tárgyakat fáklya segítsége nélkül is megkülönaz uj fenékig érkozett meleget ugy tekintjük, Kössük az épen lcirt hóvermek valamelyikét egy böztessem. A bemenettől balra mintegy 10 láb
mintha az a régi fenékkel egy magasságú rétegek- a fenéktől oldalvást benyíló üreggel vagy bar- magas szabályos jégdomb emelkedett; szemben
ből indult volna ki. Ha tehát valaki pinezéjét langgal össze, s elkészítettük a mintát, mely sze- ugyancsak egy kettős csúcsú jégdomb látszott,
légvonások és napsugaraktól teljesen elzárja s rint a Bihar-hegység jégbarlangjai alkotva vannak. molynek csúcsai közel 4, illetőleg 3 öl magasak
folyton mélyebbro és mélyebbre ás: el kell hogy Tudjuk, hogy a viszonyok közt, melyeket mint a voltak, s a tetőről vízesés gyanánt lehulló jégcsákeletkezésére szükségeseket emeltünk pokkal érintkeztek ; végre jobbra egy beljebbre
érje azt a mélységet, mélyben az egész év folyama hóvermek
:
alatt, a legérzékonyebb hőmérőkkel sem lesz képes k , e barlang falai állandóan a fagypont alatti hő ható sikátor nyílása volt kivehető. Balra a jobb
hőmérséki változásokat kimutatni.Hamarább mint mérsékkel kell hogy bírjanak, és pedig annyival domb megett egy akna nyilik, mely kétségtelenül
reményű,talán már4 —öölnyi mélységben el fogja inkább, mert a napsugarak behatása ellen teljesen e barlang kiömlési csatornája. Kulnier cs. kir.
védve vannak. Ha most a nap a külső veremben erdősz ebben kötélhágcsók, s összekötözött falétczélját érni.
A hőmérséki különbségek e folytonos ki- hevesen tüzel, s az abban összegyűlt havat olva- rák segélyével 40 ölnyi mélységre bocsátkozott le,
egyenlítése által á tormészot nem csinált egyebot, dásra bírja, ugy az ekként képződő viz a barlangba a nélkül hogy feneket ért volna.
s
iniut.a közép számtani arányost kereste ki mind foly, s annak fenekével érintkezve, lassanként
Tavaly
szeptember
13-án,
midőn
o
barlangot
lehűl,
s
azon
újra
megfagyva
jégréteget
képez.
Igy
ama hőfokok között, melyek a felszínen az egész
év folyama alatt egymást követték. Ugyanazon történik oz napról-napra, még pedig nomcsak a meglátogattam, a jégpadolat mintegy egyhüvelykműtét ez, melyet egy hely évi közép-hőmérsékének hóinezÓTŐl leolvadó vizzel, hanem azzal is, mely a nyi magasan vizzel volt boritva, mit részbon a lég
kiszámításánál végezünk, s igy e számitás ered- verem nyilasán eső alakjában hull alá. A barlang melegének, moly e teremben 5 foknyi volt, részben
ménye 8 a felszínhez közel földrétegek állandó jégrétegének ezok szerint csakhamar óriási vas- a hómező heves •olvadásának tulajdonitok. Késő
hőmérsékének észleleto között megegyezést vár- tagságura kellone nőnie, sőt az egész üreget be őszszol, mint mondják, o vízállás még sokkal mahatunk. E megegyezést csakugyan kimutathatjuk, kellene töltenie, ha a természet egy időben a bar- gasabb; s ugyanannak kell tavaszszal is történni,
mert a látszólagos oltérések, melyek talán első langgal nem alkotott volna a felosleges viz eltávo- midőn az olvadás ideje alatt a nyíláson át nagy vizpillanatban zavarba ejtenek, a föld benső melege lítására szolgáló kiömlési csatornát is. E csatorna, monnyiségok ömlenek be. Megjegyzendő, hogv ott,
melynek létezését mint a jégbarlangok keletkezé- hol a jég a sziklafallal érintkozik, az olvadásnak
által teljes magyarázatot nyernek.
semmi nyomaira nem találtam.
A magy. tuü. akadémia budai észleldéjében sére szükségeset emeljük ki a scarisorai barlangAz első teremből 27 öl hosszú alagút vezet
ban föltűnően szemünkbe ötlik.

vált utazási vágy, még nagyobb mérvben a termeszettudományok népszerű olterjedésénok, mint a
közlekedési eszközök tökéletesbedésének eredménye. Feladatomnak o szerint csak ugy vélek eleget
tehetni, ha a scarisorai jégbarlang leírása olé,
annak elméletét csatolom.

II » -mA

*) Karst nevet visel a j ^ j ; a lp O k e g v á g a Iltyriában,
kopasz,barlangdús mészkő-hegység. Számos barlangjai közt
legnevezetesb az adeisbergi, melyet kéjutazóink a trieszti s
fiumei utakban meg szoktak látogatni, a hires ezirknitzi tó
közelében.

A kép, melynek magyarázatául e sorokat
*) Az erdélyi term. tud. társulat közlönyének 8-dik
írom, e barlang jég-stalagmitjait ábrázolja; a kötetében.
mód, melyen ezek keletkeztek, nem szorul hosszú
*•) Das Bihar-Gebirge. Wien, 1368. Förster und
magyarázatra. Emlitém már, hogy a viz a Karst- Bartelmus.
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egy fülke mellett el a barlang második teremébe.
Ennek talapzata szintén sima jégréteg, mely azonban az első terem talapzatánál egy öllel mélyebben
fekszik, ugy hogy a jég ebből amabba gáton lezuhanó vizhez hasonlóan hajlik le. E jégeséson csak
fejszével levágott lépcsők segitségével bocsátkozhatunk alá.
Az alagút átlagosan 7 öl széles, s jelentékenyebben csak közepén H fülke felé tágul ki, boltozata közepén 5 öl magas, s onnét az első terem
felé hét ölnyi, a második terein felé pedig 4—5
lábnyi magasságig hajlik lo. Ha a boltozat alacsonysága miatt helyenként meghajolni vagyunk
kénytelenek, gazdagon kárpótol a természet o
kellemetlenségért egy varázsa által, melyet más
barlangokban hiába keresnénk. Az egész boltozat
t. i. jégjegoczekkel van boritva, melyek hüvelyknyi nagyságú lemezekké, azok pedig a logsajátsá-

van kifejlődve, a rondosona molegen lecsepegő viz 1 kezébe kapta szablyáját és azzal négy emberét loáltal kivájt csészo-alaku mélyedést tártaim íz.
vágta; o miatt oly nagy bánkódás fogta el, hogy
A sok közül leginkább ama jégcsoport vonja a kormányról leköszönt s Jeruzsálembe zarándomagára figyelmünket, melynek stalagmitjai (számra kolt vezokleni; a halál azonban Cyprus szigetén
nézve 50-nél több) egy önállóan kiemelkedő hosz- elérte őt.
szukás jégdombon vannak festői Ízléssel olhelyezve.
III. Henrik franczia király idejében hasonló
Oláh pásztorok, kik ide vetődtok, e csoport középső eset fordult elő. Joyense herczeg lakadalmán Claulegmagasabb stalagmitját a boldogsá«-os szűz din zenész nem ugyan a királyt, hanem egyik
szobrával hasonlítva össze, a körülálló oszlopokat udvaronczát oly tűzbo hozta, hogy magáról teljeemiitett mélyedésükkel gyertyatartóknak tekintet- sen megfeledkezvén, az uralkodó jelenlétében fegyték, s a csoportot oltárnak nevezték el. Schmidl, vert ragadott; Claudinnak alig volt annyi ideje,
midőn 1858-ban moglátogatá a barlangot, e hason- hogy őt ogy más dallam által ismét lecsendesitse.
latosságokat helyeseknek, s igy az elnevezést jogoPoter de Chatoauneuf szerelmi dalnok, ki a
sultnak találta. Később e szobor eltorzult, s én XIII-ik században élt, hallgatóit a legmélyebben
körülállói között hasztalan kerestem.
vala képes megindítani.
Fáklya fénynél lerajzoltam e csoportot kesNostradamus, a „provenoei troubadourok é lekenyebb oldalával, s e rajzot mutatom itt bo ama térői" irt művében a-következő adomát beszéli el
tökéletesbitett alakban, molyot neki Keleti Gusz- róla. Midőn egyszer az otnlitett költő, Roquemartáv barátom adott.
tino urnái tett látogatásából haza felé menve a a
Ugy hiszem, nem kis mértékbon fogom növelni vallongue-i erdőn utazott keresztül,utonállók tare sorok érthetőségét, ha ide csatolom a scarisorai tóztatták fel, kik lovát, pénzét s öltözetét is egébarlang vízszintes átmatszetét, valamint a függő- szen az ingéig elvették tőle s meg akarták őt gyilleges átmetszotet azon vonal montébon, melyet a kolni. Akkor kérto okot Péter, hogy legyenek oly
kegyesek és hallgassanak meg tőle egy dalt, mevízszintes átmetszet rajzában AB-vel jelöltem.
lyet énekelni szeretne, mielőtt meg kell halnia. A
B. Eötvös Lóránt.
rablók beleegyeztek a költő kérelmébe és ez cziterája mellett egy dalt énokelt, melyet az utonállók
tiszteletére rögtönzött; a dal ugy meghatá őket,
A zeiie hatása az emberekre és az hogy lovát, pénzét, ruháit, szóval mindenét visszaadták a költőnek s nagy tisztelettel oresztették*
állatokra.
e l őt
.
(Folyt, követk.)
(Folytatás.)

A scarisorai barlang vízszintes átmetszete.
gosabb, többnyire hatszögü fürtös idomokká csoportosulnak. Képzelhetik olvasóim a bűvös hatást,
melyet a fáklyának vörös fénysugarai e csillárokon
megtörve a szemlélőre gyakorolnak. Mintha a
gyémántok milliói csillognának szomeinkbe!
í? Sajátságos meglepetés vár reánk a már emiitett f ülkében is, mert szemünk ogy a jégen elterülő pocsolyában s néhány fatörzsökbon ütközik
mog. Mi módon kerülhettek azok oda. Egy pillantás a magasba válaszolni fog. A boltozat a fülke
felett csaknem függőlegesen felfelé mered, s fent

A scarisorai barlang függőleges átmetszete.
hegyes csúcsot képezve, a szabadba nyilik. E nyilason keresztül gyenge fény hat a barlangba s kétségtelenül ezen hullottak a fatörzsek is alá.
Menjünk végre a templomba, mert igy hívják
a barlang második nagy termét. Az alaguton végig
menve, 15 láb magas, az előbbihez hasonló jégesésen mászunk lo s a szent helyen állunk. E torom
szintén köralaku, átmérője 10 ölnyi, boltozata
pedig 11 öl magas; falai nagyrészt jéggel vannak
bevonva, ámbár itt-ott a cseppkő-képződés nyomaira is akadunk; talapzata, mint a barlang többi
részeié tiszta jég s kitűnő azok felett jég-stalagmitjai által.
Már a bejárásnál 8—9 láb magas jég-oszlopok
vesznek körül, s a teremnek majd minden zugában
pillantunk meg ilyeneket. Az oszlopokat itt-ott
hegyükkel lefelé fordított ékek, vagy egészen szabálytalan alakok váltják fel; do jellemző mind ez
alakokra nézve, hogy felső részük tulnyomólag

Az a hatalom, a melyet a zenének tulajdonítanak, t. i. hogy a szenvedélyeket lángra lobbantja
vagy kioltja, ogy rakás mondára nyújtott alkalmat. Dávid hárfázik Saul király előtt, mikor a
gonosz szollem őt megszállja. Hasonló történetet
beszélnek a hires Farinolliről. Mikor ő 1736 ban
Spanyolországba ment, énekével V. Fülöp királyt
egy igen veszélyes mélakórból gyógyította ki; a
király magánál tartá őt, megtiltotta, hogy nyilvánosan f öllépjon és kegyeivel halmozá el. Farinelli
ez állását VI. Ferdinánd alatt is megtartotta.
Timotheus zenész Nagy Sándort egészen a
dühösségig gyulasztá azáltal, hogy egy dalt phrygiai módon énekelt előtte s ismét lecsillapitá őt,
mihelyt ugyanazt lydiai módon adta elő. Boethius
beszéli, hogy Pythagoras egykor egy ifjút annyira
fölhevülve talált a szerolemf'élté3, zene és bor
által, hogy az már épen készülőben volt kedvese
házát felgyújtani. A szamószi bölcsésznek azáltal
sikerült az ifjút észre tériteni, hogy a fuvolajátszó
nővel a phrygiai dallamot egy más szelídebbel
csorélteté fel. Máskor ismét egy lázadást Lacedaemonban Terpander pusztán csak azáltal csendesített lo, hogy cziterája mellé dalolni kezdett. Akkortájban ez még lehotséges volt; ma már [aligha
jutnánk ilyen eredményre, habár az ogész policzia
csupa gitárokkal és fuvolákkal volna is fölfegyverkozvo.
A kelta papok a zenéhez folyamodtak, hogy
a nép erkölcseit megszelídíthessék. A galloknál a
bárdok szétválasztották énekökkel a versenygőkot.
Váratlanabb az, a mit szt. Ágoston beszél: egy
egyszerű fuvolás ogy természeténél fogva érzelemteljes népecskére oly varázst gyakorolt, hogy
őt királynak választották.
Egy északi rege Nagy Sándor történetére
emlékeztet. A jó Erich, Dánia királya, egy énekest
hallott azzal dicsekedni, hogy hallgatóit kényekedve szerint haragos, vidám vagy szomorú hangulatba képes ojtoni. Erich azonnal kísérletet
akarván tenni, az énekes montogetődzött s a veszélyt említő, mely abból származhatnék; de minél
több kifogást hozott fel, n király csak annál inkább megmaradt akarata mellett. Mikor tohát a
dalnok látta, hogy engedelmeskednie kell, minden
fegyvert eltávolíttatott s egyszersmind kérte, hogy
néhány nézőt halltávolba állitsanak fel s parancsolják meg nekik, hogy szükség esetén elősiessenek, hárfáját kezeiből kiragadják s verjék a fejéhez. Akkor a királylyal s néhány hű szolgával
bezárkózott és játszani kozdett. Legelőbb is egy
mélabús dallamhoz fogott, mely minden jelenlévő
szivét szomorúságra hangolta; ezután eoy vidám
dalra ment át, hogy mindnyájan ugrálni és tánczolni szerettek volna örömükbon. A dal egyszerre
vaddá és tüzessé lőn, a hallgatók a legnagyobb
izgatottságba jöttek s a királyt iszonyú düh szállta
meg. Mikor ezt a künn maradt udvarnokok észrevették, előrohantak, elkapták a dalnoktól a hárfát
s a fejére ütöttek vele, hogy hagyjon fel énekével.
Hanem a királyt nehéz volt locsondesitoni, s máitöbb szolgát földre teritott rettenetes ökölcsapásaival, mikor végre sikerült őt párnák alá temetni.
Egy másik változat szerint Erich foltörto az ajtót,

A nemzeti színház igazgatásának
történetéből.
A színházi enquéte első ülésén Ribáry tanácsos a hivatalos iratokból merítve, előadá a nemzeti
szinház igazgatóságának történetét, 1840-től, mikor az intézőt országossá lett, a jelen időszakig. A
hivatalos lap a következő adatokat közli belőle:
A 1840-diki országgyűlés a pesti magyar
színházat a nemesség által fizetendő 400,000 pengő
frt alaptőkével országos közintézetté emelte, a tőke
kamataiból a szinház föntartására évenkint 16,000
pengő frtot rendelvén fordittatni.
A szinház átvételét, berendezését és szervezetét ogy nagy országos^ küldöttségre bizta. Ez az
igazgatást egy saját kebeléből választott kisebb
küldöttségre bizta, művezetőül Shnoncsits János
ur nevoztetvén ki. Az eredmény nem felelt meg a
várakozásnak, mert a tőke 36,000 frttal megcsonkittatván, a szinház 12,000 frt évi subvenczió mellett Bartay Endre magán-vállalkozónak adatott ki.
A rákövetkozettországgyülés 1844-ben a küldöttség működését megszüntette, s országos telihatalmú főigazgatóvá gróf Széchenyi Istvánt választotta meg. Azonban a nemes gróf gyöngélkedő
egészsége s más elfoglaltatásai miatt a megtiszteltetést nem fogadhatván el, helyette szintén az
országgyűlés által gróf Ráday Godeon választatott
meg teljhatalommal, do felelősség mellett, rábizatván a főfelügyelet az intézet mind művészi, mind
anyagi ügyoiro nézve. Alatta a közvetlen műigazgatást előbb Bajza József, később Erdélyi János
aligazgatók vezették, egész 1849-io-.
' :
Ekkor az alkotmányos befolyás megszűnvén, az
akkori kormányzat igazgatóvá Simoncsits Jánost
nevezto ki. Később folibe báró Geringer — Augusz
Antal elnöklete alatt — egy bizottmányt helyezett,
s nemsokára a műigazgatás a gazdászatitól olválasztatván, Albrecht főhg, mint polg. és katonai
kormányzó, intendánsul gróf Festetics Leót, s
gazdászati igazgatóul Simoncsits Jánost nevezte
ki, a fölüsj-yolő magas bizottmány több nagytekintélyű urakkalegészittetvén ki. De az eredmény
ekkor som volt kedvoző, mi eléggé kitűnik abból,
hocy Nyéky Mihály bizottmányt tag, — ki 1854bon a két igazgató mellé harmadik társul adatott,
— ugyanoz évben Simoncsits Jánossal együtt a
kormányhoz egy javaslatot torjosztett föl, mely
szerint a nemzeti színházat ismét magán-vállalkozónak kellett volna kiadni, s föntartására részvénytársulatot alakítani. Az akkori kormány azonban e javaslatot mollőzto, s intendánsul 1854. év
végén gróf Ráday Gedeont nevezte ki.
Ez időben történt, hogy némoly lelkes és
derék hazafiak a szinház föntartására — élükön
gróf Károlyi György úrral — adakozásokat akartak gyűjteni, s aláirási iveket bocsátottak ki. De
az akkori kormány ezt gyanús szemmol nézvén, a
gyűjtést csak oly föltétel alatt akarta megengedni,
ha a begyült pénzek kezelése a kormány közegeire
bizatík. Ez sokakat visszatartóztatott az adakozástól, s csak magán-uton lehetett összegyűjtöm
azon tőkét, melynok kamataiból a szinház évek óta
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10,500 frt évi segélyben részesül, mi a színház
fóntartását a legmostohább időkben tette lehetővé.
Azóta a művezetési közegek többször változván,
Radnótfáy S. halála után , most az intendaturával
ideiglenesen gróf Ráday Gedeon van megbizva.
1844 óta az országgyűlés a nemzeti színház
igazgatóságát illetőleg nem intézkedett; 1861-ben
az országgyűlés által kiküldött szini bizottmány
beadta ugyan jelentését és a pénztári kimutatásokat, de azokat az idő rövidsége miatt nem tárgyalták.
A miniszteri tanácsos ur fölemlité a logmaga-

Adventi dolgok a népéletből.
i.

Mikulás.

ül
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Mindennap egy uj szokás, a régi patriarkális
időknek egy-egy nyoma marad el a gőzerővel rohanó „fölvilágosodás," „haladás," ,,Czívilizáczió"s
mit tudom én még milyen nevű ujabb kori találmányok után. Az olmaradottakat eltemoti a feledés;
csináljunk legalább egy üszökvonást a kimúltak
táblájára, hogy a kik utánunk jönnek, legalább
annyit tudjanak rólok, hogy ezek is — voltak.
A nép jellemét szokásaiból ismerjük meg s
jól mondta egyik nagy emberünk, — a sok nagy
közül már bizon nem jut eszembe a neve, hogy
a ki egy népszokást följegyez, egy követ tesz lo a
nemzeti történet épületéhez. Szerény napszámosként már volt szerencsém e lapok hasábjain egy
pár ily követ a középülethez emelni, s a népből
születve, közötte élve, a mi jó emlékezet hozzám
hű maradt, örömmel adom tovább azoknak, a kik
hasznát tudják venni.
A „Mikulás", ugy hiszem, közös ismerősünk,
s egy évben ogyszer, deczember 6-án bo-beköazönt
hozzánk. A Tisza mellett szont Miklós pápa nem
existál, ott csak bizalmasan „Mikulás" a neve a jó
ismerősnek. Mikulás, az ő novenapján rendesen
minden gyerekes házhoz botokint egy pillanatra, s
a hová be nem menne saját jószántából, oda erőszakkal is behúznák a gondíb szülék.
Szép azt a Mikulást látni, hosszú fehér ruhában, széles szürke szakálla], fehér hajjal, elől-hátul
lelóggó, misemondó aranyos ruhában; a nyelvo
egy rőfnyiro kilóg, s a ki ettől meg nem ijed,
megijedhet attól a sok nyirfa virgácstól, a mit
ölében hord. Hogy no félne tőle a rósz szófogadatlan fiu, mikor a jó gyermekek is ugyancsak
reszketve merik nézni, pedig az ő számukra is van
egy garaboly a Mikulás karján tele mindenféle jó
dolgokkal.
A püspök-süveges Mikulás előbb meg szokott
állni a konyhában s jó mély hangon jó estét kivan,
hogy a gyerekek meg ne ismerjék valahogy benne
András bácsi hangját, a ki fölöltözött maskarádénak, jó "fiuknak mcgjutalmazására, rósz fiuknak
megbüntetésére s szörnyű kedvvel mondja el betanult mondókáját, hogy már dörgő hangjára
mind az anyja szoknyája mögé búvik, a ki apróság van a háznál:
„Rontom bontom csontom,
Csörgő, börgö lánczos tánezos,
Jó estét kíván a Mikulás
Itthon van-e András, Jóska?"
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— Itthon vagyunk, szívesen látjuk, szánkat
rátátjuk; András, Jóska, álljatok sorba! — Ezt a
gazda mondja oda benn; mire aztán kinyilik az
ajtó 8 bemegy a Mikulás a szobába.
A gyerekek csak ugy reszketve mernek előpislogni a védbástyamögül, a mint a Mikulás hoszszu nyelvét megmozgatja s megcsörgeti a lánczot:
Rontom bontom csontom,
Csörgő, börgö lánczczul jöttem.
Van-e rósz gyerek a háznál,
Van-e jó gyerek a háznál?
A jónak kahícscsal,
A rosznak virgácscsal.

Akkor azután megint megcsörgeti a lánczot, a
mire a házigazda szívélyesen megveregeti a vállát
a Mikulásnak, megköszöni neki, hogy hozzájok is
betartott; megmondja, hogy az ő gyerekei mind
jó gyerekek, tudnak imádkozni, keveset tanulnak,
sokat esznok; különben kinn van a csizmájuk a
konyhában, szépen ki van subiczkolva, abba a Mikulástól ajándékot várnak.
A Mikulás aztán rangjához illő dörmögéssol
kimegy a szobából s beteszi maga után az ajtót.

sabb pártfogást is, molyben ő Felsége részesítette
a nemzeti színházat. Ugyanis értesülvén a színház
mostoha viszonyairól, egy bizottmány meghallgatása után, melynek előadója Kazinczy Gábor volt,
adósságtörlesztésre 30,000, boruházásokra 20,000
frtot egyszer mindenkorra, évi subventióul pedig
60,000 frtot rendelt kifizettetni az országos pénztárból, ez utóbbi összegből 10,000 frt egy fölállítandó konservatoriumra fordittatván. Ugyanozen
foltétól mellett aztán az évi subventió 50,000
frtbun állapíttatott meg. Fölemlité azt is, hogy
ujabb időbon az országgyűlés ezon subventiót j
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Van aztán kíváncsiság, kinek mit tesz a
csizmájába, de a kulcslyukhoz ogy se merne közeledni, csak mikor a Mikulás már a szomszédban
csörgeti a lánczot, akkor mernok a pitarba kiloskelődni.
Hanem a Mikulást senki se teszi bolonddá,
hiába mondta éd'sapám neki, hogy mindakét
gyerek nagyon jó gyerek, biz ott mig a Jóska
csizmájából csak ugy hullott ki a sok alma, dió,
meg a fakatona, az András csizmájába egyéb se
volt egy nyirfa virgácsnál. Tud az mindont, talán
még azt is tudja számszerint, hogy az András
gyerek hány ablakot vert bo a dóiéval, meg hány
nadrágtérdet nyütt el az eperfa mászkálásban.
Ilyon gyerek az a Mikulás; egy háznál se
marad utána jó gyerek megjutalmazatlan, rósz
gyerek megbüntetlcnül. Aztán az almákat is,
meg a nyirfa-söprüt is el nom felejti a gyerek —
másik Mikulásig.
Van aztán látatlan Mikulás is, s ez mostanában inkább divatozik. A gyerekek fényosre tisztított csizmáikat, a kis leányok czipőiket kiteszik az
ablak közé, reggelre aztán bonnök találják a sok
ajándékot, vagyja virgácsot, — a ki mint érdemli.
Már azt a Mikulás mind nagyon jól tudja.
Faluhelyen szokásban volt, hogy nagy legények is csizmáikat, eladó loányok czipőiket
ki szokták tenni a pitarajtóba.
Ilyen helyt aztán nagy tér nyílik a tréfának,
a mely egy-két helyen rendesen a végletekbe is
csap. Az a legény még jól jár, a kinek a csizmája
csak szalmával van tele tömve, de jobban mogjárja az, a ki szalma alatt még talál is valamit. Az
so épen nagyon ritka, hogy a csizma szőre szálán
eltűnik az ajtóból s csak pár hét múlva, (rendesen
ujesztendőkor) kerül elő valahonnét azon izenottel,
hogy: egy legény elaludt, aztán elvesztette ezt a
csizmát, kidoboltatnánk, ha megérne annyit.
A megtalált legény rovására aztán a többiek
hétszámra nevetnek.
Hanem oz a népszokás már nagyon a végét
járja, s egy-egy nagvnyelvü Mikulást ma már
nagyon ritkán látunk; pedig így is, a incognitó is
kedvos vendége ő a gyerekvilágnak.
II.
Luczaszéke.
Nagyon kevoson nom ismerik azt a magyar
szólásmódot: „Lassan készül, mint a luczaszéke;"
de talán annál többon vannak, a kik épen semmit
nem tudnak a „luczaszékéről."
Szegedon nagyon is tudják, sőt meglehet,
hogy a példaszó egyenesen a „szögcdi boszorkányok" idejében, s talán épen a boszorkányos városban termett meg.
Ránk már csak a példaszó maradt, s az ok,
melynek létét köszöni, hála istennők csak egynéhány város porbelepte aktái közé van tometve.
Az időbon pedig, a minthogy tudhatjuk mindannyian, „vala ez szép országban emberek kárára,
országnak bajára szörnyű sok boszorkány"; körülbelől minden harmadik öregasszony boszorkány
volt.
Ha a tehén véres tojet adott, ha a szőlőhegyet
elverto a jég, ha ángyomasszonyt a foghagymás
kolbásztól összerántotta ogy kicsit a gyomorgörcs,
bizonyosan az a fekete kutya „rontotta meg", a
melyik tegnap az udvarból kiszaladt. No jaj nekod
Rúzsa Panna, hogy az isten büntessen meg; hogy
nem vétkelled az istentől, kutya képiben emberek
megrontására járni. No 'iszen majd kileslek az éjféL misén; akkor aztán ne örülj a te gonosz
életednek.
Pedig kilesi; mert a mit ángyomasszony
megmond, azt meg is cselekszi. Tudja ő a módját,

s a színházi nyujdijintézet segélyezésére kívánt
összeget már két ízben szavazta meg. Valamint fölemlité azt is, hogy a színház pénztári
kimutatása most sokkal kedvezőbb, mint 1862-ben,
mórt az akkor hiányos alaptőke a kamatokból és
azóta külön tott magánadakozásokból 423,000 ftra
növekedett. A pénzek teljos biztosság mellett vannak elhelyezve, s ebből vétetett meg a színház
melletti Wostermayor-féle ház is 181,000 frton,
mely vétel nemcsak jó. üzletül tekinthető, de nélkülözhetlon is volt, a színházhoz szükséges raktárak végett.

hogy kell a boszorkányt kilesni, már az öreganyja
is ugy cselekedett.
Lucza napján (decz. 14.) elkezdi késziteni a kis
széket, s mindennap farag rajta valami keveset, ma
egy lábat tesz belé, holnap egy másikat, azután a
harmadikat; már annak ugy kell készülni, hogy
karácsony estéjén „áve máriára" legyen bevégezve.
Ilyen lassan készül a luczaszéke.
Éjféli misén aztán ott van ángyomasszony a
kis székkel. Már olső harangozáskor körülkerítette
magát a szentolt krétával, meggyujtja a szentelt
gyertyát; még egyszer megnézi, hogy a nagypénteki szentelt „tömény"ott van-e a zsebiben; akkor
aztán nyugodtan áll föl a szentelt kör közepére
állított kis székre;ő hozzáottnem férheta„gonosz",
s onnét ő mind megismeri, a ki csak boszorkány
van a városban.
Ilyen hatalma van a luezaszékénok.
Ángyomasszony aztán ott lesi a boszorkányt
a kis szék tetejéről. A templomba jönnek-mennek,
egyik ki, másik be. A hol jön Rúzsa Panna is ni!
ugy lesüti azt a két számit, hogy föl se merne
nézni; ni hogy búvik a kis szék elől, még a szentelt
víztartóhoz is oda megy ugy képutálásképen ;*)
pedig ángyomasszony bizonyosan tudja, hogy bele
nem merne nyúlni ezer' a világér.'
Hiszen ángyomasszony tartja is szemmel, a
merre néz, a merre meg}-; azt is látja rajta, milyen
haragosan néz felé, de a szentelt kréta nom ereszti
közelebb.
Apránként aztán zsúfolásig telik a tomplom,
már ángyomasszony oldalbordáit majd betöri a
tolongó népség ; meg-megbilien alatta a kis szék,
de azért ő áll rendületlenül, le nem venné Rúzsa
Pannáról a szemét.
Addig-addig nézi aztán ángyomasszony Rúzsa
Pannát, hogy utoljára egypár dévaj legény a
boszorkánynézőt ísmoglátja, s már készen van
gonosz veséjökben a tréfa. Ketten, hárman két
oldalra kerülnek, 8 egy szemintésre mindonik jól
oda támaszkodik a hátamögött állókra, a nagy
tömeg hullámozni kezd és mi természetesebb, mint
hogy a hullám bizon ángyomasszonyt is leteriti a
kis székről.
Ángyomasszony aztán megrökönyödik, s a
mint a zűrzavarban a kis székot keresné, kezéről,
lábáról bizony olykor a bőrt is letapodják; szerencséje, hogy még a kis széket megtalálja, ha meg
nom találná, a halál fia volna, mert a hány boszorkány, annyifelé szakgatnák. — A halál vorojték
kiverte a képét, s azt az egypár oldalba döfést meg
som érzi, csak hogy megszabadult a sátán körmei
közül.
Hitesse aztán el valaki ángyomasszonynyal,
hogy őt nem a „gonoszok" gyűrték ugy összevissza, mikor a kis székről leesett.
Nem mindenik boszorkánylosés végződik azonban ilyenformán, s a boszorkánypörök aktái között
nem egy helyet találunk, hol ilyen ángyomasszonyok vádja, még hittel erősített tanúvallomásul is
bevétotett.
Ma, hála istennek, nom csinálnak már luczaszéket, ma már nincs is boszorkány, vagy ha van
is, azokat többé nem az öregasszonyok között
keresik, de nem is kis székről ismerik meg.
MaaLucza-napból csak régi híre és pogácsája
van még. Szokás mostanában ugyanis Lucza napján minden háznál pogácsát sütni, s ogybe egy
krajezárt vagy hatost rejteni (mint a farsangi fánkokba aranyat) s a ki a családtagok közül a krajczáros pogácsát eltalálja, az a legszerencsésebb
lesz mindannyiuk között.
Nagy igazságuk van . . . Épen mint az álmoskönyvnek, mikor azt mondja, hogy: ludhus ha
van: jó.
Varga János.
•) Képutáláske'pen, annyit tesz: tettetésből. — V. J.

Melléklet a vasárnapi Újság 49-ik számához 1869. decz. 5.
Irodalom és művészet.
= („Magyar Orpheus.") Ily czimot visel egy
közelebbről megjelent munka, molyet Bartalus
István, ismert zenetudósunk, a magyar tudományos
akadémia s Kisfaludy-társaság pártfogásával kiadott. — Vegyes tartalmú zenegyüjtemény ez a
XVIII. és XIX. századból (terjed 1844-ig) s 123
dalt s hat zongoradarabot tartalmaz. A bevezetésben Bartalus kimutatja, hogy irodalmi ébredésünk
korában költőink egyforma lelkesedéssel karolták
föl a költészetet és ?enét. Verseghy e nemben
legtöbbet tett, ő benne zeneköltői ér is volt,
mint műbirónak nézeteit alaposság, helyes fölfogás jellemzik. Mellette Horváth Ádám tisztes
alakja emelkedik ki, ki buzgalommal, ügyszeretettel karolta fel a nemzeti költészet ikertársául a
nemzeti renét, mint gyűjtő és költő egyaránt. —
Aztán megtaláljuk a törekvést Kisfaludy Sándorban is, bár műkedvelői, de nom mindennapi tehetséggel. S ott látjuk több mások mellett Haydnt
két magyar dallal, Spech Jánost mint műdalirót;
továbbá b. Podmaniczky Lajos, Szilvásy János,
stb. szerzettek magyar zenedarabokat. — Bartalus
e becses gyűjteménye a magyar zono kedvelőinek
kétségkívül igen sok élvezetet fog nyújtani, mig a
zeneköltészettel foglalkozóknak tanulságul szolgál.
** (A Kisfaludy - társaság ujabb „Évlapjai"-nak) 3-dik kötető megjelent, magában foglalván két társulati év közleményét. Tartalmát
(1865/6 és 1866/7-ből) b. Kemény Zsigmond és
Toldi Foroncz elnöki beszédein, Greguss titkári
jelentésein, a társulat hirdetésein és névsorain
kivül a következő müvek képezik: Szász Károlytól „Shakespeare kisebb költeményei" forditási
mutatványokkal (székfoglaló;) Greguss Ágosttól
,,A torzképről"; Bárány Boldizsártól „Bánk bán
rostája"; Bérczy Károlytól „Madách Imre emlékezete" ; Szász Károlytól „Emlékezés apámra"
(elégia); Gyulai Páltói „Egy anya" (beszély);
Zichy Antaltól „Fáy Gusztáv halála fölött" (költemény) ; Szigligeti Edétől két emlékbeszéd Gaal
József és Egressy Gábor fölött; Fábián Gábortól
„A szatíráról" értekezés; Jókai Mórtól „Jósika
Miklós emlékezete"; Gyulai Páltól „Az éji látogatás" (költemény); Vadnai Károlytól „A megunt nő" (boszély, székfoglaló); Aigner Lajostól
„Az elégiáról", jutalmazott pályamunka kilencz
fejezetben; s Arany Lászlótól „Élfrida" jutalmazott költői elbeszélés. Az 561 lapra terjedő, csinosan kiállított s keménybe kötött könyv ára 3
forint. A társaság alapitói ingyen kapják.
** (Az országgyűlési képviselők) betüsoros
név- és lakjegyzéke az eddigieknél sokkal czélszerűbb összeállításban jelont meg, Bojthor Endre
képviselőházi iroda-igazgató által szerkesztve,
Hoflmann és Molnár (Eggenberger-féle könyvkereskedés) kiadásában. A betüsoros név és lakjegyzék után a törvényhatóságok szerinti összeállítás
következik; és pedig minden egyes képviselőnek
följegyezve pártállása, választói összes száma, a
rá- és az ellenjelöltekre esett szavazatok s a nem
Szavazók száma. Ezt a kilencz esztály szorinti név
sor követi; majd az igazoló 8 bíráló bizottságok és
a képviselőház összes működő bizottságainak teljes névsora. Az érdokes könyvecske, melyhez a
kiadók még a legjelosb jog- és államtudományi
munkák jegyzékét vetették, a hazai és külföldi
irodalomból, kapható 40 kron.
— (Innepi, vasárnapi és alkalmi imák) jelentek meg, egyházi használatra, Fábián Dániel szilágy-csehi ref. lelkésztől, Erdély legjobb egyházi
szónokai egyikétől. Ez egyszerű nyelven irt, buzgóság- és bensőség teljes imák igen használhatók
a protestáns lelkészek által, kiknek figyelmébe a
tisztán s olvashatólag nyomott, dús tartalmú s sok
részben hézagot pótló könyvet őszintén ajánljuk.
Kapható Potrik (előbb Ostorlamm) könyvkereskedésében s minden könyvárusnál.
= (Tót szövegű földkép.) Nem kevéssé érzett
szükség volt eddigelé tótajku iskoláinkban a tót
szövegű földabroszok teljes hiánya. A felső megyék
egynémelyikébe Prágából szállították, pánszláv
közvetítéssel, Magyarország tót nyelvű földabroszait, melyeken az ország némely felső, tulnyomólag tót nyelvű megyéi, Magyarországtól elszakitva, Morvához csatolva jelentek meg. Egy ily
megyében működő m. kir. tanfelügyelő figyelmessé
lőn a botrányos hibára, s helyesebb kiállítású tót
földabroszok létesítése iránt tett lépéseket Most e
szükségen segítőnek Hoff'mann és Molnár (az Eggen berger-féle könyvkereskedés jelenlegi tulajdo-

nosai), igen csinos kiállítású kézi földképét a magyar
korona országainak, bocsátván ki tót szöveggel. A
nagy negyedrét alakú, do czélszerüon beosztott
szinnyomata folytán, kicsinysége daczára is, egészen világos s átalában igen czéíszerü földkép ára
csak 18 kr. E hallatlan olcsóság a szegényebbeknek is lehetővé toszi e hasznos földkép megszerzését. Hiszszük, hogy a tótajku községek tömeges
megrendelésekot fognak tenni. Figyelmeztetjük rá
az illetőket: a nemzetiség s a tanügy minden
őszinte barátját.
** (Változások a journalistikában.) A „Pesti
Napló" s a „Századunk" szerkesztősége s mindkét
részről a laptulajdonos részvény-társulatok között
létrejött egyezmény folytán, a két lap docz. l-jén
egyesült. B. Kemény Zsigmond mint főszerkesztő
maradt a lapnál; felelős szerkosztő Urváry Lajos.
A „Napló" jövő irányát Kemény a deczemb. 1-sei
szám vezérczikkében következőleg jelzi: „Midőn
pártunk kormányra jutott, a Deákpárthoz szító
journalistika azzal bizonyította bü rokonszenvét,
hogy védte az ellenzék támadásai ellen; most
midőn a minisztériumnak ideje volt minden segédeszközeit kifejteni, a sajtónak már kettős hivatása
van: a tanácsolás és védés. A kritika a jóhiszemű
akarat által vezetve, leginkább biztosítja a kormánynak tartósságát. Ez annyira igaz, hogy még
a zsarnokok is, midőn hizelkedőikbe nem bíztak
többé, álruhába öltöztek, hogy legalább véletlenül igazat halljanak magokról és ócsárlást is erezzenek bók helyett."
** („Reform") czimmel —hír szerint — még
e hóban uj nagy politikai lap fog megjelenni,
mely szintén a Deák-párt közlönye lesz. Szerkesztőjéül Rákosi Jenőt emlegetik, ki néhányad magával megvált a „Napló" szerkesztőségétől; kiadójául Ráth Mórt.
** (Érdekes emlékiratok) fognak megjelenni:
„Bátori-Schulcz Bódog emlékiratai az 1848/9-iki
szabadságharczból." Egervári (Potemkin) Ödön
volt honvéd-huszár-hadnagy nyitott rá előfizetést
egy forintjával. Schulcz a szabadságharcz egyik
kitűnő hőse, utóbb tábornoka volt. Ott harczolt a
sereg élén Bodrog Kersztúron, Szolnokon, Bicskén,
Isaszegen, Nagy-Sarlón, Komáromban, sat. Ismerte
a viszonyokat és főbb embereket. E műben tehát
sok érdekes lesz, többi közt az emiékiró életrajza
Egerváritól, Klapka és Görgei jollomzéso, a nagyobb csaták tervei, s Komárom és környékének
1849-diki tervrajza. A muuka január közepén fog
megjelenni, s-az előfizetési pénzek decz. utolsó
napjáig Egervári Ödönhöz (Pest, Terézváros,
nyár-uteza 26. sz. a.) küldendők.

Köziutézetek, egyletek.

** (Magyar tud. akadémia.) A nov. 29 ki
ülést egy értekezés, a Henszlmann Imréé töltötte
be. Henszlmann a római katakombákról beszélt s
főleg Rossinak ezekről szóló munkáját ismertette.
Az első keresztyének az ő földalatti temetőiket
coemotériumoknak, s nem katakombáknak nevezték. Csak később vették használatba ez utóbbi
szót, ama rejtekhelytől, hol a hagyomány szerint:
Pétor és Pál apostolok tetemei egy századig pihentek elrejtve. A római katakombák — bár
tévetegeknek látszanak, — bizonyos rendszerrel
épittottek. Értekező majd fölemlité a calixi föld
alatti temetőt, hol több mint tizenkét pápa nyugszik ; s beszélt a vértanuk sírjairól, melyeket oltárul használtak. — Henszlmann értekezés© oly
sokáig tartott, hogy az ez ülésre kitűzött másik
tárgyat: az akadémia ügyrendének megállapitását
a jövő ülésre kellett halasztani. A titkár jelenté,
hogy Atzél Sándorné szül. Ottlik Anna asszony
500, Ábrahámffy János 100, és Simovics Lipót
10 frtot hagyományoztak, Greguss Ágost pedig
elhunyt testvére: Greguss Gyula könyvtárából
hatvan kötetet ajándékozott az akadémiának.
** (A pest-budai könyvnyomdászok) önképzőegylote a maga, valamint az összes munkásosztály
érdekében az országgyűlésen napirenden levő ipartörvényjavaslat tárgyalása alkalmából a teljes
szövotkezési szabadság elérhetését tartalmazó kérvényt terjesztett az országgyűlés elé, s felszólítja
a hazai összes munkásegyleteket is, hogy „mivel
ez leond az első csomó a munkáskérdés holyos megoldására", hasonló szellemű kérvénynyel járuljanak
az országgyűlés elé.
** (A nemzeti színházi enquUe) tanácskozmányai valószínűleg e hó végéig eltartanak. Az uj
intendáns csak áprilban, mint a szinházi év kezdetén, foglalja el állomását.

Egyház és iskola.
— (Simor János) Magyarország prímása hétfőn reggel utazott el Rómába székhelyéről a harangok zugása közt. Elutazása előtt számos adományozást tett templomok és iskolák javára.
** (A pesti skót missio iskolája) múlt héten
ünnepélyesen megnyittatott, s az eddig bérházakban szétszórva volt iskolák áthelyeztettek a díszes
2 emeletes uj épületbe a hold-utezában. Az épülőt
a telekkel együtt 64,000 frtba került, mely összeg
egészen Skótziából került; az épület termei tágasak, világosak s kényelmes lakosztályok vannak a
tanitók és tanítónők számára. Az ünnepélyes megnyitó beszedőt Török Pál suporintendons mondotta
német nyolven, miután e missío a pesti ref. német
egyházat a maga kebelébo felvevén, a gyülekezet
nyelve német lesz. Utána Moore missionarius boszélt, majd ismét Moody E. missionarius magyarul, s végre Zichy Antal budapesti tanfelügyelő
fejezte ki örömét a törvény minden követelményének mogfelelő jeles iskola létesülése felett. E
népiskolában van jelenleg 3 férfi és kétnőtanitó;
a növendékok száma 440, és pedig 117 fiu, 323
leány.
— (Góde Károly,) pesti ref. sogédlelkészt Erdélyben a sepsi-szent-györgyí egyház nov. 16-án
papjává választotta.
— (Vita % és % iskolatanácsos felett.) Csongrádmegye iskolatanácsa mai napig sem alakult
meg, mert a megye és Szegedvárosa nem tudnak
megegyezni az arány folett, hány képviselőt küld-

városra 9*/3 iskolatanácsos Miutáü ily tört számoknak mogfelolő tanácsosokat, bajosan lehetne
találni, nem marad más hátra, mint hogy egyik
fél lemondjon a maga tört számáról s a másik válaszszon egészet. Hanem egyik sem akar engedni, s
igy a tanács még mindig nincs megválasztva.
** (Egyházak segélyezése.) A közoktatásügyi
miniszter Belényes biharmegyei község részére
leégett iskolájának fölépítése végett 200 frtot,
ujolag ismét temploma kijavítására 300 frtot utalványozott a görög-keleti egyházi és iskolai czélokra
szánt átalányból.
** (Kuthy Márton,) székesfehérvári katholikus
lelkészről azt írták nem rég, hogy a kongresszusban
tanúsított magatartása miatt a pápa előtt bevádoltatott volna. A „Magyar Állam" ezt mogczáíblta,
ellenben a bécsi ultrarnontán „Volksfreund"-nak
azt írják Rómából, hogy Kuthy Mártont, a székesfehévári lelkészt, egyházi demokratikus iránya
miatt papi ccnsurával fenyegették Rómából.

Közlekedés.

•/ (A zákány-zágrábi vasútvonalon) novemb.
30-kára volt kitűzve az első próbamenot. Mint
irják, a vasútnak Dráva felett épitett hídja egyike
a legnagyobbszeraoknek s két, egymásba menő
része egész erdő fát vott igénybe. A Dráva mellék
folyóján lábakkal készített karfás híd van , önnek
végén pedig a tulajdonképi nagy, 900 öl hosszú
főhid, moly be fog tetőztetni, hogy a vihar rongálása ellen védvo legyen; két végen óriási védtöltések állanak.
** (A zákány-zágrábi és hatvan-miskolezi
vasutak) megnyitásáról oly formán írván némely
lap, hogy ez az első esőt, hogy a kitűzött időjien
elkészültek a munkálatok, oz ellen az alföldi vasúttársaság kinyilatkoztatja, hogy a szeged-zombori
pálya is nemcssik hogy idején elkészült, hanem 3
hóval hamarább adatott át a forgalomnak a kitűzött időnél, mely decz. 12-dike volt, mig a pálya
mognyitása már szept. 11-én megtörtént.
** (Az alfö'ld-jiumei vasút) eszék-villánvi
részén, mely Barcs-Kanizsán át az összeköttetést
eszközli Zágrábbal, Pesttel és Bécscsel, már anynyira haladtak a munkálatok , hogy a pálva jövő'
nyárban a forgalomnak átadathatik. A sínek a
Dráváig már le vannak rakva, s e hó 20-ka óta
már mozdonyok közlekednek e részen. A Dráva
feletti híd építése a tartósan alacsony vízállás
folytán kedvezőleg haladt, s naár a harmadik ivet
épitik. Az eszéki indóház építését is megkezdték már.
** (Apesti lóvonatu vaspálya-társaság) folyamodványa kettős sinfektetés és uj vonalok engedélyezése iránt, tárgyalásaid került a városi közgyűlésben. — A kért vonalok egyenként vétetvén
tárgyalás alá, a kettős sinfektetést megengedték
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az üllői-, ország-, kőbányai- és váczí-uton;akere- Nagy-Becskeroken (szini bizottmány felügyelete
pesi-utra vonatkozólag pedig hosszabb vita után alatt Szuper Károly), Pécsett (Károlyi Lajos),
nemcsak megengedték, hanem kötelezik a társula- Siklóson (Nagy Forencz), Szabadkán (Hubai
tot, hogy e kettős pályát első sorban épittesse ki Ágoston), Szászvároson (Barna Bálint), Szegeden
egész a városligetig. Ellenbon a stáczió-utczán (Aradi Gorő), Szegszárdon (Budai József), Szétervezett vonalt nem engedik meg, mivel ez utcza kes-Fehérvártt (Miklósi Gyula).
egy része nem elég széles e czélra.
** (Tordai pogácsa.) Kolozsvári lapok irják,
** (Közép-Szolnokmegyében)
a zilahi távirda- hogy József főherczeget Tordán mulatása alkalállomás november l-jén, a tasnádi 'nov. 24-dikén mával megvendégelték tordai pogácsával, melyet
adatott át közforgalomnak.
a főherczotí annyira megszeretett, hogy közelebb** (A postaigazgatóság) tudatja, hogy docz. ről nagy mennyiségben rendeltetett meg magának.
1-étől kozdve a Bécsből Győrbe este, és Győrből
** (Cseléd-rendszabályok.) A pesti elöljáróság
Bécsbe reggel induló vasúti vonal Ujszőnyig kiter- által készített cseléd-rendszabályokat némi módojesztetik, és ezen vonattal összeköttetésben Székes- sítások, Budával együttes eljárás végett, a miniszFehérvár és Ujszőny között éjjeli vonatok rendez- térium visszaküldte, a rendőri szabálytervezetet
totnek be.
pedig nem erősítette meg, miután e tárgyban
maga törvényjavaslatot akar a törvényhozás elé
terjeszteni.
** (A farkasok) Biharban a Sárréten nagyon
** (A bácskai földrengésről,) irja egy leveelszaporodtak, nemcsak a nyájat támadják meg,
lező, hogy az keletről nyugat felé éreztetett, külöhanem az embert is. Füzes-Gyarmaton egy gyernösen Verbásztól erősebben. Ősidőktől fogva
mek ennek áldozata lőtt. E g y juhász nevezetesen
1829-ben észleltek először Bácskában földrengést,
kis fiával a réten legeltette a nyájat. A kis fiu
másodszor 183fiban, s végre a múlt héten,, mely
valami egy hajitásnyira volt az apától, a midőn
Verbászon és Torzsán két másodperczig tartott s
egy farkas megtámadta. A gyermek visitására
nagy rémülést okozott. Verbászon aFerenczcsatorna
görcsös bottal kezében szaladt az apa, s a farkast
felügyelője szobája ablakából történetesen a csatorgyermekén fekve találta. Kutya nem lévén vele,
nára nézvén, megrémülve látta egyszerre, hogy a
maga szállott szembe a farkassal, s botjával rá
csendes idő daczára a viz hirtelen nagy zugással
vágott a fejére, de az nem szédült el, hanem neki
felkavarodik és felemelkedik oly erővel, hogy a
ugrott a juhásznak. Küzdés közben a farkas nyaka
mintegy ölnyi magasságú parton keresztül a ház faaz embernek hóna alá került, gondolván azonban,
láb, o* verődtek a hullámok. Máshol ugy látszott, nogy
hogy ha elbocsájtja, botjával majd jót huz rajta,
a házak falai düledeznek, ismét mások azt iiitték,
elbocsájtotta, s erre a farkas fél kezét bekapta. A
hogy a zsiványok ássák a háza falait, stb. Mily telármára Összeszaladtak a juhászok és kutyáik serületre terjed a rengés, még nincs megállapítva.
gítségével a farkast elverték. A gyermek meghalt,
— (Egy homok-hajót) vontatott egy gőzös az apa még nincsen veszélyen kivül. Nagy hajtókedden a Dunán. Egyszerre a vontató-kötél elsza- vadászatot akarnak rendezni a napokban.
kadt, s a hullámok elborították a terhes hajót,
** (A „Kecskeméti lapok") szerkesztője, Hormely a rajta levő három budai hajóssal együtt
nyik János, felszólal az ottani szentháromság-szoelmerült és oda veszett. A matrózok 13 árvát
bor kijavítása iránt, mely szobor a „fekete halál"
hagytak maguk után. A szerencsétlenek neve: két
néven ismert betegség 1740. szept. 14-kén történt
Seibold testvér és Hausler.
megszűnésének emlékére állittatottl742-ben.Kecskeméten a pestis — adatok szerint — először 1644.
dúlt. 1678. elhalt pestisben 2578. 1682 és 92 ismét
pusztitott. 1709. a „guga-halál" jött. 1739—40 a
** (A királyné)
szerdán délután utazott el
„fekete halál" dühöngött. Majd kolera következett
Budáról Triesztbe Hunyady grófné udvarhölgy,
1831., mely keletről származott hozzánk. 1836.
Ferenczy kisasszony, b . Nopcsa udvarmester s
ismét dühöngött, majd 1849., 1855., 1866-ban is
többek kíséretében. Mária Valéria főherczegnő
megjelent, s kivette áldozatát.
Budán maradt.
** (Halálozások.) Édes Albert nyugalomra lé= (A hevesmegyei királyi biztos,) gr. Szapáry
pett ref. esperes és 1867-ben Borsodmegye egyik
Gyula, ő Felsége nov. 16-án Afrikában, Port-Saidkerületének országos képviselője, 39 éves boldog
ban kelt legf. kéziratánál fogva ez állásából fölházasság után f. évi november 17-kén vesztette el
mentetett. A megye kormányzata a belügyminisznejét TornaiSz. Zsuzsannát; a boldogult a kereszter intézkedése folytán deczernber 1-sején ismét
tyén nők s kivált papnék valócfi példányképe
Bartakovics érsek mint örökös főispánnak adatott
volt; köztisztelet környezte életében s kisérto
át, s a megye közönsége önkormányzati jogai gyasirjába. Béke hamvaira! — Weisz János a termékorlatába visszahelyeztetett.
szettan tanára a helv. hitv. nagykőrösi lyceumban
** (Az Eszterházy-képtár
ügyében) Pestváros nov. 28-án meghalt.
egyik képviselője Tavaszi ur javaslatot terjesztett
elő a közgyűlésen, miszerint Pestvárosa szólitsa
Nemzeti színház.
fal a kormányt e kincsnok megvételére, s ha ez
Fentek, nov. 26. Harmadszor: „Kedv és hivatás." Erenem volna lehetséges, pénzelőlegezésre, melyen a deti vígjáték 3 felv. Irta Szigligeti.
képtár megvétetnék, s mely összeg 10 év alatt
Szombat, nov. 27. „Az afrikai ne." Opera 5 felv. Zenétéríttetnék vissza adakozások s átalános gyűjtések jét szerz. Meyerbeer.
Vasárnap, nov. 2S. „Liliomfi.'1 Vigjáték 3 felv. Irta
segítségével. Pestváros azonnal 10,000 frtot szaSzigligeti.
vazzon meg, s 10 év alatt ('venként folyton 5000
Hétfő, nov. 29. „Szentiván-éji álom.'1 Szinmü ö felv.
írttal járuljon a nemes czélhoz.
Irta Shakespeare; ford. Arany János. Zenéjét szerz. Men** (A lánczhid megváltására) vonatkozó ok- delsohn.
Kedd, nov. 30. „Zrínyi.1' Opera 5 felv. Szövegét és
mányokat Wodjaner igazgató mind Bécsbe vitte,
zenéjét irta Adelburg Ágost.
hol e tárgyban most értekezletek vannak.
Szerda, decz. 1. Vörösmarty Mihály születésnapjára:
** (A vidéki színigazgatók) a most folyó téli „Az áldozat.'' Eredeti szomorujáték 5 felv. Irta Vörösmarty
idény alatt a következő állomásokon tartják elő- Mihály.
Ciütörtök, decz. 2. „Fidelio." Opera 2 felv. Zenéjét
adásaikat: Aradon (Follinus János), Baján (Völ- szerz. Beethoven. — (Toperczer Ilka kisasszony vendégjágyi György), Csetneken (Gerő Jakab), Debreezen- tékául.
ben (szini bizottmány vezetése alatt Szabó T.),
** (Kedv és hivatás.) Szigligeti e vígjátéka,
Érsekujvártt (Keleti László), Győrött (Kocsisov- mely a közelebbi napokban került szinre, ezelőtt
szky Jusztin), Hold-Mező-Vásárhelyen (Tímár három évvel nyert Teleki jutalmat; de a bírálatok
János), Kassán (Latabár Endre), Kolozsvárit nem igen kedvezőleg szólván, a szerző nem akarta
(szini bizottmány vezetése alatt Fehérváry Antal), előadatni, mig ismét át nem dolgozza. Az átdolKecskeméten (Kovács Mór), Léván (Bekéné, Zá- gozás nem segithetettugyan adurab lényeges benső
dor Zoltán művezető), Miskolczon (Egressy Ákos), bajain: az alapeszmét nem tudta összeolvasztani a
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HIRDETÉSEK.
Koüariís József és Piai

raktárából.

„YPSILANTIHOZ"

vászonból.

vászonruha gyári raktárban

váczi-uteza 19. sz. a „Nagy Kristóf" mellett

Az előadók közül különösen Szigeti, Szerdahelyi,
Prielle Kornélia emelendők ki. Feleki a különben
is cynikus alakot még ridegebbé tette.

fehérneműéit, csipke- és menyasszonyi-készletek

Szerkesztői mondanivaló.

Nöi-vászonnemüek rumburgi vagy hollandi

— S.-Sít.-György. A „Vasárn. Ujsiíg" algebrai feladatokat és megfejtéseket nem közöl. Egyébiránt biztosithatjuk önt, hogy problémájában nemcsak igazság, de még
értelem sincs.
— Kassa. M. V. Sajnáljuk, hogy személyesen nem
találkozhattunk. A jegyzékből ki fogunk néhány darabot
választani.
— O-Bec«e. Az anthropologiit ahölgydijra van pályázatul kitűzve, ugy tudjuk, az akadémia bölcsészeti osztálya
által, s igy nem természetrajzi szempontból, hanem bölcsészeti anthropologia kívántatik.
— Unokaöcsémnek Nincs nekünk a subjectiv vers
ellen semmi kifogásunk, csak jó legyen ; valamint az objectiven sem kapunk hanem j ó ; mindenik a maga nemében.
Mi épen ezt illeti, igen nehéz az ily költeménybe, melyet
csak a refrain fonálszála köt össze, benső egységet hozni
be, egység helyett csak egymásután van többnyire. A végstrófával sehogy sem tudnánk megbarátkozni s a többiben is
egyes kifejezések és sorok ellen alapos kifogásaink vannak.
— Ha egy párt küldene kegyed, tán jobban tudnánk választani. Az idegen szem sokszor jobban lát.
— V. ti. A cseri molnár menjen más malomba őrölni,
a mi garatunkon nem járhat le.
— Pest. M. B. A népies ballada igen sokszor felhasznált történet. Nem adhatjuk.
— Csorna. A képek farajzra nem alkalmasak; vissza
fogjuk küldeni.
— Mány. O. K. Kivánatára .kijelentjük, hogy versei
nem közölhetők.

SAKKJÁTEK.

523-ik sz. f. — Szirmay Jánostól
(f 1868.)
Sötét.

wgé 'Wé WB
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111 III

Nappali-ingek, darabja: 4, 5, 6, 8—14 forintig.
Magas éjjeli-ingek, darabja: 5.50, 7, 9, 12 —18 forintig.
Nyári éjjeli-ingek,
»
6, 7, 9—12 forintig.
Vánkoshéjak,
»
2.75, 3.75, 5, 6 - 1 0 forintig.
Paplanlepedők,
»
5, 7, 9. 12—16 forintig.
Alsólepedők varrás nélkül — /t széles, 3'/6 rőf hosszú, — darabja 4. 5.25,
6 forint.
Hálófőkötök hollandi vászonból 1, 1.50, 2, 3, 4 forint.
Recefökötők szalaggal diszitve 1, 1.75, 2 forint 50 kr.
Lábravalók hollandi vászonból 2.75, 3.75, 4.75, 5 forint 75 krajezár.
»
perkálból vagy schirtingból 2.25, 3, 3.75, 4 forint 75 kr.
»
parketból 3, 3.75, 4 forint 50 kr.
Éjjeli köntösök (Corset) perkálból vagy schirtingból 2.25, 3, 4, 6—10 forintig.
Éjjeli köntösök parketból vagy piquetból 3.20, 4. 5, 7—10 forintig.
Fésülö-köpenyek perkálból 2.50, 3.75, 5, 7, 10, 15—20 forintig.
Alsószoknyák 3.50,4.50, 6, 7, 9, 12, 15, 20 forintig.
»
parketból vagy piquéből 4.25, 5.40, 6 forintig.
»
fésUlő-köpenynyel vagy paletot-val 18, 24, 30 forintig.
Reggeli öltözékek, perkál- vagy mollból 25, 30, 40, 50, 60 forintig.
Kemény szoknyák, fodorral vagy a nélkül 7, 8.75, 10 forintig.
Pipere- (Toillette) kendók rojttal, piquét-ből 3.25, 4.50, 5 forint 75 krig.
Nyári piquét-takarók 7, 9, 12 forintig.
Valódi irlandi vászon zsebkendők, tuczatja 5.30, 6.50, 8, 12,15 forint.
» nehéz batiszt
»
» ' 5.30, 6.50,8, 12, 18 ,,
» könnyű »
»
»
15, 20, 30, 36, 42
„
Szegett
»
»
»
18, 24, 30, 36, 42 forintig.
Himzett
»
»
darabja 2.50, 3.75, 5, 7, 10 »
Szines nyomott »
»
»
1.30, 2, 2 forint 50 kr.
Asztalteriték, legjobb fajta, 6, 12, 24 személyre, 6 írttól 60 forintig.
Törülközők
»
» 6 forinttól 20 forintig tuczatja.
Pamut harisnya, tuczatja 4.75, 5.76, 7, 10, 15 forint és fölebb.
Fii d'Ecosse harisnya, tuczatja 12, 15, 18, 24, 30 forint és fölebb.
Selyem harisnya párja 4.75, 6, 8 forintig.
Áttört Fii d'Ecosse harisnya, párja 1.50, 2, 3 forint 75 kr.
Valódi rumburei vászon, legjobb minőségű, 1 vég, 58 rőf, 30, 35, 40. 50,
60, 80 — 120 forintig.
Hollandi vászon, " * széles, 1 vég 42 rőf, 18, 22, 25, 3Ü-40 forintig.
Hollandi vászon, Vi széles, 1 vég 50 röf. 40, 45, 50, 60, 70 forint.
Creasz vászon, 9/4 széles, 1 vég 38 rőf, 40, 45. 50, 60, 68 forint.
Perkál, kitűnő fajta, 6/t széles, 1 vég 14 rőf, 6.75, 7.30, 8.75. 10, 12, 14
forintig.
Perkál kitűnő fajta. 8/4 széles, 1 vég 14 rőf, 9. 10, 12.75, 14 — 16 írtig.
Schirting, kitűnő fajta, rőfe 32, 36, 40, 48, 54, 60 kr.
Koczkás kemény-szoknyaszövet, % széles, röfe 62, 68, 75 kr.
Fehér piquét, rőfe 1, 1.40, 1.75, 2 forint.
637 (5—6)

czimzett legelső

váczi-utezában Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

mindennemű kész fVIiérnemtiek férfiak, hölgyek és
gyermekek számára.
Férfi-ingek, rumburgi, irlandi vagy hollandi vászonból, darabja 2 ft. 50kr., 3ft.,3ft
50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., ő ft., 5 ft. 50 kr., 6ft.,6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.
Férfi színes ingek, 1 ft. 50 kr., 1 ft. 80 kr., 2ft.,2 ft. 50 kr., 3 ft.
Férfi pamut madapolan ingek, 1 ft. 50 kr., 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.,
3 ft. 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák, magyar, félmagyar és franczia mintában, félvászonból 1 ft. 10 kr., 1 ft.
50 kr., 1 ft. 55 kr., 1 ft. 60 kr., valódi vászonból 1 ft. 75 kr., 2 ft,, 2 ft. 25 kr.,
2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.
Férfi gallérok, kézelők, divatos nyakkötők, harisnyák és minden fajú vászon és batiszt zsebkendők és esernyők.
Hölgy vászon ingek, sima 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3ft.50 kr., 4 ft., 5 ft. himzett 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 - 1 4 ftig, a legújabb franczia mintában 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., 7 ft., 8 ft., 9 ft., 10 ft.
Hölgy franczia derék-füzö, 1ft.50 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4 ft, 4 ft.50kr.
Hölgy perkal-corsettek, 1 ft, 85 kr., 2 ft. 20 kr., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft.
75 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft, 4ft.50 kr., 5, 6, 12 ft.
Hölgy alsószoknyak, krinolinok, lószőrszoknyák hölgy alsónadrágok, perkál, csíkos éspiquetbarchetböl, hálófőkötök, harisnyák s mindenfaj u zsebkendők, szintúgy gyapjú szövött alsómellény s nadrágok és harisnyák, urak s hölgyek számára.
Fin vászon ingek, 2 évesnek 1 ft. 80 kr., 2 ft., 4 évesnek 1 ft 90 kr., 2 ft. 10 kr., 6
évesnek 2 ft. 10 kr., 2 ft. 40 kr., 8 évesnek 2 ft 20 kr., 2 ft. 45 kr., 10 évesnek
2 ft 30 kr., 2 ft. 65 kr., 12 évesnek 2 ft 40 kr., 2 ft. 90 kr., 3 ft. 50 kr., 14 évesnek
2 ft. 65 kr., 3 ft. 15 kr., 4 ft, 16 évesnek 3ft.,3 ft. 50 kr., 4ft.,4 ft 50 kr. Finom szines és fehér madapolan ingek minden nagyságra és árban.
Leány ingek, sima s hímzettek,leány corsettek, nadrágok, alsószoknyák és harisnyák.
Továbbá ajánljuk legnagyobb vászon-raktárunkat rumburgi, hollandi és
irlandi vászont, végét 27, 28, oO, 32 35, 40, 50—120 ftig, creas vászont 12
ft, 12 ft 50 kr., 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25 ft.
Vászon törölközők, kötegje 5 ft. 50 kr., 6 ft, 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft, 10 ft.
12—20 forintig.
'
605 ( 8 - 9 )
Szines agyi kanavászon, vége 9ft.,10 ft, 11 ft, 12 ft, 13—16 ftig.
Asztalkendők, kötegje 5 ft, 5 ft. 50 kr., 6 ft. 50 kr., 7 ft, 7 ft 50 kr., 8—12 ft.
Abroszok es asztali teritékek, 6, 8,10, 12 és 24 személyre.
Nagy választékban függönyök, agy- és asztal-teritők, kávés abroszok, s csemege kendők.
Menyasszonyi keszletekkel kész fehérnemű és vászonárukban a legnagyobb választékban szolgálhatunk.
Nagy árjegyzékünket kívánságra bérmentesen beküldjük.
Rendelések még a levél érkezte napján legjobban eszközöltetnek, s a csomagolást
nem szátuitiuk.

Kertészeti és gazdasági képes hetilap

„KERTÉSZGAZDA"
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Dicséretesen ismert szépitöviz,

(1-4)

úgynevezett

HERCZEGNO-VIZ,
O

előfizetési ára 1870-dik évre 6 forint, félévre 3 forint.
A pénzeket kérjük igy czimezni:

e
f
g
Világos.
Világos indul s a 3-dik lépésre mattot mond.

Giróktitiiiak Pesten (köztelek).

Az 518-ik számú feladvány megfejtése.

Előfizetési felhívás

t

t

c

d

(Mates de Zamorától, Almeriábau.)
Világos.
Sötét.
1. Fo2—hő
c3 —c2
2. Fh5-e8
Kel—dl
8. Fe8—a4;
Kdl-cl
4. Bb6-b7:
Kcl-dl
5. Bb7—bl matt.
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Jáazkiséren: Galambos István. — Gelaén: Glesinger Zsigm. — A petti
sakk-kör
$ ^ - Mai szamunkhoz a „Családikor' szépirodalmi divatlap előfizetési felhívása van csatolva az
1870-dik évre

T A R T A L Ü M.

H E T l - N AiPTÁR,
Hónapi-és

cselekvénynyel, a jellemeket sem birta tartalmasabbakká tenni. Do sikerült a jelenetokot oly érdekesekké s az alakokat oly mulatságosakká tennie,
hogy a közönség jól mulathatott, ha bár tisztább
szellemi élvezetet nem merített is az előadásból,
melyet a színészek kitűnő játéka rendkívül emelt.
A derék szerző koszorúit nem szaporítja e műve,
mely néhány előadás után le fog tűnni a színpadr ó l ; e néhány estét azonban elég jól töltöttebe.

Körösi Csorna Sándor (arczkép.)
líabok chorusa. —
i A krétajegy az uteza-ajtón. — Arad-hegyalja III. — Báró
| Jeszenák János síremléke (képpel). — A scarisorai jégbarI láng (három képpel.) — A zene hatása az emberekre és az
állatokra (folyt.). — A nemzeti szinház igazgatásának történetéből. — T a r h a z : Adventi dolgok a népéletből. —
Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház
és iskola, — Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. —
Mi újság ? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló'
— Sakkjáték. — Hetinaptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. m»gyar-utci» 21 sz )

mely a bőrnek ifjas friseségét visszaadja, s az arczszinét a legkésőbb korig, fehéren, nyulékonyan, tisztán s lágyan fentartja, az arezot, nyakat, kezet s a
kart minden bőrtisztátalanságtól, u. m. szeplö, májfolt, napégetés, sárga-foltok, pörsenések, orr-vörheny, sömör, hőpörsenés, égetés s arczredőktől
megóvja. Ezen hathatóságára nézve dicséretesen
egyedül s kizárólag valódi minőségben kapható

az

5-kros népkönyvtárra.

A legérdekesebb regény tartalommal havonkint háromszor fog megjelenni füzetenkint és pedig 1-én, 10-én és 20-án. Az első füzet f. évi deczember 1-én jelenik meg.
A „népkönyvtár" Pernett F . jeles regényével:

illatszeráruk-kereskedésében
„n Jlinervához"

Pesten,

v á c z i - u t e z a

21-dik

s z á m

684 (2-3)

alatt.

„A bün leánya"

veendi kezdetét, melyből minden füzet egy szép képpel lesz diszesitve.
E könyvtár egy-egy füzete csak

5 krajezár.

Előfizetési feltételek : Helyben Buda-Pesten negyedévre 40 kr. Vidékre postai
küldéssel 6 0 krajezár.
Kapható minden könyvkereskedőnél és hirlap eladónál, kik ismét mint másod
eladók 20% kedvezményben és bérmentes postai küldésben részesülnek.
Takarékosság és egyszerűsítés szempontjából kéretnek a megrendeléseket
nem levél — hanem postai utalványokkal megtétetni.
Kiadóhivatal:

Pesten, zsibárus- és gránátos-uteza sarkán O. sa., bemenet ai
irodába a zsibárus-uteza felöl

hova egyúttal a pénzek és megrendelések küldendők.
A nyomatás mennyiségének meghatározhatása végett kérjük a megrendeléseket
mielőbb beküldeni az

,.5-kros népkönyvtár** kiadóhivatalába

683 (2—3)

Pesten, zsibárus- és gránátos-uteza sarkán 9. sz., bemenet az irodába
zaibárus-uteza felöl.

VALÓDI PAGLIANO-SYRUP,
Pagliano Girolamo

flórenci professortól egyenesen ide szállítva, különböző mennyiségben kaphaté

Török József

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

E«ty üveg ára 1 frt. 50 kr. Egy tuczat ára 14 ft., fél tuczat 7 frt.

§jtf Az ismételadók igen kedvező engedményekben részesülnek. *5P@
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. — E p most érkezett meg e g y
friss szállítmány, melynek valódiságáért kezeskedtetik.
690 ( 2 - 6 )

1

[

Revolverek.

TURSCH F.
Post, váczi-utcza 19. sz.

FÜGGÖNYÖK
és

bútor véd-kendök.

Angol csipke-függöny, két
szárnyos, egy ablakra 4.50, 5.75,
8, 10, 12, 14 forint és fölebb.
Angol csipke butor-védkendők, darabja 30, 40, 50, 60, 80
kr. és fölebb.
636 (5—6)
t í

Cége-, légcső- es (orokbajbau
szenvedőknek!
Orvos és sebésztudor

it
raj

í

f

it

LÖRI EDE

a bécsi orvosi kar tagja, a bécsi közkórház volt másodorvosa, Türk tanárnak
gége-, légcső és torokbetegségek osztályán Bécsben.
681 (2 — 10)
9 V * Rendel a fennemlitettbajokban,
d. u. 2—4 óráig, váczi-utcza 6. sz. a.

TURSCH F.

1
1
1
1

UnschuldEde,

494 (15-16)

fegyverkészitő és kereskedő Pest, váczi-utcza „a levélhez."
Vidékről! megrendelések a leggyorsabban utánvét mellett eszközöltetnek.
A már több mint 15 év óta köszvény s csúzosbántalmak ellen u legnagyobb sikerrel használt s
hathatósságra nézve felülmulhatlannak elismert

Lalrltz-féle

i

Keresztelő készletek minden színben, következőkből, u. m.: vánkos,
zubonyka és főkötőcske, 12, 15, 20, 25,
30, 40 forint és fölebb; paplannal együtt
20, 25, 80, 40, 60, 60 forint és fölebb.
Moll vagy tüll zubonykák és főkötöcskék, szalaggal Ízletesen diszitve
együtt'•},4, 5 forintig.
635 (5—6)
Zubonykák és főkötőcskék együtt;
kötve, horgolva vagy hálózva 1.50, 2,
2.75, 3 forint 50 krig: szalaggal diszitve 2, 2.Ő0, S, 4 forint.

erdeigyapot-vatta, erdeigyapot-olaj, spiritus
stb.; továbbá mellények, nadrágok, térd-, kar-,
mell-, geriuez-sváll-mellegitök, testövek, fianell,
kötöfonal, betét-talpak stb., mindezek erdeigyapotból, pontos használati utasítással együtt — PestBudára nézve egyedül s kizárólag valódi minőségben
kaphatók SIGMUKD JÓZSEF-nél, városház-uteza
1-ső szám alatt, a „zöld koszorúhoz" czimzett raktárban.
682 (2—3)

SZÚRNÁK J. FIAI

arány-, ezüst- és

Pesten, kigyó-uteza 1. sz.
Kivonat a nagy árjegyzékből.
Ajándék darabok.
Minden darab 3 próbái* aranyból.

Kutya-labdacsok,
Anglia leghirnevesb állatorvosainak évek hosszú során tett tapasztalásai alapján, Kwiztia Ferenez János által készítve, Korneuburgban ; kutya-betegség,
vidatáncz, nehézség, csúz s a rendes kutya-betegségek ellen.

Biztos óvszer a veszetfség ellen.
Egy skatulya ára 80 kr.
V a l ó d i minőségben k a p
ható Pesten : TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnái, király-utcza
7-dik szám.
656(6-9)
A leghiresb s kiz. szabadalmazott

Oxford eszenczia

roeggyógyit azon pillanatban minden
makacs fogfájdalmat. Hathattísága a
leggyorsabb s legsikeresb.

E$y üvegcse ára 50 kr.

Raktárak: Bécs s az ország minden
nagyobb gyógyszertáraiban léteznek.
Nagybani megrendeléseket elfogad
Zulin 6 . cs. kir. szabadalom tulajdonos
Triesztben.
Főraktár Pest s a vidékre nézve:
Török József gyógyszerésznél, királyutcza 7-dik szám alatt.
648 (7-10)
I

i MIIBiirTTM—I HMI

Gyermek fülbevalók lft.70krtólésfelj.
Fülbevalók gömbölyüek
i » 26 » » »
Fülbevalók hosszuk 6 » — » » »
Keresztek
2 » 25 » » »
Csattok
1 » 20 » » »
Ing gombok . . . . 2 » 50 » » »
Nöi gyürük jó kővel 2 » 50 » » »
Nöi pecsétnyomó
gjürük
!5 » 50 » » »
Karika gyürük . . . 3 » — » " »
Férfi gyürük pecsét
nyomó forma . . 5 » — » » »
Nyakkendő tűk . . 5 » — " » »
Nyaklánczok, kereszt
vagymetííllhoz . . 6 » 50 » » »
Metóllok
6 »— » » »
Melltűk (Broche) . 6 » — » » »
Garniturok (Broche
és függő)
16 » — » » »
Karpereczek . . . . 18 » — » >' »
Óralánczok rövidek 24 » — » » »
Óraliínozok hosszuk 38 » — » » »

3 (13) [irobas ezüsüiol.

Gyűszük
— ft.ÖÜkrtólésfelj.
Csemegekős. és vili. — » 60 » » »
Keresztek zománezal nyakba . . . — » 60
Emlék gyürük felírással
» 25
v 75
Gyermek játékok .
» 50
Óralánczok . . . .
» 50
Karpereczek . . . .
Garniturok (Broche
és függó)
6 » —
Thea szűrők . . . . 2 » 50
Czukor fogók . . . 3 » —
Keresztelési és bérínálási emlék k é pek
2 v 50
Só- és borstartók
együtt
3 » 50
Gyermek evőeszközök tokban . . . . 5
V a r r r ó eszközök
tokban
5
Poharak
6 » 50
Gyertyatartók . . . 20 » —
í r ó eszközök . . . . 15 » —
Csengetyü tálczával 25 » —
Czukor edények . . 8 » —

Mária képek nyakba-- ft. 15 krt. <>: félj.
Keresztek
— 30 » » »
MatiiiSlok felnyilós. — » 50 » » »
gtfr Hivatalos próbával ellátva.
Nehezebb arany és ezüsttárgyak, u. m. lánczok, garniturok, evökészletek,
6, 12, 24 személyre, a munka különfélesége szerint, gyártási áron számittatnak.
A fantasie-darabok, finom drágaköves tárgyak, Loius Laine legujahb rajzai
után vannak dolgozva.
Cserénél, az arany vagy ezüst egyenlő finomsága mellett, csupán a munka
fizettetik.
Kijavítások,czimerek, betűk metszése köbe vagy aranyba gyorsan eszközöltetik. — Saját használatunkra vásárlunk gyémántokat, g) öngyöket, színes köveket,
ócska aranyat és ezüstöt.
Arany-ezütpénzt, bel- és külföldit beváltunk a napi árfolyam szerint.
Vidéki megrendelések a szokott módon pontosan teljesittetnek. és nem tetsző tárgyak másért beCferéltetnek.
678 (3 — 0)

Tizenhatodik évfolyam.

5

A t. ez. vidékiek és utazók személy-biztositására ajánlhatom legjobb rendszer szerinti és jól kipróbált revolvereimet, melyekkel egy perez alatt 6 erős és biztos lövés
tehető; ugyanannyi idő alatt pedig újra megtölthetők. Ily revolverek az önvédelemre
minden eddig feltalált fegyverek közt legbiztosabbak.
Legnagyobb választékban nálam, következő árak mellett kaphatók u. m.
Revolver 6 lövéssol 7 millimetternyi
11fttól25 ftig
35
•> ismét nagyobb 6 lövéssel 9 millimettornyi
20
40
»
ismét még nagyobb 6 lövéssel 12 millimetternyi
22
20
kisebbszorü zsebrevolver (Faust-Revolver), mely zsebben kényelmesen hordható . . 10
Ezenkívül minden hozzátartozó tok és töltésokkel is szolgálhatunk.
Neva tetszés esetiben a fegyver 14 nap alatt kicseréltetik.

Pest, váeziutcza 19. sz.

Keresztelő készletek.

50-ik szám.

j! Teljes egészség.

Számtalan bizonyítványok tanúsítják,
hogy Cauvin párisi gyógyszerész ízletes*
növénylabdacsai oly erővel birnak, mely a
közönséges gyógyszereket messze túlhaladja,
s hogy azok minden más gyógyszernél nagyobb kegyben állnak a közönség előtt.
Kétségbe lehetne vonni ezen labdacsok
gyógysikerét, melyet az alább nevezett betegségekben tanúsított, ha nem volna az
megerősítve magasállásu és részrehajlatlan
férfiak levelei által.
Ezen labdacsok által gyógyított betegségek a következők: Szorulás, májbetegségek, rheumatismus, vizkórság, gyomorbajok,
fejfájás, hányásra való hajlam, emészthetleuség, bélfájdalmak, melyek a tétlenségtől
származnak, felfúvódások , étvágy-hiány mindazon szenvedések, melyek a tisztulást
követik.
Midőn a vért tisztítják, helyreállítják
az organismust s meggyógyitnak oly betegségeket, melyek különben nehezen vagy épen
nem gyógyithatóknak tartattak, minők: a
nehéz hallás, gyenge látás, idegbajok és idegizgatottság, máj- és ágyék-fájdalmak, kos?vény, valamint számos más bajok, melyek ••,.
szervgyengeségből származnak.

E«y doboz ára 1 írt.
Főraktár Magyarország és melléktartományai részére Pesten: TŐRÜK JÓZSEF
gyógyszerész urnái, király-utcza, 7. szám.

J. P. CAUVIK,

687 (2—6)

gyógyszerész Parisban.

Csak alapos gyógyítás biztosit utóbajok ellen.

Titkos

betegségeket
s tehetetlenséget,
elgyengült fertieröt,

gyakori magömlések, sőt a végképeni
tehetetlenséget katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerű
módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az újonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyítja Weiss J . gyak.
orvos és szülész, az itteni cs. kir. garnison iokórházbnn kiszolgált osztályorvos , minden alkalmatossággal ugy a
titoktartás, mint a gyógyczélokhoz jól

beosztott rendelőintézetében Pest,

kis mező-uteza 33. sz. 1. emelet, (a „Teréziához" czimzett gytígytár szomszédságában), bemenet a lépcsőn, naponkint
reggel 7 órától 10-ig és délután 1—4
óráig.
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Dijjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
675 ( 3 - 1 2 )

--••"«

Kimló-tulajdonos Herkenimt tiunistav. — Rtoinfttott «ajat nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, deczember 12-én 1869.

|?

^

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi üjsag és Politikai Ujdonsapok eryfitt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.

Csupán Vasárnapi L'jság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Caupan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
J9BT- Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság éa Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásna] io krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Voglrr Wollzeile'Nro 9 _ Bélveg-dii külön
minden igtatás után 30 krajezár.

Gyulai Pál.
Gyulai Pál, kinek élethü arczképét olva- Pestet sokkal megelőzte, ritkán volt jelenté- közt Feréncz, később jeles színész, volt a
sóinknak bemutatjuk, azon ritka emberek kenyebb színtársulat nélkül, s a szinészet legidősebb s Pali a második. Az élet terhe
közé tartozik, kiknek működése iránt az pártolása Erdélyben mindig a nemzetiség és hamar rásúlyosodott a szegény családra. S
irodalomban és a közéletben még az ellenfél műveltség kérdésének tekintetett ugy azPál, hogy anyjának terhére ne essék, kis
is őszinte elismeréssel s tisztelettel viselte- előkelő, mint a polgári körökben. A kis gyermekek tanításával foglalkozott a kollétik. Tehetségeit s jellemét azok sem vonták Gyulainak legnagyobb élvezete volt, ha az giumban, s már 1843-tól, tizenhét éves korásoha kétségbe, kik vele irodalmi vagy poli- előadásra besurranhatott, sőt a próbákra is, tól fogva egészen saját erején tartotta fenn
tikai, bár sokszor éles, sőt szenvedélyes po- ha csak szerét tehette. Szerette eljátszani a magát.
lémiákat folytattak. Egyénisége pedig olyan, mit látott, maga is színdarabokat írogatott,
Ekkor már annyira haladt irodalmi kímelynek ellenségei nincsenek, csak barátai a költőket s kivált a drámaiakat mohón sérleteiben is, hogy kis diák létére már a
s tisztelői lehetnek. Az átalános elismerést, olvasta. Tanulótársai, vagy a színészek, el nyilvánosság előtt is fölléphetett, bár tarmelyben részesül, Gyulai annak köszöni, is nevezték „Rollé"-nak, az eleven, eszes, tózkodással, s — ismerve és érezve a job• hogy meggyőződését mindig
b a t — kevesebb önbizalommal,
egész teljességében kimondotta
mint a sokkal kisebb tehetés fentartotta, és soha sem
ségüek szoktak. Első irodalmi
mondott egyebet, mint megkisérletei már el vannak feledve,
győződését; véleményeit pedig
maga gondoskodott róla, gyorsoha sem hagyta sekélyes felüsan fejlő tehetségével, hogy feletességben, hanem lelkiismeledtesse azokat. Az Athenaeum,
retes tanulmány s alapos gone tekintélyes areopágja az irodolkodás által mindig a megdalmi tehetségeknek, utolsó
győződés magaslatára emelte.
éveit élte, midőn Gyulai két
S az emberi természet dicséreelső
költeménye, 1842-ben és
:
tére legyen mondva, a meggyő43-ban, hasábjain megjelent.
zödésnek oly ellenállhatlan
Ugyanakkor a Garay Regélőjéereje van, hogy előtte, mihelyt
ben is jelent meg verse, s egy
annak őszinteségéről s mélysékolozsvári népmondából készült
géről meggyőződött, az ellenkis beszélye, valamint a Kőváry
vélemény is önkényt s tiszteletLászló által szerkesztett Betel hajol meg.
szélytárban, s a kolozsvári
Ily férfiú megérdemli, hogy
Társalkodóban (az Erdélyi Hirélete s munkássága minél széadó melléklapja) is kisebb dollesb körben legyen ismeretes,
gozatai.
s jó szolgálatot vélünk tenValódi hivatás vonván az
ni olvasóinknak, midőn őket
, irodalmi pályára, s nemcsak a
Gyulai Pál életrajzának legmükedvelőség nyeglesége vagy
alább vázlatával megismerteta föltűnni akarás viszketege,
jük.
ettől fogva soha sem lankadt
Gyulai Pál 1826. januárban
meg, sőt szenvedélylyé erösbült
született Kolozsvárit. Atyja
benne az irodalom szeretete
Antal, az erdélyi királyi kormely élet-elemévé lön, ugy hogy
mányszék számvevő osztályáGyulai, bár időnként, életfönnál szolgált, anyja Hajós Sára
tartás végett más, rokon pályávolt. Tanulását a kolozsvári
kat is futott, azon kevesek közé
reform, kollégiumban kezdette,
tartozik, kiknek az Írói név
melynek osztályait, a gymnaegész czimöket magában fogGYULAI PÁL.
siumi, bölcsészeti és hittani
lalja. A pesti szépirodalmi lafolyamokban folytonos szorgapoknak, a mint azok föl és
lommal s kitűnő sikerrel járta végig.
csillogó szemű s tüzes mozdulatu*mindig sza- eltűntek s mindig ujak támadtak, folyvást
Gyermekkorában már nagy előszeretet való kis fiút.
munkatársa volt, és pedig csakhamar azon
fejlődött ki benne az irodalom s a szinészet
Tizennégy éves volt (1840.), midőn atyja munkatársak közé tartozó, kiket szerkesztők
iránt. Az akkori erdélyi főváros, az első meghalt s özvegyen hagyta nejét, árván és olvasók a legszívesebben láttak.
állandó magyar színházzal birva, miben gyermekeit: három fiát s egy leányai, kik
1843-tól 45-ig Pataki Dániel gyermekei*

