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A jelen idényre
ajánlják

FISCHER J.L. *s FIAI
Pest, bécsi-ntcza 2. szám,

dusan berendezett 115 (3 - 3)

liöloy-divai-ianiliaí,
— ugyszinte minden

párisi újdonságokat (Nouveauiés de Páris.)

Legujabb s legjobbszépitőszer Párisból!!
Lait de Venus és Créme de Venus.

A hatás meglepő, minthogy nur rövid használat után szép fehér
S gyengéd arcz-s>zint idéz elé.

Ára mindkét szépito szernek 4 ft., postán küldve 35 krral több.
Egyedül valódi minőségben kapható: •

110 (3-6) Pesten, váczi-utcza 21-dik sz. a., a „Minervníí-hoz.

Egy

Köszvény-vászon
'mindenféle kSszvény, csnz (Rheuma).
infzafíKBtas, mell-, gerinczfajrinl-
inak, kere*zíf».jas (Hex^nsohuss), lab-

köszvény stb. ellen.
csomag ára l ft. 5 kr., kettős erejü 8 ft. 10 kr.

9 4 6 6 )Dr. BU UO IV
Párisi általános sebtapasza

mindenfe'le sebek, gcnyedések és daganatok ellen. — Egy köcsög ára a hasz-
nálati módszerrel együtt 7<> kr., kisebb köcsög 35 kr. Postán küldve 10 krral több.

Valódian Pesten egyedül kaphatni c<ak TÖRÖK JÓZSEF ur gyógyszer-
tárában, király-utcza 7. sz Sárkány uri ál a váczi-utczában. — Debreczenben:
Roth<chneek ur eyógyszertáráí.'AH. •- Szombfithelyen: Pillich Ferencz ur gyógy-
szertáriban. — Mohácson: Kogl- A. ur sorszámszedésében. - Kassán: Kschwig
és fia. -- Kolozsvártt: Wolff gyógyszerész. Miskolczon: Spullír A. — Temes-
váron: Becher ur> knál.

KAGHELMANN KÍROLT
selínecz- és vilinyei ppgyárnok

ajánlja elismert kitünöségü és több első érmekkel kitüntetett

ARATÓ-, KASZÁLÓ-
és országos szabadalmazott

NY0J1TATÓ-GÉPEIT,
melyek egyszerűségüknél és kitünő hatásuknál fogva, átalános elisme-

rést és nagy kiterjedést nyertek.
g£5T Kaphatók Pesten: Koczó Pál, — Debreczenben: Toth

Lajos és Társa, — Aradon Andrényi Károly uraknál. 98 (6—8)

Utazó-szereket
nevezetesen:

Bór-, fa- és vászon Ondókét 2 ft. 75 krajczártól 50 ftig,
nti táskákat, 2 ft. 80 krajczártól 40 forintig,
uti-táskákat, minden uti-szerekkel berendezve 25 fttól 80 ftig.
nti-készleteket, szekrénykéket és tekercseket, üiesen és berendezve, 1 ft.

60 krtól 100 frig s minden egyéb
uti-szöksegleteket, szintugy
angol lovasió nyergeket disznóbőrből 15 fttól kezve,
angol kantarokat s egyéb lovagló eszközök dús választékát, a legjobb minő-

ségben ajánlják

Kertész és Eisert Pesten,
Dorottya-utcza 2. sz., a „magyar király" szállodával szemközt,

8^*" Kimeritő árjegyzékekkel kívánatra szolgálunk, irásbeli megrendelése-
ket gyorsan és pontosan teljesítünk. 122 (2 — 4)

1^"" Mindennemü bel- s külföldi természetes ~WI

ÁSVÁNYVIZEK
az ezidei töltésből megérkeztek, ezek közt a hirneves koritnyi-

czai is, s folyvást friss minőségben kaphatók:

Éúeskuty L.»i
Pesten, József-tér 12-dik szám alatt

121 (2—2)

Legolcsóbb

hímzések, fehérnemü,
függönyök, csipkék, haris-

nyák stb.

ÜrSCil I • váczi-utcza.
Részletes árjegyzék bér-

42 (2—3)

Pesten,

mentve.

Eladó juhok.
Borsodmegye Mis-

kolcztól Csatnak vivó
országutboz közel, lg- I
ricziból Tarjánba me- i
net, az u félen balra, i

első pusztán, 660 darab, finom kétnyiretü i
juhnyáj bárányostól eladó. 138(1 — 2) '

Siketség gyógyitható.
Nagycmtiszte'.t Oelsner ur!

Éptn ma 14 napja, hogy rendelvé-
nyét használom és szives felsró itása
folytán tisztel'ttel tudatom, hogy a
nekem küldött báli-gyapotja a leg-
meglepőbb gyógyhatást idézte elö.
Ennélfogva kérem önt (következik a
megrendelés mennyisége)

Ganter Miklós,
festő és sörmérő Reichenbach-

ban, Neustadt mellett.
5 forint bérmentes beküldése

mellett megrendelhető Loais Öels-
nertöl Berlinben, neue Scfaönhauser-
strasse 12. sz. a. 112 (1)

Heckenast Gusztáv könyvkiadónál Pesten, (egyetem-uteza 4-dik szám)
megjelent és minden könyvárusnál kaphatni:

Uj teljes magyar és német szótár,
tekintettel az egyes szók helyes kiejtésére,

rokonságára, valamint azoknak hajlitása, füzete s különböző értelmeinek
körülírás által meghatározott szabatos előadására,különös figyelemmellevén
a természettudományokban, az uj törvényhozásban a kereskedelemben stb.

szokásos szak- és mű.-zavakra.

Irta Dr. BALLAGI MÓR tanár.
I. kötet.

NÉMET-MAGYAR RÉSZ.
Harmadik kiadás.

8-rét (863 lap) Borítékba füzve 4 ft. Angol
vászonba keményen kötve 5 ft.

IL kötet.

MAGYAR-NÉMET RÉSZ.
Harmadik kiadás.

8 rét (728 lap). Boritékba füzve 4 ft. Angol
vászonba keményen kötve 5 ft.

FOGARASI JÁNOS

NEMET ÉS MAGYAR SZÓTÁRA
a legujabb és legjobb kútfők után.

Ötödik javitott és bővített kiadás.
Magyar-német és német-magyar rész egy kötetben. Nagy 8-rét (1226 összes

lap). Kemény bőrkötésben 5 ft.
Magyar-német vagy német-magyar rész külön, füzve 2 ft.

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

Tizenötödik évfolyam.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

Azon férfiu, kinek arczképét itt bemu-
tatjuk olvasóinknak, a protestáns egyház-
ban mint jeles szónok s nagy munkásságu
iró emelkedett az elismerés nem közönséges
magaslatára. A természettől ritka külső és
belső tehetségekkel s jelességekkel ruházva
föl, azokat fáradhatlan munkássággal, ki-
tartó erélylyel s szerencsével hasznosította
az egyházi és tanügy javára. Méltó azért,
hogy e lapok közönsége is, mely az érdemet
felekezetesség nélkül tanulta becsülni min-
dig, szintén megismerje és méltányolja För-
dös Lajos érdemeit.

Fördős Lajos 1817. junius
7-én született Tolnamegyében,
Gyönkön, hol atyja, Dávid, ta-
nár volt. Anyját, Gál Zsuzsan-
nát nem is ismerte; a halál
korán megfosztá tőle az árván
hagyott gyermeket. Helyét
azonban, a legritkább tünemé-
nyek egyike, egy szerető mos-
toha anya foglalta el, atyjának
második neje, a ma is élö, ál-
dott lelkü Vécsey Sára, ki a kis
Lajost, mintha saját gyermeke
lett volna, oly anyai gonddal s
szeretettel nevelte. Atyja Kő-
röshegyre rendeltetvén lelkész-
nek, ott tölté ő is gyermek-
éveit, testben-lélekben szépen
fejlődve. Atyja korán kezdé
pktatni őt maga; majd a latin
iskolákat Gyönkön kezdette,
Pápán folytatta, s ismét Gyön-
kön végezte, atyja már ekkor
nagy-dorogi lelkészségre moz-
dulván elő.

A bölcsészeti tanfolyamra
ismét a pápai főiskolába kellett
fennie, hol oly kitünö tanárok
keze alá került, mint Tarczy,
kitöl bölcsészetet, Zádor (Stett-
ner), kitől jogot, és Kocsi Se-
bestyén István, kitöl hittant
hallgatott. Az iskola legkitűnőbbjei közé
tartozott mindvégig, s az akkor már ébredni
kezdő magyar ifjuság jobbjainak dicséretes
fzokása szerint, a leczkék betanulásán kivül,
őömunkásság által is kitünt társai közt.

Hat év alatt mind a három tanfolyamot
Sze*p sikerrel bevégezvén, szülői házához
vonult, hogy a lelkészi pályára, melyre ina-

F ö r d ő s L a j o s .
gát belső vonzalomból szentelte, haladék
nélkül készülhessen. 1838-ban már le is
tette papi vizsgáját s nemcsak a tudomá-
nyokban való készültsége, hanem deli ter-
mete, megnyerő arcza, érczes hangja s szó-
noki ügyessége már ekkor szép jövőt jósol-
tak neki a választott pályán.

Miután egy évre nevelőül alkalmaztatott
Halász József házánál, Nagy-Körösön, már
az 1839. év tavaszán mint segédlelkészt ta-
láljuk őt a kecskeméti népes és virágzó egy-
házban, a köztiszteletü s apostoli lelkü
Polgár Mihály oldalánál. Két évig volt e

F Ö R D Ő S L A J O S .

szolgálatban, s a fiatal káplán, ki legtöbb
társától elütöleg, maga készitette beszédek-
kel szokott föllépni a szószékbe s ott lelke-
sen és szónoki hatalommal papolt, annyira
megnyerte az egész közönség szeretetét,
oogy az ottléte alatt nyert számos kitünte-
t é k k i l lék d

gy ottléte yert s z á s kitünte-
téseken kivül, emléke megmaradt a gyüle-
kezetben évek hosszu során át — oly eleve-

nen, hogy reá, a tizenhat év mulva bekövet-
kezett üresség idejében visszaemlékezett s
őt rendes lelkészül hivta kebelébe egykori
kedves népe.

Szónoki hire Kecskemétről messze földre
elhatott. Annyira, hogy a tiszántuli kerület-
ben fekvő kisuj-szállási egyház öt, az idegen
kerület segédlelkészét, egyenesen rendes
lelkészének hivta meg 1841-ben. Két év
mulva teljessé tette boldogságát szerencsés
házassága, mely a nemes lelkületü s gyön-
géd szivü Veres Borbálával füzte össze.

Kisuj-szállási lelkész korában, barátjá-
val Szivos Mihálylyal együtt
dolgozta s adta ki „Ájtatos
hölgy" czimü imakönyvét, az
első csupán nök számára irt
magyar imakönyvet, mely áta-
lános tetszéssel találkozott s
már három kiadást ért Ez ima-
könyv második kiadása, az ab-
solut korszak idején, azon meg-
tiszteltetésben részesült, hogy
abból a rendőrség a hazáért
való imákat kitiltotta. Mikor a
férfiaknak semmit sem volt sza-
bad tenni a hazáért, a nőknek
még imádkozni sem engedték
meg érette. Szintén Szivossal
közösen dolgozta Egyházszer-
tartási beszédei első kiadását
mely csakhamar közhelyeslést
nyert s székében használtatott
a reform, egyházakban. E mű-
ből saját dolgozatait kiválo-
gatva, átdolgozva s megbövitve,
mellékletül jegyzetekkel és uta-
sításokkal is ellátva, Agenda
czim alatt bocsátotta közre
1866-ban s az most egyik leg-
kedveltebb agendája egyhá-
zának.

Kisújszállásról, hat évi szol-
gálat után, 1847-ben ismét
a dunamelléki egyházkerü-

letbe, Kun-Szent-Miklósra hivatott, E lelkes
egyház és nép körében kilencz évig szolgált,
ritka mértékben birva a közszeretetet és
tiszteletet. Forradalmi müködése miatt egy
ideig bujdosnia ia kellé, de egyháza csak
annál nagyobb szeretettel s ragaszkodással
zárta őt ismét kebelére. Kilencz évi hivata- ""
loskodásának legfőbb s legérdemesb ténye:.

22-ik szám.

Pest, május 31-én 1868.

Dr
. G
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a, kun-szent-miklósi iskola újjá szervezése.
A Thun-féle rendszer a protestáns tudomá-
nyosság kisebb tűzhelyeit megsemmisítéssel
fenyegette, az addigi iskolai alapok erejét
sokkal felülmuló követeléseket támasztván
irányukban. Fördös buzgósának s lelkesitő
hatásának lehet köszönni, hogy a kun-szent-
miklósi iskola, mely nemcsak ama város, de
egy nagy vidék lelki szükségének felelt meg,
nemcsak meg nem semmisült e sanyaru
időben, sőt uj és megfelelő alapok teremtet-
vén számára, virágzásának uj korszakába
lépett. A község által tett évenkénti 3200
forint uj alapitványhoz, a már ekkor nagy
családdal, sok gyermekkel megáldott Fördös
is tett erejéhez képesti alapitványt, remélve,
hogy példáját mások is követendik.

1856-ban a kecskeméti egyház hivta öt
lelkészül. S ö, az ottani iskolaügy bomlott
viszonyai közepett reá váró munka és küzde-
lem nagyságának számba vételével, komoly
megfontolás után, de ereje s törhetlen buz-
galma érzetében nagy bátorsággal lépett uj
hivatalába. Kun-szent-miklósi egyháza mély
fájdalommal vett töle búcsút, s egy minden
világi kincsnél becsesebb jegyzőkönyvi vég-
zésben örökitette meg érdemeit.

Kecskeméten uj pálya nyilt munkássá-
gának. A pesti theologiai intézetben verseny-
társa támadt a kecskeméti kollégiumnak. A
történeti jog ez utóbbi mellett szólott, — az
elevenen érzett közszükség az előbbi mel-
lett. A harcz, melynek néha keserűvé vált
részleteire nem akarunk kiterjeszkedni, hosz-
szasan tartott s Fördös abban törhetlen
erélylyel, hő buzgósággal, áldozatkész tevé-
kenységgel, s éles dialektikával védte Kecs-
kemét jogait. A harcznak végre jó békesség
vetett véget s a kecskeméti kollegium is
kielégittetett, a pesti is virágzásra emelke-
dett. De mint a természeti s állami életben
egyaránt, a kitombolt viharok termékenyí-
tik a pillanatilag letarolt mezőket, itt is, a
küzdelemben uj életre lendült buzgóság meg-
termetté áldott gyümölcseit s ebben Fordös-
nek, ki e buzgóságot élesztette és felhasz-
nálta, tagadhatlan érdemei vannak.

Az ereje és ideje nagy részét igénybe
vett harczok és polémiák mellett is annyi
időt talált a tudományos és irodalmi tevé-
kenységre, mintha azon kevesek által értett
mesterség titkát birna: 48 órává tenni a
24-et. Lelkészi hivatalában fáradhatlan, a
társaságban eleven és elevenitö, az ügyek
vitelében erélyes volt s a mellett egymás
után hagyták el könyvei a sajtót. A „Papi
dolgozatok11 IL—XIV. füzeteit szerkesztette,
köztök számos saját egyes dolgozataival, s
három kötetet kizárólag saját dolgozataiból
adván. A „Gyászesetek"-ből kilencz kötetet
részint szerkesztett, részint maga dolgozott.
„Kecskeméti protestáns közlöny"-t inditott
meg tudományos, irodalmi, kritikai és pole-
mikus tartalommal, s abból 5 füzetet adott.
E vállalat csak folytatása s kibövitése volt
az elöbb csupán kritikai tartalmu program-
mal meginditott „Magyar prot. egyh. iro-
dalmi ismertetések és birálatoku-n&k. Elöbb
már, még kún szent-miklósi lelkész korában
adott Buzgóság szárnyai czim alatt egy kis
imakönyvet, nép számára. Legnevezetesebb
müve azonban Konkordáncziája vagy Szent-
irási Szókönyve, melyből eddig még csak két
kötet jelent meg A—I- betükkel, s mely ha
bevégeztetik, nemcsak magyarul a legbő-
vebb, legjobb és legtudományosabb konkor-
dáncziá lesz, de a külföld e nemü legjelesb
müveivel is kiállja a versenyt, s fáradhatlan
szorgalmának és terjedt bibliai tanulmányai-
nak élö emléke maradand. A pest-kecske-
méti iskolaügyben közrebocsátott számos
vita-iratait csak megemlítjük.

Ennyire terjedt már eddig is e rendkivüli

munkásságu és buzgóságu férfiunak mun-
kálkodása. Ereje teljében s férfikora legszebb
delén állván még, oly szivós lélekkel, melyet
közbejött családi csapások sem törhettek
meg, sőt el sem ernyeszthettek, töle még a
protestáns egyház és irodalom sokat várhat.

Erdemei nem maradtak elismerés nélkül,
hozzá ragaszkodó egyházán kivül szélesebb
körben sem. 1861-ben a kecskeméti egyház-
megye főjegyzőjévé, a dunamelléki egyház-
kerület pedig tanácsbirójává választotta.
Az egyházi tisztujitás elvének hive levén, ez
utóbbi hivataláról 1864-ben lemondott, de
ujra megválasztatott. 1865 ben alesperessé
választatott. Az egyetemes tanügyi bizott-
ságnak s a négy egyházkerület konventjének
több izben volt részint pót-, részint rendes
tagja.

Adja Isten, hogy ereje, buzgósága, mun-
kássága még igen soká ne fogyatkoz-
zék meg! —á — r—

Bozzay Pál hátrahagyott költemé-
nyeiből.

A h a z á é r t .
(Josephstadt, 1850.)

Könyekben uszik a szem, oh e köny
Nagyot fog a világnak mondani,
Sors-üldözött magyarnak könnyeit
Itták e már az Elbe habjai?
Távol e közel ború a láthatáron,
A sziv hallgat, a sziv csak titkon ver . . .
Ki az, ki vélem a magyar hazáért
Pohárt emelni mer?

Eljöttetek megülni a napot.
Mit ünnepeltek: gyászt vagy örömet?
Virágot hoztok az új tavaszon,
Vagy fátyolozva könnyező szemet?
Egy elbukott világ, idegen Isten
Oltári előtt térdein hever . . .
Ki az, ki vélem a magyar hazáért
Pohárt emelni mer?
Sorsod rövid dicsőség, hosszu gyász;
En mindkettőben híven osztozom:
Dicsőségedben lelkem üdvozül,
Balsorsodat szivemben hordozom.
En hordom azt és megnyugodva hordom,
S lelkemnek olyan édes e teher . . .
Ki az, ki velem a magyar hazáért
Pohárt emelni mer?

Ki látta a füstölgő romokat?
Apáinak megrongált csarnokát,
Hol a gazdátlan téren, udvaron
Örvetlenül ugatnak a kutyák.
Irigység, árulás zsarnok-szeszélynek
Gyermek-szemébe füstöt, port kever . . .
Ki az, ki vélem a magyar hazáért
Pohárt emelni mer?

Hazám, hazám! egy fölfeszittetett
Istenkép a keresztfán, bármi szent,
Sárral dobált meg a pogány s szidott
Mint egy latort, mint egy istentelent;
De a te képed, a te szenvedésed
Sok szivben hangos dohogással ver . . .
Ki az, ki vélem a magyar hazáért
Pohárt emelni mer?

A Krisztus is meghalt már egykoron,
De azután ismét föltámadott —
Feltámadásod napját várom én,
Azt várom én, csak azt a nagy napot!
S akkor, midőn az egy ujonti éltet
Az eltiport halállal küzdve nyer:
Ki lesz, ki vélem a magyar hazáért
Fegyvert emelni mer?!

A vén huszár.
(Genrekép a szabadságharczból.)

Juhász István, felső-szent-györgyi jászfi,
igen ifju korában a Nádor huszárezredbe
állott, hol azonban, daczára hogy kitünö jó
lovas, rettenthetlen bátor katona volt, s a
mellett két kapitulácziót is kiszolgált, mégis
csak őrvezetöségig birt felhatolni; azonban

ezen chargeját is több izben elvesztette,
mint akkor mondták, degradáltatott, s végre
is csak mint valóságos közvitéz tért haza.
Honn, vagyontalan ember létére, darab
ideig napszámmal kereste kenyerét, később
pedig szőlő-csősznek állott be.

A vén huszár, hat évi honnléte alatt, ugy
látszott, kibékült sorsával s az ezredhez
vissza nem kivánkozott többé.

Azonban másként volt a sors könyvében
megírva. 1848-ban, a szabadság hasadó haj-
nalán, s'különösen mikor a rácz-szerb moz-
galmak az elsö tiz honvéd-zászlóalj felállí-
tását előidézték, s nemsokára más csapatok
é3 lovas ezredek is alakultak, s midőn Kos-
suth Lajos személyesen, lelkesitő szónokla-
tával az alföld népét a nemzeti lobogó alá
gyülekezni serkenté: Juhász Istvánban is
fölébredt az egykori kedvencz pálya iránti
ellenállhatlan szenvedély, a csőszostort el-
dobván, Szolnokra sietett, hová akkor Kos-
suth megérkezését minden órán várták.

Szolnok Jászberénytől jó hat magyar
mérföld. Juhász István egy szép nyári na-
pon oda gyalogolt, de még nagyon jókor
érkezek, mert Kossuthot csak nehány nap
mulva várták Szolnokra. Azonban Juhász
föltette magában, hogy e napot bevárja, s a
vasuti indóházhoz telepedett azon föltett
szándékkal, hogy ö Kossuthnak csap fel
katonának és senki másnak, annak is csak
huszárnak, mert ö ugyan gyalog nem megy
háboruba, inkább visszaballag kutyát akasz-
tani és madaraknak kerepelni.

Végre az indóházon lobogó zászlók Kos-
suth érkezését jelenték. A nemzetőrség kiál-
lott s az ünnepelt férfiut a hullámzó néptö-
meg ezrei örömrivalgással fogadták, az
előkelők vállaikra emelték s a szónoki áll-
ványra helyezték. E perczben halotti csend
lön, mindenki figyelme a szónokra szegült,
ki varázshatásu szavaival a hosszu éveket
átszendergett nép millióinak keblét felvilla-
nyozni s harczi lángra gyulasztani jött.

Juhász István termetes, vállas és nagy
testi erejü levén, az állványhoz könnyen
tört utat magának, s midőn a vakmerő tola-
kodót rendreutasitni akarták, nagy büszkén
azt veté vissza, hogy neki Kossuth urral
személyesen kell szólani.

Az egyenlőség e korszakában ily érv
elég volt arra, hogy helyet csináljanak az
egyszerü napszámosnak, ki midőn Kossuth
az állványról leszállott volna, bátran, de
tiszteletteljesen, katonásan elébe lépett, üd-
vözlé s röviden kijelenté, hogy ö egyedül a
miniszter urnak akar felcsapni honvédnek,
de nem gyalog, hanem lovas honvédnek
ám, s inkább visszamegy csősznek, ha Kossuth
ur el nem fogadja az ö durva munkás kezét.

Kossuth elmosolyodott s habozás nélkül
elfogadta az egyszerü napszámos jobbját;
születése helyét, szolgálati idejét s az ezre-
det, melyben szolgált kikérdezvén, rögtön
tizedesnek nevezte ki, mit irásban adván
neki, mint jászfit, az akkor Jászberényben
alakuló Lehel ezredhez utasitotta.

Juhász István a 14-ik számu huszárezred
I-ső századában az első szakasz elsö tizedese
lett, mire ö nagyon is büszke volt, s az egész
század, mint legvénebb huszárt, apjának
tekintette. Nagy tekintélyben is állott a véo
huszár mindaddig, mig régi kórállapotába
nem sülyedt. E régi megrögzött betegsége
pedig nem volt más, mint az ivás szenve-
délye. Az égett italt ugyan nem annyira
szerette, de a borért élt-halt.

Mindent véghezvittünk, hogy e különben
jeles katonát a szerencsétlen szenvedélytől
elvonjuk s józan emberré tegyük, azonban
minden törekvésünk meghiusult, különösen
mivel ez időben pénze minden honvédnek 9

huszárnak elég volt, a mellett naponkint
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kijárt rendesen mindenki számára az adag
bor; és sokan, kik kevéssel megelégedtek,
ismervén Juhász tizedes borbeli hajlandó-
ságát, önként odaajánlották neki részüket;
s eként a vén huszár, az igazat megvallva,
ritkán volt józan. Igaz, hogy elázott állapo-
tában is jobban megülte ö a legszilajabb csi-
kót, mint akárki más, de azért rendkivüli
állapota mégis szembetűnt, kivált pedig a
századparancsuoknak, ki Juhászt mindig
nagy figyelemmt-1 kisérte. Azonban sokat
elnéztek a vén huszárnak, Kossuth tobor-
zottjának.

Nem egyszer megtörtént, hogy midőn
gyalog hadigyakorlatra mentünk, Juhász
tántorgott s a sorból ki-kibukdosott, amiért
őt a százados börtönbe csukatta" s olykor
rövid-vasra is verette, hol aztán másnap
reggelig kijózanodván, ismét a leghelyesebb
katona és altiszt lett, s csaknem az egész
Századot ő oktatta s képezte ki jó lovasnak;
estére azonban ismét leitta magát, s ö volt a
legény a csárdában.

Történt azonban egyszer, Uj-Aradon,
hogy Juhász István, mint szakasztizedes, az
Öt napi pénzilletéket a szakasz számára
átvette, s azt rózsaszinü kedvében szépen el
is költötte. A szakasz legénysége rá ment s
diját követelte. Juhász, mint afféle vén hu-
szár, tele furfangos élczekkel, rögtön felta-
lálta magát, s hirtelen koholr mesével, kifo-
gásokkal elaltatta a legénységet, de pár nap
mulva ismét megrohanták, s midőn ekkor
sem elégité ki öket, a századparancsnoknál
bevádolták.

Niszner Antal százados rögtön elküldött
Juhászért, maga elébe rendelvén öt, ki
azonban honn nem levén, a korcsmában ke-
resték fel, még pedig teli pintes palaczk
mellett, nurt a vén huszár egy itcze borral
meg sem kezdte. A napos tizedes felszólitá-
sára a fiilét sem konyitotta, s az asztal
mellől meg sem mozdult.

A százados ez engedetlenségen felindul-
ván, a tizedes mellé három közvitézt rendelt
Juhász elfogátására. Négy emberrel azonban
könnyen elbánt a vén huszár, mert a kard-
forgatásban mester levén, mind kiverte öket
a korcsmából.

Ezen a századparancsnok még inkább
megboszankodott, s hat embert rendelt Ju-
hász lefegyverzésére.

A vén huszár az ablakból előrelátván
az ellene kiküldött őrjáratot, az ajtóba állott,
s oly villámgyorsan forgatta kardját, hogy
öt a szobából kimozditni nem birták. A napos
tizedes látván, hogy a makacs huszár élve
meg nem adja magát, visszavezényelte embe-
reit s a századosnak jelentést tett.

A százados haragudott is, gyönyörkö-
dött is e huszáros vakmerőségen s a jelentést
tevő tizedesnek s az előtte álló hat huszár-
nak mondá: „bár ti is mindnyájan ilyen
vitézek volnátok, akkor egy rohamban meg-
8emmisithetnök a dzsidásokat." — Aztán a
legközelebbi honvéd századoshoz küldött s
tizenkét fegyveres honvédet kért Juhász
elfogására.

A vén huszár folyvást dalolt és ivott,
mintha misem történt volna vele, s mezte-
len hosszu kardja a korcsma asztalán előtte
feküdt.

Egyszer csak nyilik az ajtó s Juhász meg-
lepetve látta a tizenkét szuronyos vendéget.
A honvéd tizedes már az ajtóból rivalgott a
vén huszárra: „add meg magad!" s az ifju
ka'onák szuronyt szegezve körülfogták.

E nem remélt eljárás nem hozta ki sod-
rából a vén huszárt, hideg vérrel fölkelt s
büszkén fölegyenesedve, mondá: „köszönjé-
tek a jó Istennek, hogy bakák vagytok,
különben mind káposztává aprítottalak volna
benneteket!" S kardját hüvelyébe rejtvén,

igy folytatá: „de én gyalog-katonával nem
viaskodom, hacsak nem ellenség, akkor is
csak lóháton verekedem vele, s ugy gázolom
agyon." E szavak után át ny uj tá a honvéd-
tizedesnek kardját, mondván: „nesze s jól
szoríisd markodba, pajtás! mert még ilyen
fegyver soha sem volt kezedben."

A vén huszár kivágta ugyan magát igazi
huszárosán, azonban e rakonczátlanságot
most az egyszer még sem vihette el szára-
zon: rövid-vasra tették s altiszti állását
elveszte.

A leczke használni látszott, mert a vén
makranczos egyszerre példás magaviseletü
lett, sőt a mi több, jó darab ideig nagyon
józan életet folytatott, s minthogy különben
is csaknem nélkülözhetlen egyén volt a szá-
zadnál, nemsokára visszanyerte tizedesi
állását, de az ivás szenvedélye annyira belé-
rögzött már, hogy csak rövid ideig birt erőt
venni magán, szolgálatát ismét elhanyagolta
s másodszor is degredálták.

Ekkor már Juhász végkép lemondott a
reményről, hogy még valaha káplárságra
emelkedhessek; elkeseredésében még inkább
neki adta magát az ivásnak, a hadigyakor-
latra s szolgálatban egyiránt ittasan állott
ki; szivesen is adtak volna már neki utleve-
let s haza bocsátották volna, de sajnálták,
mert rettenthetlen bátorságával annyira fel
tudta lelkesitni ujoncz bajtársait, hogy azok
a legnagyobb veszélybe is vakon követték.
Előre rohant ő mindig, s izmos karjával utat
tört magának, kardja, villámgyorsan suho-
gott, s harsány hangjával, marcziális kinézé-
sével rémülettel tölté el az ellenség keblét;
minélfogva nagy gyöngéi daczára is, az egész
század előtt tekintélyben állott.

Juhász Istvánban mindenkor nagy volt
a harczvágy. 1849. évi husvét, első napján
Uj-Aradhoz közel egy kis csatározásunk volt
a cs. dzsidásokkal, kik az aradi várba elesé-
gét akartak szállitni, azonban rövid harcz
után visszavonultak. A legközelebbi hely-
ségbe Angyalkútra engem küldött el a szá-
zados, meggyőződést akarván szerezni arról,
vajjon nine«-e ott valamely nagyobb ellen-
erő elrejtve.

Midőn a községhez értünk, Juhász, — kit
szintén magammal vittem, minthogy a legki-
tűnőbbeket kiválasztanom volt szabad, —
különösen kikérte magának, hogy Angyal-
kútra belovagolhasson, s az ottani körül-
ményről nekem hirt hozhasson.

A vén huszár néhány percz alatt be- és
visszalovagolt, s visszatérve, mondá: ,jelen-
tem alásan, a németeket mind szétvertem, s
a falun bátran végig mehetünk." Én az előre
küldött Juhásznak harsány hangját, károm-
lásait hallottam, következéskép hajlandó is
voltam hinni, hogy Angyalkúton császári
dzsidások voltak; tehát kérdem: „s hányan
voltak?" —- „A jó Isten tudná megmondani
— válaszolt a vén huszár, — nem lehetett
azt hamarjában megszámlálni."

Ezen furfangos feleletre mindjárt észre
tértem s tudtam, hogy már megint élczeske-
dik; mondám: „olyan sokan voltak és mégis
mind megszaladtak egy huszár elől?" —
„No de mennyire futottak! — szólt Juhász
— majd hogy nyakukat nem törték; apraja,
nagyja a házba bujt."

Természetes, hogy sok német volt Angyal-
kúton (Engelsbrunn), mert a község lakosai
németek, kik a magyar huszárokat közeledni
látván, bámulni kicsödültek, s midőn a vén
huszár a faluba vágtatott, kardjával a leve-
gőt vagdalta s káromkodott, bizony csak
kitértek útjából.

Angyalkútról már akkor kivonultak a
dzsidások; az ottani uraság, Kövér kastélya
elött, az igen szívélyes hivásra megálltunk,
s én egy pár perczre bementem; azalatt négy

huszáromnak egy pár palaczk finom bort
adtak, melyből természetesen, mint legille-
tékesbnek, Juhásznak jutott a legnagyobb
osztályrész.

Midőn Angyalkútról kiértünk, a vén
huszár, kinek arcza már lángba borult,
jelenté, hogy neki nagy kedve volna vere-
kedni, H minthogy ezt annyiszor ismétlé,
végre azt mondám: „ugyan mit akar öreg,
hiszen most is ittas?" — „Jelentem alásan
— szólt Juhász — ilyenkor van a legnagyobb
kedvem verekedni."

„Bánom is én — válaszolám — hát men-
jen, keresse fel az ellenséget s verekedjék
meg vele!''

Nem kellett több Juhásznak, sarkan-
tyúba kapta lovát s mint a villám elvág-
tatott.

Ekkor már megbántam szavaimat, attól
tartván, hogy a vén agyafúrt huszár valami
bolondot, tesz; tehát jónak láttam öt három
huszárommal távolról követni.

Csakhamar ügetésre szőri tá lovát, s
düledt szemekkel folyvást előre nézett, hogy
lát e valahol ellenséget. Végre jó fél mér-
föld távolság után megpillant három dzsi-
dás, kik egy magaslaton nyugodtan állot-
tak. Juhász István egyenesen nekik tartott,
de a dzsidások meg sem mozdultak. — Mi
ez? — Végre mintegy 300 lépés távolságra,
épen egy hosszan elterülő s zöld füvei elbo-
rított völgy elött megállott, kardját a légben
suhogtatá s dörgö hangon hozzájok kiáltott,
törve a lengyel szót: „ne álljatok hát, hanem
jertek, mert ma nagy kedvem van vere-
kedni!" A dzsidások ellenben szintén tört
magyar nyelven visszakiáltottak: „jere te!"
— „Ugy-e féltek, — szólt a vén huszár —
hogy mindnyátokat káposztává apritlak?"
Erre a dzsidások hangos kaczajra fakadtak.

De már ezt nem tűrhette Juhász, dühbe
jött s rohamban a három dzsidásnak neki
iramodott; azonban alig hogy a völgybe ért,
lova, az általa szépen zöldellő rétnek vélt
posványos érbe hasáig lesüppedt. A vén
huszár ugyan hirtelen leugrott lováról, de ö
maga is térden felül gázolt a fekete tapadós
iszapban, s hű lovát alig birta onnan kivon-
szolni.

Most érté csak meg Juhász, miért vesz-
tegelt oly nyugodtan a három dzsidás s még
nagyobb dühbe jött, midőn azok jó izün
kaczagtak rajta. Lovát s magát, a mennyire
hamarjában lehetett, megtisztogatta, ismét
nyeregbe kapott, pisztolyához nyult s mind
a kettőt dzsidás elleneire suté, mire azok
hat lövéssel válaszoltak.

Ezekután a vén huszár teljesen meggyő-
ződött, hogy ma már csakugyan nem vere-
kedhetik, izmos öklével megfenyegette a
dzsidásokat, mondván: „Köszönjétek éltete-
ket e rongyos posványnak, különben oly
apróra metéltelek volna benneteket, mint a
pipába való verpeléti dohányt!" S azzal vág-
tatva előttem termett, mondván: „jelentem
alásan, őrmester uram, három ellenséggel
találkoztam s megverekedtem velök."

Én, ki a három huszárral távolról néztem
Juhász hösködését, mondám: „hogyan, hiszen
a posványtól hozzájok sem férhetett?-' —
„Mit sem tesz — válaszolt a vén huszár —de
én azért rájok attakiroztam és pisztolyoztar
s megverekedtem velök." <™ g e k,
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A régi Athén.
E meglepő szépségü kép, melyen a természet

szépségei háttért képeznek a művészi nagyság al-
kotásainak, hogy jobban kidomborodhassak, — a
régi Athén! Mennyi emlék lep meg láttára! s ki
e földre lép, hol a porszem is, jobban mint a nap
sugaraiban, ragyog a régi dicsőség visszasütő ve-
rőfényében, lehetetlen hogy emelt homlokkal ne
álljon a földön, hol Perikies és Sokrates járdaltak
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Demosthenes mennydörgött az idegen zsarnok
ellen, Solon irta bölca törvényeit, Sophokles és
Euripides költöttek oly fenségesen mint a legma-
gasztosabb valóság s Herodot és Thukydides ir-
ták a történel-
met oly szé-
pen , mint a
legmagaszto-

sabb művészet.
Temisthokles
és Miltiades
árnyai fölemel-
kednek még az
éj ködéből, s a
csillagok my-
riádja, — a

perzsa, mely
ellenök jött,

még töménte-
lenebb vala!
— elhalványul
nevök dicsősé-
gétől, mint a
kelő nap fé-
nyétől, s mint
egykor a Xer-
xes tengernyi
hada megfu-
tott előttök.

Athén tör-
ténete az em-
beriség közös
kincse, Athén
dicsősége az

emberiség
örökké tartó
fénye. Mert a
hatalmat, me-
lyet e kisded
ország s váro-
8a az ókor fö-
lött gyakorolt,
a szellemiség
által vivta ki s erényeivel tartotta fenn, pedig a
szellem és az erény diadalai örök életűek. K ; t
ezer év multán is gyakorolják lelkünkre varázsu-
kat. A hősök, a költők, a művészek rég porla-

rendeléíére készitett 1864-ben. A tájfestő érzé-
kével vette föl álláspontját, hogy a mindig meg-
ujuló természet mii egész ifjuságát s pompáját
adhassa a kétezer éves képhez keretül. S a szent

Budvár és a Jézus kápolnája. (Székely-Udvarhely mellett.)

berek árnyai közt fölemelkedett képzeletében
Vénus szobra, kinek egykor ez ábrándos csalit
szentelve volt, a szép istennőjének, — mig a fák
lomboa sűrűjének nyilatán át kitekintve, a festői

hogy az e tekintetben is megállhat a szigoru kri-
tika előtt.

A sötétlő olajligetben, balra, a szerelem is-
tennőjének jón-modoru templom-csarnokát látjuk,

a város felé te-
kintő oszlopos
homlokzattal;

ünnepélyes
menet, melyet
virághintő leá-
nyok nyitnak
meg, huzódik a
kertek felé,hol
Vénus-Aphro-
dité szobra áll,
melyelőttépen

egy család
rakja le áldo-
zatát. Valami-
vel alább, jobb-
ra, vigan tán-
czoló csopor-
tok hódolnak
Aphroditének
és Áres-Márs-
nak, kiknek

szobrai hát-
rább az árny-
ban vannak

fölállitva.
A háttér-

ben Lysikra-
tes magas em-
léke emelke-
dik, s Perikies
Odeona, Xer-
xes sátorának
kupolás után-
zata, s egy se-
reg műemlék
és épület cso-
portosul. Tál
a város e ré-

szén az akropolisi szikla magaslik, tetején templo-
mokkal és emlékekkel.

Minden pontról, történelmi s művészeti te-
kintetben hasábokat lehetne irni. De fölteszszük,

Utikaland Mexikóban.

hoznak; de emléköken s müveiken ma is lelke-
sedünk s olvasni és magasztalni fogja őket minden
Nemzedék.

Képünk eredetije egy nagyszerü olajfestmény,
melyet Hoffmann József német festő, b. Sinameg-

képzelet fölépitette ismét a romokat, a mint a régi
Athén magaslott és ragyogott, Perikies fényko-
rában. A festő alapos történelmi s régiségtani
készültségéről s részletes tanulmányairól tanus-
kodik a nagy kép minden egyes részlete, ugy

hogy olvasóink nagy része többet olvasott a régi
Athénről, mint e lap szük terébe befoglalhatnánk;
s a ki nem is: vessen egy tekintetet e képre s
egészítse ki belőle képzeletével, a mit mi elhall-
gatunk. .

i ,

A régi A
thén, V

énus kertjével. - 
(Hoffmann 

József festm
énye után.)
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ütikaland Mexikóban.
Az érdekes kaland, melyhez hasonlók épen

nem tartoznak a ritkaságok közé az uj világban, s
még kevésbbé az ott jártak-keitek utazási köny-
veiben, Müller nevü utazóval történt. A termé-
szettudományok érdekében járta ő be Amerikának
azt a földét, mely csak nemrég oly tragikus ese-
mények szinhelye volt. Utazásának egy kalandos
részletét érdekesnek tartjuk itt saját szavaival
közleni.

A Csöndes-oczeán felől jöttem épen, — irja
Müller, — s a tehuantepeci földszorost vizsgál-
gatám. A Guazaculeo folyását követve jutottam a
mexikói Öböl partjától nehány mérföldnyire fekvő
Minatitlanba. Megérkezésem idején amugy is
gyönge egészségem a fáradság, nélkülözés minden
nemei, lázak és a mosquitók kinzó szurá-ai követ-
keztében nagyon meg vala rongálva. Örömmel fo-
gadtam hát a kormányzó ajánlatát s szántam rá
magamat, hogy a Guerero hadigőzhajón vissza-
utazom Veracruzba. De a hajó érkezése napról-
napra késett s utam sürgős volt. íly körülmények
között határoztam el gj öngeségem és mindennemü
akadály daczára az érdekes utat Veracruzig, a
szokott módon, lóháton tenni meg. Mayordomo-m
s nehány szolga által kisérve nemsokára el is
hagytam a fiatal kikötő várost, Minatitlant.

10 óra felé egy kis rancho-hoz (majorság)
értünk. Mivel a nap nagyon melegen sütött, itt
hagytam embereimet amálhákkal, hogy acsak most
kikészített állatokat és lenyomott növényeket szá-
rítsák meg. Rendeletet adván nekik, hogy még
aznap este El Coral nuevo-ban legyenek, hol ta"
lálkozni fogunk, mayordomomtól kisértetve előre
lovagoltam.

Nem messze a rancho-tól egy csapat bikára
akadtunk, melyeket nehány lovas ranchero őrzött.
Kiváncsian nézegettük a hatalmas állatokat. Vi-
dáman ugráltak ezek jobbra-balra. A mennyire
nem félelmesek a bikák csapatokban, annyira ve-
szélyesek egyenkint. Erről olyan helyeken, hol
bikaviadalok vannak, naponkint meggyőződhetni.
A fővárosban például szabadon hajtanak a legné-
pesebb utczákon keresztül egész sereg bikát az
aréna istállóiba. A mint azonban egy-egy bika
magára látja magát, rögtön készen van a táma-
dásra s harczra és bőgve keresi ellenfelét. Fájda-
lom, e tulajdonságokat velem saját tapasztalásom
ösmertette meg.

Egyórai lovaglás után erdőbe értünk, melyen
keresztül egy szük ösvény vezetett. Ennek két
oldalán a sok fa, tüske, cserje s kúszó növény
valóságos áttörhetetlen falat képezett.

Alig haladhattunk ez ösvényen a sürü lom-
bok árnyékában vagy fél óra hosszat, midőn egy
lovast pillantottam meg magam előtt. Lassojának
egvik vége nyeregkápájához volt erősitve, a másik,
egy, utána körülbelül 15 lépésnyire közelgő ha-
talmas bika szarvai körül csavarva. Az állat orrára
egy másik kötél volt hurkolva, melynek hátsó vége
szintén egy ranchero nyergéhez vala erősitve;
olyanformán, hogy a bika az első és há'ulsó lovas
között épen középen volt kénytelen sétálni.

Már messziről kiabáltak rám a lovasok, hogy
kerüljem ki őket, mert ugyancsak bősz toro-t
vezetnek. De a szűk ösvényen a kerülés igen bajos
dolog volt. Miután tehát épen semmi kedvet nem
éreztem magamban az erdőből kifelé visszalova-
golni, kiáltozni kezdtem a rancheroknak, hogy a
pompás, de vad tekintetü bikát tartsák szorosan,
mert meg fogom kisérleni: mellettök haladni el.
Már is reszkető lovamat az ösvény egyik oldalá-
hoz szorítottam s elővigyázóan húztam ki hosszu
szablyámat. Alig egynehány lépést haladtam előre,
észrevett a bika. Rövid, mérges orditással rázta
meg fejét s szakította el a lassot, mely őt a hátulsó
ranchero nyergéhez kötötte. Szarvait előre tar-
totta s felém tört.

Én, nem várva be a támadást, megfordítottam
lovamat és sebesen vágtattam visszafelé, mig a
bika, — bár nagy távolságban, — követett. Mayor-
domom s az első ranchero előttem ügettek s szűk
levén az ösvény, lovam nem nyargalhatott oly
sebesen, a hogy tudott, s a hogy szükséges lett
volna, A bika bőgését folyton hallottam hátul; —
de mégis azt hittem, nincs nagyon közel, midőn
egyszerre paripám egy kétségbeesett ugrrist tett
a levegőbe. A bika szarvai bőréhez horzsolódtak.
Még egy pillanat s lovammal együtt a földre
tiporva és a dühös állat szarvai által agyonszur-
dalva lettem volna, mint ezt bikaviadalokon nem
egyszer láttam.

E kritikus helyzetben a végsőre határoztam
el magamat. Megsarkantyúzva lovamat, betörtem
az erdő sűrűjébe. Szegény paripám rohant előre a

cserjéken és tüskéken keresztül, melyek arczomat
véresre karczolták, de testemet legalább megvé-
delmezte előlük bőrruhám.

Azt hittem, meg vagyok mentve, — dühös
ellenségem bizonyosan a másik két ember ellen
fordul ! De nem, im itt van ő ismét, hatalmas lép-
tekkel rohan előre az általam tört uton. Jóllehet
megjelenése, iszonyu horkolása remegő lovamat
minden ereje megfeszítésére sarkalták, a futás nem
tarthatott sokáig.

Ugy tetszett előttem, mintha az erdő világo-
sodnék. Egyszerre egy földnyilás állitott meg
bennünket, feneketlen mélységü s oly széles, hogy
csak a legnagyobb vakmerőséggel lehetett volna
átugratását megkísérlem. Választás azonban nem
volt. Még nehány percz s a bika lovast és lovat a
mélységbe taszit, hol okvetlenül agyon fogják
zúzni magukat. Kétségbeesve döftem sarkantyúi-
mat megkinzott lovam oldalába, ez ugrott s a má-
sik pillanatban lábai a földnyilás tulsó partját
érték.

Meg voltam mentve; — de bőven omló vér
borította el szemeimet. A felugrás pillanatában
egy félig letört vastag ág homlokon vágott s lova-
mon keresztül majd visszataszított a mélységbe.
Nagy fáradsággal mostam ki a vért szemeimből,
hogy körülnézhessek: mit csinál ellenfelem?

Szája tajtékzott a dühtől, hogy én megmene-
kültem előle; a nyilas tulsó partján mérgesen
csapkodta farkával lábait; miközben szarvaival a
földet verte s számtalan követ és rögöt hányt szét.
Nagy kedvet éreztem rá, revolverem egy golyójá-
val köszönni meg neki e pokoli futás fáradságát
és sebeit, de a szegény rancherokra gondolva, kiké
az állát volt, fölhagytam szándékom kivitelével.

En ás lovam végre lélegzethez jutván, foly-
tattuk utunkat a szakadás mentében. A bika a
tulsó oldalon állhatatosan kisért mindaddig, mig el
nem vesztett szemei elől. -

Nagy kerülőt téve az erdő sűrűjében, végre
eljutottam mayordomomhoz. K. F.

B u d v á r *).
(Bud begye. Nedrő és Ördögkut pataka. Budvár maradvá-
nyai. Budvárhoz kötött történeti emlékek, hagyományok.
Budvár elpusztulása. Sándor István harcza a tatárokkal.
Budvár sziklaüregei. Kilátás. A csicser-tetői erőd. A csi-

cseri levente. „Jézus kápolnája")

Udvarhelyen alól alig negyed órányira a
Küküllő jobb partján, sajátságos alaku gyüleg
(conglomerat) sziklahegy emelkedik fel, e hegy
Budvár. Délre fordult kerekded bütüje egészen
kopár; csupor idomú kihajlással biró sziklafala
magasan tornyosodik fel, oldalában üregek tátong-
nak, néhol oly szabályszerü elrendezéssel, mintha
a hegy maga lenne egy lőréses bástyákkal ellá-
tott roppant erősségnek megkövesült halmaza,
vagy egy mozdulatlan óriási sphynx, melyameg-
fejthetlen mult titkai felett őrködik; évezred
viharja csiszolta oldalán sötét, rejtélyes, megkö-
zelithetlen sziklaüregek sötétülnek, melyek a hegy
szemeként bámulnak a mindenségre, mintha kém-
lelnék az idő lassu folyását. A nép azt hiszi, hogy
azok az éj homályában lebegő bájos tündérek
földalatti utjának ember előtt elzárt nyílásai. Te
rejtélyes sziklahegy, te, ki a székely nemzet titkos
multjának, hősies mythosi korának vagy központi
helye, hol a nemzet kő-vértekre irt ős törvényeit
és történelmét nemtők által őrizteti a nép, hol,
miként Mózes a Sinai-hegyen, istennel beszélget-
tek a főrabonbánok, oh rejtélyes, mesés szikla-
halom, miért vagy oly hallgatag, miért nem tudod
felfejteni a multnak előtted lezajlott titkait?

Budvár hegye mindenfelől függőleges, sok
helytt kihajló, megközelithetlen oldallal bir, csak
is északfelől van a szomszéd Kuvasza hegygyei
egy keskeny, de a tető színvonalán jóval alól álló
hegyhát által összefüggésben. Nyugotra másik
még magasabb hegycsúcs, aCsicser emelkedik fel,
melyet Budvártól a mély félelmes szakadások
között letörtető Nedrö pataka választ el, s mely
a nyugotról lezuhogó Ör dög-hűtja. patakával egye-
sülvén, Budvár.patak nevet kap, s nem meszsze
onnan a Küküllőbe ömlik. E patak mellett ösvé-
nyek vezetnek a hegyek között bent fekvő Far-
czád, Béta és Hodgya helységekből a városba.

Ezen előleges tájékozás után mászszuk meg
Budvár szédelgős tetejét, hogy az ottan lévő
rommaradványokat szemügyre vehessük.

A tető fennlapja 650 lépés kerületű, nyugoti
és déli oldala mindenütt falmeredeken hanyatlik

•) Mutatvány a szerzö „Székelyföld" czimü közelebb-
ről megjelenendő munkájából.

le. Ez oldalokon fal nyoma sehol sem látszik, s hihe-
tőleg— ősváraink azon mindenütt észlelhető gaz-
dálkodási elvénél fogva, hogy ott, hol a természet
erősített, az ember feleslegest ne épitsen, — ez
oldalokon nem is volt várfal, de a keleti és északi
most bokorral benőtt oldal tetőormán még most
is megvannak 2—3 láb magasságban, itt-ott elhan-
tolva, a válogatott lapos kövekből forró mészszel
bonthatlan szilárdul épült alapfalak. (Lásd alap-
rajzát AAAA.) E falvonal közepe tájat egy négy-
szög bástya (B) állott, melyből 4—5 láb magas
faldarab még most is fennáll, s mely látszólag a
fal vonalába eső főerőde volt e várnak. Legbámu-
latosabb s valódi cyclopsi mű az északi oldalon
lévő kettős sáncz (CCCC). Ez oldal levén termé-
szetileg leggyengébb, s az emlitett hegy-nyakon
át megközelithető, azért e pont megerősítésére
volt a fő figyelem fordítva. E sánczok még most
is 4 — 5 öl szélesek s belső martjuk, melynek ormán
fal futott el, (főként a belsőnél) 5 öl magas. E
sáncz vonalán tul a hegy még ezen egyedül meg-
közelithető oldalon is meredeken hanyatlik le
mintegy 50 láb magasságig, a csak ennek aljából
indul ki a vár-hegyet a Kuvaszával egybekötő
fönnebb is emlitett hegynyak.

E szerint Budvár a lőfegyverek előtti korban
roppant erős, csaknem bevehetetlen vár lehetett.
A bejárat (D) valószinüleg e sánczolatok nyugati
végénél volt, hol a sánczok most be vannak föl-
delve ; de a hol feltehetőleg valamely torony-
erődtől fedett felvonó hidnak kellett lenni.

A vár beltere nyugatra lejtősülő; itt a talaj
tömör szikla levén, semmi épület-nyom nem lát-
szik, de a fekmentes keleti oldalon, a leirt falak
közelében mély gödröknek (EEEE) szabályszerü
vonala látszik. Valami 30 ily gödör van, a mi arra
mutat, hogy ezek nem kincskeresők ásogatásai,
hanem valamely épületsor szétrombolt alapfalai.
A délnyugati oldal meredeken lehanyatló szikla-
élbe végződik, honnan félelmes lepillantás nyilik
a Budvár-patak mély árkába.

A beltért más részein kincskeresők által
kapart mély gödrök boritják, mert a néphagyo-
mány azt tartja, hogy Buda vezér ott arany, ezüst,
vas hármas koporsóba van roppant kincs-halma-
zával eltemetve, s ezt keresik a kincs-sovárgók,
Egész társulatok alakultak még az ujabb időkben
is, s hetekig turkálták eredménytelenül a földet.

E romok útmutatása szerint itt állott Bud-
vára, melyet Buda vezér még Attila birodalmá-
nak fölbomlása előtt épitett volt'), s melyhez tör-
ténelmünk mythosi korából oly sok titokszerűt
köt a néphit.

E vár volt az Attila hunjaitól elszakadt és
ide a havasok közé vonult székelyek főrabonbán-
jainak is székhelye 2), politikai életük és vallási
kegyeletük központja ; itt a vár alatt gyült egybe
a székely nép áldozni, törvényt hozni, a hon dolgai
felett tanáczkozni, jutalmazni és büntetni 3).

Itten e várban székelt hős Zandirhám; itten tar-
tattak a székelyeknek ősi törvényei s az Árpáddal
kötött szövetségnek kő-vértekre vésett szabályai4).

') Székely krónika 227. lap. Székely Mihály kiadá-
sában.

*) A székelyek legfőbb tisztje az Árpád előtti korban,
s azután is I. Béla idejéig, a közakarattal választott
förabonbán volt, kit mindig-Ápolt (Upolet) családjából vá-
lasztott a nemzet közös akarata. Ö volt a nemzet főbírája
és főpapja, ö vezette a hadat a külnemzetek ellen, ö hir-
dette ki áldozat-tétel után a nemzet törvényeit, ő őrködött
a törvények megtartása lelett, halállal lakoltatván azoknak
áthágok (Székely kron. 276. és 283. lap). A förabonbán
alatt volt a 6 székely törzsnek 6 nagy rabonbánja, és 'ó
nagy gyulája és egy főharkász, kik ugy látszik a fórabon-
bán elnöklete alatti főtörvényszéknek tagjai, a rabonbán-
nak mintegy tanácsosai voltak. Ezeken kivül volt minden
törzsben 6 harkász, minden harkász alatt 6 kis rabonbán,
egy törzsben 30, a 6 törzsben összesen 180 kis rabonbán,
minden kis rabonb.án két századosnak parancsolt, egy lo-
vas- és egy gyalognak, és igy az egész nemzetnek volt 360
századosa, s ha egy századost csak 100 harezosra számitunk
is, 86,000 harczost állitott ki a székely, melynek fele lovas,
fele pedig gyalog volt, mint ezt SzaTbó Károly (Uj Magyar
Muzeum 1854-ki évf.) a Székely krónika alapján kiszá-
mitotta.

3) A rabonbán áldozatja alkalmával mindenkor közön-
séges nemzeti gyülés is tartatott. Ha az ily gyüléseken val-
lást illető rendszabályok hozattak az efélék törvé»yes eröt
csak a pohár és áldozat által nyertek, és ugy hirdettettek
ki a közönségnek. íly alkalmakkal láttattak el a nagyobb
ügyek, és itéltettek el * törvényrontók és gonosztevők.
Lásd Tudom, gyujt. 1835. IU. k. 9 lap.

*) A magyaroknak Árpád alatti bejöttekor Zandirhám
volta székelyek főrabonbánja; ez követei által üdvözölte a
rokon népet, s Pannonia meghódítására (mint azt Béla
névtelen jegyzője is mondja) közreműködvén, Árpáddal
szövetségre lépett, s attól 6 kő-vértre metszett törvényt
kapott, melyek Budavárá'ian (in arcé Bonda, hibásan
Bouda helyett) áldozati szertartás mellett a nemzet előtt
felolvastatván, nagy örömmel fogadtattak s véráldozattal
szentesittetvén, a rabonbán udvarába helyeztetett el, mire
aztán nagy áldomás következett. (Székely kron. 277. 1.)

És e vár, az ős intézvényeknek e sziklafészke
volt a keresztyén hit győzelmének is tanuja, itt
mondatott ki az ős vallást háttérbe szorító uj hit-
nek érvénye').

Budvára, az ennyi emlékek által szentesitett
ős vár, Attila birodalmának ezen kő epopeája a
székely nemzet őstörténelmének ezen emléképü-
lete egészen 1241-ig fennállott, ekkor azonban a
mongolok vad csordái rácsapván hazánkra, azt
minden irányban feldúlták. Sándor István több
vesztett csata után 300 válogatott, s mindig mel-
lette lévő harczosával megkisérté Budvár alatt
feltartóztatni a dúló tatárokat, de a roppant
sereo" által körülozönöltetván, hősies küzdelem-
ben mind elhullottak harczosai, sö maga is elesvén
elmetszett fejét a Küküllőbe dobták. A győzelmes
tatárok, Lászlót a székelyek grófját Boud várá-
ból elkergetve, azt lerombolták 2).

Tehát e vár is azon nagy nemzeti tragédiá-
ban pusztult el, melynek annyi ős emlékünk, s
csaknem nemzetünk is áldozata lett. A mongol
népdagály mindent elsodró árja dönté össze e
várat is, melyhez annyi emlék, annyi dicsfény
környezte ős hagyomány van kötve. És midőn az
ellenséget addig nem látott vár eltünt, akkor még
a hegy üregei is gyakran nyujtottak menhelyet az
üldözött lakosoknak, s a hegy oldalában lévő ter-
jedelmes üregek, melyeknek a néphit szerint Far-

E 6 törvényczikk pedig a következő: 1-ször. Egye-
dül Árpád fiágát illesse a főhatalom Magyarországon (in
terra Pannon); 2-szor. A mely földet valaki saját kezével
szerzend, sajátja légyen; mit közerővel: oszoljék igazsá-
gosan a szerző felek közt; 3-szor. Az ügyek a nép egyet-
értésével végeztessenek; 4-szer. A ki a fejedelemnek
(Árpádnak) tett hitet megszegi, fejét és vagyonát veszitse
a förabonbán áldozata előtt; ki a rabonbánok méltósága
ellen vét, tüz-és viztől tiltassék el (száműzessék); 5-ször. Ha
valaki a nagy vagy kis rabonbánok vagy harkász tisztvise-
lők közül a nemzet ellen törne, az örökösen Ápolt (Upolet)
nemzetségéből választandó rabonbán itélete alá vettessék;
6-szor. Ki a förabonbán áldozatára meg nem jelenik, ketté
vágassák. Hogy pedig Zandirhám ezen sarkalatos törvé-
nyei, ha nem is szavakban, de szellemben egyezők a hét
magyar vezér közti vérszerződés pontjaival, azt Szabó
Károly (Uj magyar muzeum 1854. évf. 401—402. 1.) ala-
posan bebizonyitotta, ugy fölfejtette azt is, hogy e törvé-
nyek a székelyek népuralmibb szervezetéhez idomittattak.
Ugy bemutatta Szabó azt is, hogy Zandirhám törvényei
6-ik pontjának, mely a rabonbáni áldozaton (tehát a
közgyüléseken) meg nem jelenökre oly szigoru büntetést
szab, meg kellett lenni a magyar vérszerződdsben is, de
azt Ii<$la névtelen jegyzője mint pap készakarva h&gyt*
ki. Ezen szerződés pedig köttetett még mielőtt Árpád
Magyarhont meghódította volna, mert a krónika (277. és
278. 1.) szerint, Árpád ezen törvények szentesitése után
lépett Magyarszág földére, s a székelyek, Béla névtelen
jegyzője szerint, a Mén Maróth elleni hadjáratban az elő-
hadat képezték, tehát e törvények 889-ben keletkezhettek
Krisztus után (Lásd bővebben Szabó K. fennebb jelölt
értekezését.)

') Sz. István uralmával a keresztyénség — mely
már azelőtt is befészkelte volt Bucsin rabonbán alatt
magát a Székelyföldre — végérvényes győzelmet vivott
ki, s bár a székelyek egy része a Bálványos, Ika és más
várakba húzódva fegyverrel oltalmazta az ősök hitét; de
azok a szintén keresztyenné lett förabonbán Apor (Upor)
Sándor, és az ót segitő királyi sergek által legyözetvén,
Apor Sándor Budvárában polgári áldozatot (népgyülést)
tartott, s onnan fia Apor György vezetése alatt népes
küldöttséget inditott Szent István királyhoz. A krónika
ugyan e követség küldetésének indokát nem emliti; de az
nem lehetett más, minthogy a keresztyénséget felvett
székelységnek a magyar koronához való szorosabb viszo-
nyát maghatározzák és a Zandirhámmal kötött szövetsé-
get — mint keresztyének, megujitsák. És hogy e volt a
küldöttség tgendóje, és hogy e szövetség létre is jött,
kitetszik magábófa krónikából, hol (a 282. lapon) meg
van irva, hogy a küldöttség visszatértével Apor Sándor
nemzet-gyülést.trartván, a királynak márványra vésett vá-
laszát a kehely fölé helyezve felmutatta, mellet mindnyá-
jan nagy örömjnekTogadtak s a kereszíyén vallást, mmt
a község fikarafát#fihirdették a Rikán túli kis. rabonbá-
nok közt is. Ekkor eltörölték a vallásos áldonaásQkat, de
m.egtarbottíkjí{,„polgáriakat (a nemzetgyűlést). A szent
Istvánnal Kitótt szerződés feltételei voltak: a keresztyén
vallás elfogadása, hogy a székely a birodalmat keletről ol-
talmazza, hogy a király udvarában 100 lovagot tartson,
hogy királyválasztás, nősülés és fia születésekor ökröt
bélyegezzen, de pénzadótól ment legyen (mely szerződés
egészen a nemzeti fejedelmek koráig megtartatott). É J e
szerződés örök emlékére Apor Sándor egyik fia az Arad
törzszsel együtt áttelepittetett a Zárán törzs földére, az
Oláhok földe havasai közé, Szállás pitakához; mi Szabó
Károly véleménye szerint a Zirándinegyével szomszédos
Hunyadmegyében van, hol Zalasd pataka most is felta-
lálható.

2) Tud. Gyujt. 1835. III . köt. 8. 1. és Felső-Magyar-
orsz. Minerva 1828. VI. fűzet 1742. s köv. lapokon. Szabó
Károly a székely krónikáról irt jeles értekezésében azt
mondja, hogy ezen esemény előadásánál a korszakban té-
vedés van, s Budvárát — mivel ottan László is szerepel —
nem a mongolok, hanem a Szt. László idejében honunkba
beütött kunok dúlták fel, s ezek ejtették el Sándor Ist-
vánt is Azonban a kunok ily győzelmes hadjáratáról tör-
ténetiróink nem emlékezvén,mégis valószínűbbnek tetszik
az, hogy Budvárt és az egész magyar hazát elbontott
mongoljárás dúlta fel; mit az e végzetes napokban meg-
szalasztott László felemlitése sem czáfol meg, mert az le- |
betett László nevü székely ispány is, és nem Szent László. |

czádnál van titkos kijárata, falrakatokkal voltak
megerősítve. KáziLijos aXÍII-ik században kelt
kéziratában e sziklaüregekről azt mondja, hogy
ott sok gabona, fegyver, kincs tartatott, miga is
látott sok elsenyvedt gabonát, réz-, ón- és kőtáb-
lákat (melyek lehettek a székelyek törvénytartó
kő-vértjeinek elkopott maradványai), ugy régi
állatbőrökre tett irások és rajzolatok foszlányait,
melyeken meg volt irva a hunok eredete, válto-
zása, viselt dolgaik, tribusaiknak felosztása, lus-
tráik, a hun birodalom összeomlása után itt
maradt székelyek története stb., s melyeket akkor
rejthettek oda, mikor Béla erdélyi herczeg a régi
hithez hajlásért a székelyeket üldözvén, minden
régi irományaikat, emlékeiket, mint pogány emlé-
keket elpusztitni rendelte, s még a helység elne-
vezéseket is átváltoztatta1).

De a mily nagyszerü képeket tár föl a mult-
ból a képzelet karján járó emlékezet, ép oly bájos
a mit a jelen
mutat a körös-
körül pillantó
szemnek. — E
pontról, min-
den irányban
a legnagysze-
rűbb kilátás
tünik fel s kö-
rül a hegyek és
havasok lán-
czolata, a lá-
baiknál elte-
rülő helysé-
gekkel, a mily
meglepő époly
bájoló panorá-
ma változatos
képeit nyitja
meg a szem-
lélő előtt.

Egy körül-
mény azonban
méltán gon-
dolkodóba ej-
tett. A szé-
kely ős-várak vizsgálatából vont tapasztalá-
saim azon meggyőződésre vittek, hogy e várak
rendszeresen 'agy épültek, hogy mindenikéből a
szomszéd várakra lehessen látni, jelzés é* hír-
adás s vétel végett. E rendszert a központi fek-
vésü és rendeltetésű Budvárnál is föl kellett
volna találnom; azonban a Budvár hegyét még
magasabb hegyek környezvén, sem a Zeta, sem
a Radácsi, sem a galambfalvi és bágyi szom-
széd várak nem látszanak. Kellett tehát, hogy
valamelyik szomszéd hegyen Budvárának egy elő-
váracsa legyen, mely ezen egybeköttetést eszkö-
zölje. Elindulék azért ennek kutatására, s mily
nagy volt örömöm, midőn a Csicser tetőn, hová a
fennemlitett szomszéd várak mind jól látszanak,
azt feltaláltam.

E váracs épen a Osicser tető csúcsán van,
dél- és nyugatról a természet védi, mert a hegy
falm^redeken hanyatlik le, északon és kelete* egy
még most is 4 öl mély s 6 öl széles sáncz védi.
Hossza 70 lépés, szélessége 15 lépés. — Könnyebb
tájékozás végatt ide csatolom Bud vár és környé-
kének alaprajzát.

A csicseri váracsnál kőfal nyoma most nem
látszik. Bejárata látszólag észak-keletről volt.

Látszik innen a szemben lévő Budvárnak egész
hfintere s első tekintetre is felismerhető, hogy az
*Budvárának volt előváracsa vagy őrtornya, 8 azért
a rege is egybecsatolja azzal. Itt lakott egy hires
levente — mond a rege — ki szerette a budvári
rabonbán tündérszép leányát, de az atya kicsinlé
a szegény leventét fejedelmi vérből származott
leányának s ellenezte e viszonyt, a leventét eltiltá
Budvárából. Epedve ült itt kisvárában a bús ifju,
tekintete örökösen Budvár bástyáin csüngött, és
megjelent a bástya-ormon a tündér szép leány s
nyílvesszőn röpité át szerelmi levelét, melyben
elmondá, hogy atyja tilalma daczára is szereti s
örökké szeretni fogja. Sigy nyilszárnyakon repülő
levelekben beszélgettek, s panasziák el egymás-
nak szivgyötrelmeiket, mignem egy csatában az
ellenségtől körülvett rabonbánt kiszabadítván a
levente, mondá a fejedelem, hogy „kérj jutalmat
s én megadom." — „Leányod kezét, ki szeret, s
kinek bírása nélkül nem élhetek," mond esdeklőleg
a levente, s a rabonbán, mivel szavát vissza nem
veheté, beleegyezett, s Budvár annyi évig előtte
zárt kaDui feltárultak a határtalan boldogságnak.

. . . Képünk hátterében Budvárnak festői szik-
laorma tünik fel, előterében pedig a „Jézus kápol-
nája." Ezen emlék-épület keletkezéséről nincse-
nek adataink. Név-eredetének történetét a rege
egész mythoszi alakba önté s azon messze időre
viszi fel, midőn a mongoloknak vad csordái dúl-
ták hazánkat. Ugyanis a mongoloknak egy ily
duló csapatja a székelyföldet is meglátogatta
volna, s a nép az akkor még épen fennállott 8
fekvésénél fogva bevehetetlen Budvárába vonult.
A mongolok a völgynek várral ellentétes oldalán
ütöttek tábort; a khán felvont fényes sátra elibe
kiülve, tartott szemlét ostromra vezetendő serge
felett, midőn Budvárának egyik hires íjásza
„Jézust!" kiáltva, röpité el nyílvesszejét; e nyíl-
vessző a khánt — bár a vártól 2000 lépésnél távo-
labb ült — szivén találta. A csodás lövés által
elrémitett s vezér-vesztett mongol sereg elmene-
kült, a megmentett nép pedig a helyre, hol a khán

l " i " ' " ' ' " / " ' / ' , / / •
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') F. Magyarország Minerva 1828. évf. 6 füzet 1742,
s köv. lapjai. i

Bndvár alaprajza.
elesett, emlék-kápolnát épitett, s azt az ijász se-
gély-kiáltásáról „Jézus kápolnájának" nevez-
vén el.

. íly csudás dolgokat beszél a rege e kápolna-
r.íl. Hogy az régi épület, építészete is tanúsítja, a
mennyiben az a négyeghez (quadrat) illesztett
négy körszeletből alakult, - oly modor, mi a
régibb keletü román izlésü kápolnáknál volt szo-
kásos, és ekként a fölepén (piafond) levő 1677,
nem épitési, hanem csakis kiigazítási korát jelöl-
heti, mikor a czifrán kiszínezett koczkázatos
deszka-fölep az eredeti kup-fedélzetet helyet-
tesité.

E kápolnánál régebben Űrnapján nagy búcsúk
tartattak, melyre a Havasaljának katholikus nép-
sége nagy számmal sereglett egybe. A rege sze-
rint e búcsúk emlék-ünnepei voltak a fennebb
jelzett csudás, szerencsés nyil-lövésnek, mely épen
Űrnapján történt; most azonban e búcsúk kimen-
tek szokásból, s csak egyházi menettel (processio)
szokták Űrnapja előestéjén Jézus kápolnáját meg-
látó o-atni. Orbán Balázs.

E g y v e l e g .
+ (Amerikai gb'z-ember) Egy amerikai oly

gőzmozdonyt talált fől, melynek ember-alakja
van, lábait ugy emeli, s ló helyett alkalmazható.
A gép Uj-Yorkban most közszemlére van kitéve.
A regulator a főben van; gyomrában a kőszén, s
mindennap egy pár akó vizet használ föl. Hasá-
nak átmérője hat láb, az egész gőzember 7% láb
magas. — Prometheusának állitása szerint a gőz-
ember 7 % földrajzi mérföldet fut meg egy óra
alatt, s az utána függesztett kocsiban négy-öt
egyént vihet magával. Ára körülbelől 720 forint.
Élelmezése nem valami olcsóba kerül, naponkint
fölemészt 65 kr. áru kőszenet. — Faber tanár
megtanította gépjét érthetlenül gagyogni; hátha
ezzel is ugy járunk: mikorára Amerikából ideke-
rül, megsántul, s az egész gőzember párává válik.

© (Egy csizmatisztitó jövedelme.J Egy utazó
tudakozódott Melbourneban (Ausztrália), midőn
a vendéglőt elhagyá, melyben szállva volt, hogy
a szolgaszemélyzetnek mennyi borravalót adjon.
„Hm!" felelé egy ott lakó barátja, „biz azt magam
sem tudom egy könnyen megmondani, de ugy
hiszem, hogy ezek az emberek sokat várnak. Any-
nyit legalább is bizonyosan tudok, hogy a csizma-
tisztitó évi jövedelmét_l600 font sterlingre - 1 f i

ezer forintra — becsüli."
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Irodalom és művészit.
j-f- (Péter András) maroszéski szent-istváni

születésü székely földmives verses munkáiból két
füzetet kaptunk. Egyikben elegyes versei vannak;
azok közt ilyen zamatos helyek találhatók:

,,E világot lehet nézni egy anyának,
Es az embereket az ö magzatjának;
Csakhogy egyik részét tartja jó fiának,
A másikot pedig nézi mostohának.
Születése napját kinek megszerette,
Ahhoz a szerencsét dajkának rendelte" sth.

A másik füzetben ,,Graston és Krina indiai
uralkodók története" iratik meg versekben. Ennek
„készülő versében" egyebek közt ezt olvassuk:

„A ki nem tud harczolni,
Ebböl meg fog tanulni,
Okosan udvarolni
És verseket rajzolni.

Talál ebben szerelmet,
Tábori veszedelmet,
Bujdosást és félelmet,
Szellemi segedelmet."

Mindenesetre sajátságos tehetség nyilatkozik
eme versekben; különös eszmevilág; föltünő már
csak az által is, mert olyan ember irja, a ki saját
magáról igy énekel:

„Oskolát nem járhattam,
Ott nem gyarapodhattam.
A mi kicsit tudhattam,
Magamtól tanulgattam."

•Q (Következö czimü füzetkét) küldtek be hoz-
zánk: „Utasitás a Vanzl rendszere után átalakí-
tott puska és a hozzátartozó lőkészlet szerkezete, jó
karban tartása, vizsgálása és kezelése fölött. For-
ditotta Csuka Mihály cs. kir. százados. A kinek
szüksége van rá, megveheti 40 krért.

44: („Az uj donszülöttek szemlobjáról") czim-
mel egy füzetkét vettünk, melyet dr. Grosz Al-
bert irt szülésznők számára. Ára nincs kitéve.

** (Lubrich Ágoston tanár) „Neveléstudo-
mány" czimü munkára nyit előfizetést. Négy kö-
tetre előfizethetni 6 frttal, mely összeg szerzőhöz
Pozsonyba küldendő.

** (Schrecker Ignácz) pesti fényképész előfi-
zetést hirdet a műtermében megjelenő „1865 —
68-diki országgyülési albumra," mely 14 napra az
országgyülés bezárása után fog megjelenni. Az
album négyféle kiadásban fog megjelenni, az el-
sőnek előfizetési ára 30 frt, a másodiké 22 frt, a
harmadiké darabonkint 5 frt 50 kr, a 4-dik számu
album a felső és alsóház tagjainak egyes mellké-
peivel előfizetési uton 100 drb l l frt. A jövedelem
egy része a magyar irói segélyegyletnek van
szánva. Az előfizetések junius végeig bálvány-ut-
cza 3. sz. a. küldendők.

** (Bernjén László,) jóhirü kolozsvári könyv-
kereskedő most Bécsben is nyitott egy kereske-
dést. Vállalata igen életrevaló, mert a magyar
irodalom egy bécsi könyvkereskedésben sincs
képviselve, s tájékozást e téren ott alig adhat
valaki; remekíróink s zeneszerzeményeink, vala-
mint átalában irodalmunkra ez ujonnan nyitott
könyvkereskedés kiváló gondot fog fordítani, a
mi igen szükséges Bécsben, hol mintegy 100 ezer
magyar lakik. Demjén c mellett kolozsvári üzletét
is fenntartja egyik te.-tvére vezetése alatt.

ifi. (A Pauli-pár) Aradon vendégszerepelt
közelebbről nagy tetszés között.

Közintézetek, egyletek.
•* (Magyar tud. akadémia.) Május 25-dikén

nyelv- ée széptudományi osztályülés, s egyszers-
mind összes akad. ülés voltHorváth Cyrill legidősb
tiszteleti tag elnöklete alatt. Gróf Kuun Géza leve-
lező tag tartott felolvasást ,,A sémi névszó szám-
viszonyáról." Szigoruan tudományos értekezés,
mely tárgyát elvont elméleti felfogással kezeli.
Fölölvasása másfél óráig tartott. Az értekezés után
a titkár tett nehány összes ülési jelentést. Bemu-
tatá legelőbb is azon nők névsorát, kik az akadé-
miai nagy-terem számára egy pompás diszszőnye-
get hímeztek. A szőnyeg koczkákból van egybe-
állitva, s minden koczka egy-egy urnőnek sajátkezű
műve. A névsor a gyülésen felolvastatott. Ezután
szintén a titkár jelenté, hogy gróf Waldstein Já-
nos megvásárolván Endernek természettudományi
tárgyu festményeit, melyek Magyarország északi
vidékeiről, különösen a Kárpátokról vannak f öl-
véve, ezeket az akadémiának alándékozá. A jelen-
voltak közül többen kiemelték, hogy mily nagy-
becsü ezen gyüjtemény természettudományi te-
iintetben, s e szerint mily nagyértékü a nemes

T Á R H Á Z .
gróf ajándéka. Néhai Semseyné 1000 frtot hagyott,
valamely pöre megnyerése esetében, az akadémia
számára.

** (A központi honvédbizottság) legközelebb
tartott ülésében következő érdekes határozatokat
hozott: 1. Határozatba ment, hogy ha Perczel a
törvényszék hivatalos felszólításának sem tenne
eleget, — nem adná ki a követelt tárgyakat, ak-
kor terjesztessék ez ügy az országos honvédgyü-
lés elé; 2. A muzeumba letett honvédereklyék
visszavétetnek s csak miután jegyzőkönyvileg
összeirattak, tétetnek ismét le a muzeumba ; 3. Fel-
olvastatik a pénztári kimutatás, mely szerint a
tiszta maradék 27 kr, a fennlevő adósságok fede
zésére 400 frt kölcsön vétetik fel a pesti takarék
pénztárnál; 4. A hadszervezés ügyében egy több
tagu bizottmányt kültek ki, ugyszintén Budavár
bevételénél elesett honvédek emlékére emelendő
szobor ügyében is.

** (Radnótfáy Sámuelnek) a nemzeti szin-
házra vonatkozó emlékirata megjelent a Honban;
leginkább az intézet anyagi helyzetével foglal-
kozik.

Egyház és iskola.
•* (Pályázat énekvezéri és orgonistái állo-

másra) A hód-mező-vásárhelyi h. h. egyház
énekvezéri és orgonistái állomására pályázatot
hirdet. Fizetés: készpénz 335 frt o. é., 8 köböl
buza, 8 köböl árpa, 3 öl fa, széna és nád váltságul
22 frt 57% kr. o. é. Predikácziós halottól 1 frt,
énekszóétól 50 kr., e díjon felül az orgonástól 1
frt, hármóniástól szintén felül 2 frt 50 kr. Ez
utóbbiak összege jelenleg szerényen számitva
évenkint rámegy 300—350 frtra. Végül szabad-
lakás. Tiszte leszen a templomi éneklés és orgo-
názás mellett a lyceumi növendékeket hetenkint
2 órán az összhangzatos énekben vezetni. A pá-
lyázók a kellő okmányokkal folyó évi junius 21-ik
napjára próbaénekre és orgonázásra megjelenni
felhivatnak. Kelt H.-M.-Vásárhelyen, máj. 24-én
1868. A h.-m.-vásárhelyi h. h. egyház előljárósága.

— (Pályázati jelentés.) A miskolczi helv.
hitv. fó'gymnasiumi 5-ik osztály tanszékére hirde-
tett pályázathoz pótlólag közhirré kivánom tenni,
hogy az ott kitett 525 frt évi fizetés javíttatott a
tiszáninneni főt. egyházkerületnek Miskolczon
f. évi május 5—6 kán tartott gyülése által; a
mennyiben a n. b. e palócz! Horváth Mária éven-
kinti 1000—1125 frtra menő, s a miskolczi gym-
nasiumot illető hagyományát, a gymnasiumi nyil-
vános , rendes tanárok fizetééenek javítására
rendelte fordittatni, oly módon, hogy a nevezett
hagyomány nyolcz-kilenczed része a nyolcz gym-
nasiumi tanár közt egyenlően osztassék fel, az
egy-kilenczed rész pedig a könyvtár és physicum
muzeum gyarapitására fordittassék. A hirdetett
gymnasiumi 5 ik osztály tanárának fizetése lesz
tehát 525 frt és az 1000 — 1125 frtnak egy kilen-
czed része. Miskolcz, 1868. máj. 24. — Kún Pál,
egyházi jegyző. >>. *

** (0Felsége) megengedte, hogy a pesti egye-
tem vegytani intézeténél még egy második, sza-
bályszerü illetménynyel ellátandó tanársegédi
állomás rendszeresittessék.

** (A Királyhágón tuli ev. ref. tanárok) ren-
des évi gyülése, mely az idén Kolozsvárott tarta-
tik, f. hó 24-én megnyilt. Az ugyanez alkalommal
tartott főegyháztanácsi gyülésen néhai Dózsa Eleíj
helyett, a marosvásárhelyi jogakademia rendes ta-
nárává fia Dózsa Miklós jogtudor, a kolozsvári
ev. ref. főtanodában Takács Jánosnak a minisz-
teriumhoz kineveztetése folytán megürült tanszékre
pedig maros-vásárhelyi tanár Szabó Sámuel vá-
lasztatott meg.

•* (A „Néptanitók Lapja") 14,989 példány-
ban küldetik szét; és pedig 8400 példány magyar,
2162 p. német, 2237 p. román, 1208 p. szláv, 476
p. ruthén, 328 p. szerb, 88 példány horvát nyelven.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (Az elsö magyar kőolaj finomító gyár) fel- !

állitására Kopél L. M. elnöklete s Csongrády
igazgatósága alatt a Budán alakult részvénytár-
saság a napokban kapta meg az engedélyt. A
;yár a promontori uton fog épülni.

•• (Budán) egy gazdag kén- és mészpat-tele-
pet fedeztek fel. Az első 3'/2 lábnyi vastagságban
terjed el Promontor felé.

** (Vasuti előmunkálatok.) Brassó-csiksze-
reda-gyergyó-szent-miklós-marosvásárhelyi, ko-
iozsvár-beszterczei és kolozsvár-gyulafehérvári

vasútvonal előmunkálataira engedélyért folyamod-
tak gróf Vass Samu, Reményi Antal, Oudot
Gyula brüsseli vaspályaigazgató. E társaság te-
kintélyes tőkével rendelkezik és hiteles értesülés
után írhatjuk, hogy terve a gyáripart is meglen-
díteni Erdélyben, mely országrész oly sok feldol-
gozatlan becses anyaggal és kellő munkát nem
találó erővel rendelkezik. A miniszterium nem
fog késni bizonyára az engedély megadásával.

441 (m nyomda Pesten.) A napi sajtó gyors
fölgyarapodása következtében a pesti nyomdák
felettébb túl vannak halmozva munkával. Ez ok-
ból egy tekintélyes tudósunk, egyszersmind lap-
szerkesztő, nyomdát szándékozik fölállítani saját
költségén.

Balesetek, elemi csapások.
** (Zechmeister) a budai déli vaspálya egy

igen hasznavehető konduktora a napokban Nagy-
Kanizsa közelében a vasuti kerekek alá esett s
azok alatt lelte szörnyü halálát. A szerencsétlen
három árvát és egy özvegyet hagyott hátra.

** (Na9V tüzvész.) Leleszen a Mátra vidék
egyik legnépesebb helységében május 20-án dél-
tájban egy istállóban tüz ütvén ki, rövid két óra
alatt 142 ház, 71 istálló, 15 csűr s számtalan ba-
romfi-ól lett hamuvá. Mintegy 100 családnak
égett oda épületeivel együtt minden fölkelhető
vagyona. A kár csak hozzávetőleg is többre rug
50,000 ftnál. Biztositva csak 4 ház volt. Ember-
élet is esett áldozatul — egy 86 éves tehetetlen
agg, — és két nő.

Mi ujság?
44: (A képviselőház) május 28-án tartott ülé-

sében a központi bizottságnak a Poroszországgal
kötött kereskedelmi szerződés felől való jelentése
vétetett tárgyalás alá. — A központi bizottság
jelentése fölolvastatik s az abban a czimezésre
vonatkozó változtatások helyeslést találnak. — A
lényeges változtatás abban rejlik, hogy az „Ausz-
tria^' elnevezés helyett, Magyarország önálló ál-
lamisága kellően praecisiroztatik, — ugyanis a
főszerződés bevezetésében ő Felsége czimére nézve
a következő elnevezés „ 0 cs. kir. apostoli Felsé-
ge" — a következővel helyettesittetett: — „Ő
Felsége az ausztriai császár és Magyarország apos-
toli királya."— Ezen változtatás szellemében tör-
téntek a czimezés minden további változtatásai.
Miniszterelnök gr. Andrássy Gyula rövid beszéd-
ben előadja hogy a kormány részéről minő lépé-
sek történtek, hogy az előbbi czimezés, mely a
magyar korona jogainak, s a magyar állam önál-
lóságának meg nem felelhetett, megváltoztassék.
Tisza Kálmán és Keglevics B. gróf rövid beszéd-
ben kinyilatkoztatják, hogy nincsenek ugyan a
czimezéssel teljesen megelégedve, de nem akarván
a különben hazai iparunkra nézve is haladást ta-
nusitó kedvező szerződés foganasitását akadá-
lyozni, a központi bizottság által létrejött változ-
tatásokban megnyugosznak.

44: (Király 0 Felsége) a pünkösd ünnepét itt
Pesten tölti felséges aszszonyunkkal. .

*• (0 Felsége a királyné) le^job'b egészség-
nek örvend, ugyszinte az ujszülött Mária Valéria
föhgíiő is. ÖvFelsége a királyné.v|rt4szinüleg jijn.
> é̂n fogy^*elŐ£zör elhagyni lakosztályait s ekkor
a városligetben sétakocsizást tsftaük Blutazása .
eiőtt ^Itóges testvérével a nápolyi királynéval
mindenesetre meg fogja még liíá^it |n •& -budai•,
hegyeket s egy kirándulást Gödöllőre tenni.

44: (Vetter Antal tábornokot) hir szerint a
magyar honvédelem főparancsnokává fogják ki-
nevezni.

44: (Ör. Andrássy) részvéte mellett minisz-
tertanácsot tartottak Bécsben a hadszervezés tár-

yában. Az általunk is ismertetett terv elfogad-
hatott.

** (Tompa Mihály,) ünnepelt e országszerte
hires költőnk, mint a „Hon" irja, május 15-kén
egy több fekete pecséttel ellátott könyvet, illető-
leg lepecsételt kéziratot küldött a jászóvári orszá-
gos oklevéltárba őrzés végett; mely 50 év mulva
felbontandó, Pestre kinyomatás végett küldendő,
jövedelme a magyar tudom, akadémiáé lészen. —
Mily irodalmi kincset foglal magában e könyv?
e kérdésre majd csak utódaink nyernek feleletet.

** (Rákóczy János) máj. 27-kén vette át az
igazságügyi miniszteriumban Kossuth Lajosnak
hosszu évek során át lefoglalva tartott iratait.
Ezen iratok, melyekre nézve nevezett miniszterinm

26')

Melléklet a Vasárnapi Ujság 22-ik számához 1868.
már régen kijelenté., hogy kész a z o ^ ^ kiszolgál-
tatni, főkép családi ügyekre vonatkoznak. Kos-
suth Rákóczyt hatalmazza fel ez iratok átvételére,
a fölhatalmazást Iliász Dániel irta alá mint tanu,
az aláírások hitelességét azonban egy olasz ha-
tóság bizonyitja.

•• (Mednyánszky Sándor) volt honvédalez-
redes a közelmult napokban tért vissza hazájába.
Több éven át Londonban élvén, nemcsak a City-
ben vivott ki magának független állást, hanem az
egész művelt Angolországban nevezetes irónak
tartották ily czimü szabadelvü munkájaért: ,,Ru-
ral and Historical Glearnings from Eastern
Europe," mely angol földön már három kiadást
ért, s nemsokára magyar fordításban is meg fog
jelenni.

** (Szilágy-Somlyón) az alispán választása
alkalmából tartott díszlakomán szóba jött az is,
hogy Bem apó részére e városban, mint a hol
1848-ban először átvette a magyar seregeket,
nagy nevének megfelelő emléket kellene fölálli-
tani. Az eszme oly élénk viszhangra talált, hogy
tüstént meg is kezdték a gyüjtést, mely nehány
pillanat alatt 165 frtot eredményezett. Magától
érthető azonban, hogy ez aránylag csekély ösz-
szegnél nem fognak megállapodni.

** (A hétszemélyes tábla) a napokban hozott
határozatával a zsidó esküforma kérdését akként
dönté el, hogy minden zsidó a hitet feltett kalap-
pal és jobb kezét a bibliára téve tartozik letenni.

** (A sajtó-biztositékok,) melyek eddig az
állami pénztáraknál voltak letéve és kezelve, a
m. kir. pénzügyminiszterium rendelete folytán
legközelebb az illető városi letéthivatalba fognak
átszolgáltatni.

44: (Mü\hlfeld.) A Lajthán tuli parlament
egyik kitűnőségét, Mühlfeld Jenőt május 26-kan
kisérték öröfeínyugalomra, épen azon napon, me-
lyeira vallá/tjpjvények triasa szentesítve hiteles hir-
detésben kefűlt a közönség elé. Ö volt az első, ki a
konkbrdatujh ellen föllépett: és épenő nem érheté
meg eszmél diadalának ünnepét. A bécsi népnek
ke^ős ünnepe volt május 26-ika; mindkettőt ő
szerezte — mint midőn nyert csata után vezére
gyászravatalát kiséri a sereg. — Mühlfeld Me-
gSrle Jenö 1810-ben született. Atyja valószinüleg
Mühlferd Megerle György volt. A nép — azon
felötlő*hasonlatosság alapján, melylyel I. Napó-
leonra emlékeztetett — magasabb származást tu-
lajdonított neki, mit születési ideje is igazolni
látszik. Ez azonban csak inkább characteristichon
gyanánt álljon itt a nép emberére, kit a nép ily
eredeti naiv módon von a valóságból a regényes
monda körébe, kétségkivül, hogy megtisztelje,
jelentékenyebbé tegye ily dolgok által is. Jogi
tanulmányait Bécsben végezve, 1848-banUépett a
politikai pályára s a frankfurti szent Pál nevén
nevezett szentegyház hallotta legelőször ékesszó-
lását. A reactio 13 évi uralkodása a jog gyakorlati
terére szoritá őt, s itt különösen a bünperekben,
mint védő, csakhamar jelentékeny hirre vergődött.
1861-ben ismét megnyíltak az alkotmányos küz-
delem sorompói, s azóta ernyedetlenül küzdött
hazája érdekében, legalább abban, a mit ő, s vele
sokan, mondhatni majd mindnyájan annak tartot-
tak. Ha nekünk, magyaroknak, saját szempon-
tunkból nincs is okunk 1861. működésére hymnu-
sokat zengeni, az ember, az ész s a jellem elött
meg kell hajolnunk. Makacs betegség üldözte őt,
szeme világát is elveszitette. Utolsó parliamenti
tette volt, midőn a mult évi novemberben a kon-
kordátum eltörlését inditványozta. Azóta nem
vehetett részt a képviselőház tárgyalásaiban, mig
végre szombatról vasárnapra éjjeli 1 órakor jobb
életre szenderült. — Az uj vallási reformok mind
az ő vallási edictumának alapján készültek. E
nagy munkát ő még 1861-ben készitette, de az

egymást követő kormányok elhuzták-halasztották,
ugy, hogy az csak becses anyagául szolgál ma a
törvényhozásnak. — Temetése roppant néptömeg
részvéte és ünnepélyes pompával ment végbe.
A. temetésen jelen voltak: Auersperg, Giskra,
Berger, Hasner miniszterek, az összes képviselők,
a városi képviselő testület, a politikai egyletek
és 2000 tanulónál több, kik közt voltak theresia-
numisták is; a temetési menetet 100 kocsinál több
követte.

** (Páratlan napfogyatkozás) lesz jelen évi
augusztus 18-án, oly nagy kiterjedésen és oly tö-
kéletes, minőre a történelem nem emlékezik. E tel-
jes napfogyatkozás kétezer mérföldnyi hosszu és
harmincz mérföldnyi széles zónát vagy területet
foo-lal el, mennyiben Arabiától Ausztrália köze-
péig, t. i. Uj-Guinea szigetig terjed. A nap teljes
sötétsége kezdődik mindjárt napfeljötte után, Pe-
rim és Aden szigeteken (Arabia nyugoti partján
eső ismert két sziget), délelőtt eléri Elő-Indiát,
délben Tenasszerimet (hátulsó India tartományát),
délután Anam tartomány déli csúcsát, Kambod-
zsia, vagy más névvel Ongdok mellett vonul, azu-
tán Borneo, Celebes, s több molukki szigeten lát-
ható, s estve felé Üj-Guinea partjainál végződik.
Angol csillagászok Kelet-Indiában fognak külön-
böző pontokon észleleteket tenni, a francziák fő-
áilomásai hátulsó Indiában, jelesen Cumbodosa és
Malaccá partjain lesznek, az osztrákok Perim és
Aden szigeteket választották ki, hol a napfogyat-
kozás kezdetét szemlélhetik, s legközelebbről a
porosz jeles természetbúvár dr. Bernstein nyujtott
be az észak-német szövetség országgyüléséhez
egy emlékiratot, melyben a német csillagászok
közreműködését ajánlja, a az e végre szükséges
mindössze 6000 tallérra—tehát 9000 pforintra —
menő költségek utalványozását kéri, mi kétségen
kivül meg fog szavaztatni. Ez alkalommal uj pla-
nétát remélnek fölfedeztetni.

** (Budán egy uj városrészt) terveznek. Ez a
Gellérthegy alatt elterülő téren lenne, a történeti
Kellen földén, Promontor-felé. A hogy most Bu-
dapest halad, (lakossága egy év óta 30,000-reI
szaporodott) bizony megérhetjük, hogy ez uj vá-
rosrész szemünk láttára fog fölemelkedni.

** (Királyné ö Felsége megengedte), hogy a
gr. Szapáry Józsefné által szervezett gyöngyösi
lánynövelde, melyet szerzetes nénék vezetnek, az
ujszülött Mária főherczegnő nevét viselhesse. Az
alaptőkéhez egyszersmind 1000 ftot adományozott.

** (Oroszhegyi Józsára vonatkozólag) ki kül-
földön, Ciprus s Alexandriában működött mint
orvos, és legközelebb hazájába érkezett, meg-
törve, mint magával tehetetlen szerencsétlen, kö-
vetkező szánalmas sorokat irja egyik barátja:
„Ott kaptam barátomat egy kapu alatt, karszék-
ben, hova kivitték, mert nem bir járni, a nedves
szoba levegőjét nem birta tűrni. Barátjai a jobb
napokban, ma már kevesen látogatják s a honvéd-
segélyző egylethez hiában fordultak nevében e
pillanatig. Utközben, midőn a szélhüdés érte, go-
nosz kezek kifoszták pénzéből, melyet külföldön
takarított meg magának, s ezenfölül három láda
podgyásza is elveszett. Kézi gyógytárát akarta
eladni, hogy szükségeit fedezhesse, de nem akadt
a ki megvegye. Dolgozna jó szivvel, de nem tud,
elfeledett irni, el olvasni; valami kínozza, fúrja
agyát, a mitől nem bir menekülni. Keveset eszik,
mert nem birja állcsontjait. A „Magyar Polgár"
szerkesztőségénél 33 forint gyült be számára;
nevezett lap egyszersmind a közönséget is fölhivja
adakozásra, meíy Kolozsvárra küldendő.

•* (Az Ebergényi perben) hozott elsöbirósági
itéletet Ebergényi Victor, a vádlott atyja a bün-
tetés mértékének leszállitása végett leánya nevé-
ben felebbezvén, a felebbezés kérését a főtörvény-
szék nem vette figyelembe, hanem az elsöbirósági

itéletet megerősitette. A főtörvényszék semmiféle
enyhitő körülményt sem lát felhozhatónak a vád-
lott javára, sőt az elsőbiróság által felhozott eny-
hitő körülményeket sem tekinti enyhitő körülmé-
nyeknek.

— (A „Magyar Ujság" újdondásza) s utána
a „Fővárosi Lapok" — megbotránkozást mutat a
mult számunkban „Esték a börtönben" czim alatt
közölt czikk bizonyos részletei fölött. Csodálko-
zunk e tulságos érzékenykedésen. A genre-kép,
mint irodalmi mű-nem ugyanazon megítélés alá
esik, mint más, pl. egy humoros költemény. S nem
tudjuk, Heine vagy Petőfi némely szintén cynikus
dalát olvasva, az érzékeny urak szintugy megbo-
tránkoztak-e? — Részünkről a jelen esetben, egy
magát megnevező szerző műve ellen, csak azért,
mert keserű humora kissé tán élesen nyilatkozik
itt-ott, a szenteskedés vörös ónját használni, való-
ban feleslegesnek tartottuk.

Nemzeti szinház.
Péntek, máj. 22. „Az éghen." Vigjáték 1 felv. Irta Ba-

lázs Sándor - és „Reggeli elött." Vigjáték 1 felv.
Szombat, máj. 23. „Fiesco." Eredeti opera 3 felv. Ze-

néjét szerz. Fáy Gusztáv.
Vasárrap, máj. 24. „Szécsi Mária." Eredeti szinmű 8

felv. Irta Szigeti József.
Hetflí, máj. 25. „A csacska nök." Vigjáték 3 felv.
Kedd, máj. 26. „A fekete- dominó." Vig opera 3 felv.

Zenéjét szerz. Auber.
Szerda, máj 27. „Montjoye." Dráma 5 felv. Irta Feu-

illet ; ford. Deák Farkas.
Csütörtök, máj. 28. „A fehér nö.u Opera 3 felv. Zenéjét

szerz. Boieldien.

Szerkesztői mondanivaló.
— Dana-Földvár. H. L. Közremüködését szivesen

veszszük s megjelenendő müveit a rendes feltételekben ré-
szesitjük. Az érdekes várrom leirásához igyekezni fogunk
képet is szerezni; közlésével addig várnunk kell.

— Krizba. Sz. K. A hiányzó számokat minden dij
nélkül megküldettiik. A kérdezett vette önnek multkori
terjedelmes küldeményét s nagy örömmel olvasta az érde-
kes és tanulságos ismertetést. Ha nem lesz is mód a nyilvá-
nosság előtt fölhasználnia, elteszi saját tájékozása végett.
Fogadja érette köszönetét.

— K. T. K. Vettük a küldeményt g várunk többet.
A ,,kormányzó leánya" még mindig eladó-lány, de most
van némi kinézése egy kis szerencsére.

— Debreczen. G. S. Már másod izben irtunk a kivánt
utasitás végett. Reméljük, második megrendelésünkre mi-
előbb választ kapunk, mit azonnal sietünk önnek elküldeni.

SAKKJÁTÉK.
444-dik sz. f. — Gold S a m u t ó l ,
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TARTALOM.
Fördős Lajos (arczkép). — Bozzay Pál hátrahagyott

költeményeiből. — A vén huszár. — A régi Athén (kép-

pel). — Uti kaland Mexikóban (képpel). — Budvár (két

képpel). — Egyveleg. — T á r h á z : Irodalom és müvészet.

— Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Ipar,

gazdaság, kereskedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi

ujság? - Nemzeti szinház. -Szerkesztői mondanivaló. -

Sakkjáték. — Heti-naptár.

:?-••

Ü-.1

Felelős szerkesztő: IVajry Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)
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HIRDETÉSEK.

Legolcsóbb linóm női-vászon készletek:
Ingek 4, 5, 6, 8, 10 forintig; lepedők és vánkosok minden áron; éjjeli köntösök (Corset) 2 ft.,
2 ft. 75 kr., 4, 6, 10 ftig; alsó szoknyák 4 ft. 50 kr., 6, 8, 10, 14 ftig; zsebkendők és harisnyák

minden áron;

összeállitott menyasszonyi készletek 400,600,1000,3000 ftig.
Rumburgi, hollandi, creas vászon minden áron.

Pesten, váczi-utcza T r « L a * ® o i m J F « a nagy Kristóf mellett.
Részletes árjegyzéket bérmentve kűIdOni. 40 (6 -6)

Vadászfegyverek és revolvereket
nagy választékban ajánl

fegyverkereskedése Pesten, váczi-utcza a „levélhez"
a következő igen jutányos árakon, u. in.:

Egy szimpla fegyver vascsővel 8 fttól 10 ftig.
Egy duplafegyver vascsővel és patentcsavarral keményen forrasztva 15 „ 18 „
Egy duplafegyver drótcsővel (Euban) • 25 „ 27 „
Egy duplafegyver zsinórcsővel vagy finom damasztcsővekkel 33 ,, 60 „

Lefaucheux-féle kettőscsövü és hátultölto vadász fegyverek,
a legfinomabb puskainüves munkák, saját készítményeim,

folyvást készen találhatók raktáromban a legnagyobb változatosságban, a legfinomabb damaszkcsövekkel,
tartós szerkezettel, szép véséssel, ezüst vagy arany díszítéssel, lövésben jól kipróbálva, 60, 10, 80, 100
és 120 ftjával;
továbbá: bőváltozatosságban találhatók franczia Lefaucheux-fegyverck a leghiresebb fegyvergyárakból
45, 50, C,n és 10 ftjával.

A hozzájok illő töltények (mind bel-, mind külföldi gyártmányok) nagy mennyiségben a legjutányo-
sabb áron kaphahatók.

iTEEVOLVEBEE'Vf
(Lefaucheux módszer) 6 lövéssel egészen tökéletes önfelhuzással 12, 20, 25, 30, 35, 40 — 50 ftig.

P i s z t o l y o k , szimpla párja 4 fttól, duplacsövüek 8 fttól fölfelé.
S^"" Minden fegyver löképességeért kezeskedem. "•S

áPF* Vidéki megrendelések pontosan az előirat szerint történnek és az öszlet beküldése vagy
postai utánvét mellett azonnal teljesittetnek.

Egy fegyver bepakolásáért 50 kr. számittatik. ' 79 (9—35)

Ötödik kiadás,

(magyar nyelven második.)

A nemi élet

titkai s veszélyei.
Értekezések nemzés-,terhesség-, ön.

fertőzés-, magömlés-, sápkór-, fehér-
folyás-, közösülési tehetetlenség-, női
magtalanságról stb., ez utóbbi beteg-
ségek óv- és gyógymódjaival.

Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t , lyoni orvos

ragályelleni iegbiztosb óv-
szeréről,**

a férfi és n8i ivarszerek boncztani ábráival.
Ara : 1 uj forint, l

Postán megküldve 10 k*ral több
utóvétellel 40 kr. több. *

Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V- P-
Pesten József-utcza 66 -ik számu

56(12-12) saját házában.

Külsö és titkos betegségek
és

katonai és polgári kórházakban siker-
rel használt egyszerü módszerrel bámu-
latos gyorsan és alaposan (az ujonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyitja
Weisz J . gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnieonfókérházban
kiszolgált osztályorvos, minden alkal-
matossággal ugy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jólbeosztott rendelő-
intézetében Pest, kis mező-uteza 33.
sz- 1. emelet, (a „Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet
a lépcsőn, naponkint reggeli 7 órától
10-ig és délután 1—4 óráig

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet ée külön várszoba.

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 188(8—12)

Biztos és gyors megölése

patkányok s egereknek,
egy <*. kir. kis. stáb. patkány- és egér-irtó-szerrel

gyertya-alakban.

darab ára 50 kr. a. é
ValódílagkaphattiPesten: TOROK JÓZSEF gyógyszerész urnál,király-utcza

7-iksz. — Beszterczebányán: Góliner H. — Brassóban: Gyertyánffy és" fiai —
Cnaktornyán : Kárász A — Eperjesen: Zsembery J. — Eszéken: Deszátby Ist-
ván. — Győrött: LehnerF. — Jattsenovaban: Dedo.itsJ. — Kassán: Nove'llyA.
— Keszthelyen: Wünsch F. — Kolozsvártt: Woíf J. — Loicoson: Kronetter J
— IS.-Becskereken: Nedelkovits. — Orosházán: Gabovits Demeter. — Papán:
Bermüller. — Pozsonyí»an: Scherz Fülöp. — Ilimaszuinbatban: Maleter S.és Ha-
maüár C.gysz. — Soborsloban: Franke A. — Sopronban: Pacbhofer L. - Seges-
várt: Teutsch J. B. Tisaa-Ujlakon: Roth Ign. — Újvidéken: Schreiber F.
— Varasiion: Dr. Halrer A. - Verocíén : Bész J. K. uraknál. 125(2-8)

Lait antépliélique
a legkitünőbb szer minden, bárminemű bőrbetegségek ellen, mint: pör-
senések, szeplő, in áj foltok, napszurások, szülési foltok, durva
arezhör sat.

Egy üveg ára 4 forint.
Valódi minőségben kapható Candis és társánál Párisban, St.-

Denis, Nr. 26.

PESTEN Vértessy Sándornál,
Kristóf-téren a „Vénáshoz."

StF" Levélbeli megrendelések azonnal teljesittetnek utánvét
mellett. 139(1-4)
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Savon aromatique.
E szappan, illatos növényekből van készitve, s azon rendkivüli

hathatóssággal bir, miszerint nemcsak a bőr minden szennyét távolítja
el, hanem azt gyengéddé, nyulékonnyá és frissé teszi, s a bőrnek való-
jában bámulatos szint kölcsönöz.

Egy db. ára 40 kr. egyedül valódi minőségben kapható:

120 (2 -3) illatszerárusnál Pesten, váczi-utcza 21. sz. alatt,
a, „Minervához."

NB. Egyedül csak azon szappan tekintendő valódinak, melyen a
készítő neve Piver L. T. Páris és Lueff M. Pest, be van nyomva.

VALÓDI PAGLIANO-SYRUP.
Pagl iano Girolamo flórenczi professortól egyenesen ideszállitva, különböző

mennyiségben kapható:

T ö r ö k J ó z s e f
gyógyszerész urnál Pesten, király-utcza 7. sz. alatt. — Egy flveg ára 1 ft. 50 kr.

Egy tuczat ara 14 ft., '/» tuczat 1 ft.
y V * Az ismételadók igen kedvező engedményben részesülnek. " ^ 8

E szörp tisztítja a vért, eloszlatja a megromlott nedveket, megritkitja és meg-
javítja azokat, következésképen mindazok, kik e szörpöt havonkint két napon át
használják, jó egészségnek örvendnek. E szörp sok oly betegséget mepgyógyit,
melyeknél az orvosi szer csekély javulást eszközölt. J04 (5—12)

Épen most érkezett meg egy friss szállitmány, melynek valódiságáért kezeskedtetik.

Legolcsóbb

hímzések, fehérnemü,
függönyök, csipkék, haris-

nyák stb.

Pesten, IIITSCÍ! I • váczi-utcza.
Részletes árjegyzék bér

42 (3—Simentve.

Különös figyelmeztetés
a szülék számára,

Gyakran felmerült eseteknél alkal-
mam lévén sajnosan tapasztalni, misze-
rint „Giliszta csokoládé" név alatt
ismert, kitüiő hatásu szeleteim üzér-
kedő csilók által utánoztatnak, s az
ál-szer sajátomról vett minta szerinti
utasitás meilett terjesztetik; van sze-
rencsém a tisztelt közönséget ezennel
figyelmeztetni, hogy valódi általam ké-
szitett giliszta csök óladénak csak azt is-
merje el, melynél a mellékelt utasításon
nevem nem nyomtatva, hanem sajátke-
züleg aláírva van, miat itt alább lát ható.

Egyébiránt legczélszerübb a meg-
rendeléseket közvetlenül nálam, vagy
a kön vveoskémben megnevezett t. bizo-
mányosoknál eszköíölni. 99 (5 — 12)

Kapható Pesten: Torok József
és Thallmayer és társ uraknál

gyógyszerész Tokajban.

Utazó-szereket
nevezetesen:

Bőr-, fa- és vászon öndoket 2 ft. 75 krajczártól 50 ftig,
uti táskákat, 2 ft. 80 krajczártól 40 forintig,
oti-táskákat, minden uti-szerekkel berendezve 25 fttól 80 ftig.
nti-készleteket, szekrénykéket és tekercseket, üresen és berendezve, 1 ft

60 krtól 100 ftig s minden egyéb
nti-szűkségleteket, szintugy
angol lovagló nyergeket disznóbőrből 15 fttól kezve,
angol kantárokat s egyéb lovagló eszközök dús választékát, a legjobb minő-

ségben ajánlják

Kertész és lisert Pesten,
Doroítya-ntcza2.sz., a „magyar király" szállodával szemközt

Kimeritő árjegyzékekkel kívánatra szolgálunk, irásbeli megrendelése
ket gyorsan és pontosan teljesitünk. 122 (3 —4)

I Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4. SÍ.) megjelent
és minden könyvárusnál kapható:

Vándorlásaim és élményeim

SIABA I
Irta

VÁMBÉRY ÁRMIN.
(6 fekete és Z szinezett fametsivénynyel.)

Nagy8 rét (X és 399 lap), füzve 3 ft. 50 kr.

Eladó juhok.
Borsodmegye Mis- '••

;o!cztól Csatnak vivő |
országúihoz közel, lg- í
ricziből Tarjánba me- \
net, az útfélen balra,

elsö pusztán, 660 darab, finom kétnyiretü
juhnyáj bárányostól eladó. 138 (2 — 2) !

Dr. GROSSMANN,
szem- és fülorvos

PESTEX,
József-tér 11-ik szám alatt, Grosz- féle

házban.
$$V Rendel hétköznapokon dél-

előtti l t —12 és délután 2 - 4 óráig. -
Szegények számára ingyen minden va-
sárnap délelőtti órákban. 70 (10 — 12)

Pezsgőbor
közvetlen Francziaországból beho*\M. j
vámmentesitve, ládákban 6palaezkjá\a> i
s feljebb a Champagne leghirnevesh

gyáraiból, u. m.
Moet AChandon a Epernay crímant

rosé ; * «• «» kr
Napoleon grand vin a Ay cré -,a< t I

rosé * »• M k-
A fentebbi fajokból Vi palaczkok-

ban. . . . . . • • l f t - S O k r
A pénzösszeg beküldése vagy utánvr-t

mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 palaczk vétel- [
nél 5% engedtetik. 2289 (29-50) |

Alexander Floch,
in Wien. Ober-Döbling Nr. 28.

TAKÁTSI A.
a „vőlegényhez,"
kishid-uteza a „vastnskehoz"

czimzett házban, ajánl
Férfl vasion finom ingeket 2,

3, 3%, 4, 5, 6 - 8 ffig.
Férfi madopolain ingeket 1 ft.
60 kr, * , 2%, 3fti^.

Catyákat V/t, 2,2 % 'ftig.
N6i ingeket 1 ft. «5 kr., 2, 3,

4, 5, 6 f(ig.
Nfti lábravalókat 1 ft. 20 kr., 1

ft. 60 kr, 2, 2%, 3, 4 ftig.
Hitló-njJNHOkat 1 ft. 60 kr., 2,

2%, 8, 4, 5, ft ftig.
Gyerimk ingeket rendkivüli

jutányos árakon.

i Akarlsbáditermészetes ásványvizek szállitása.
! A karlsbadi ásványvíznek nem ritkán a csodálkozással^ határos^ gyógyereje
sokkal ismeretesebb, hogysem szükségessé,-válnék annak feldicsérgetése. Az, szá-
zadok ótai tapasztalatok nyomán bebizonyiiott tényállás. A szállitott karlsbadi
ásványviz épen azon a módon használtatik a háznál, mint magánál a forrásnál. A
közönséges adag minden reggel egy palaczk ásványviz, mely 21) percznyi időközt
hidegen vagy felmelegitve! vagyha lehetséges a szabadban séta alatt vagy oda-
haza, s ha a szükség ugy hozná m-igával — az ágyban is éldelhető. Hogy a szálli-
tott kailsbádi ásványvíznek a székekéhez meg'uvántató ereje elóidéztethessék.egy
theakanálnyi bazgarsó (Sprudelsalz) adatik hozzá. Minden megrendelések
ásványvízre, btszgárnó s bnzgarszappanra a legpontosabban eszközöltetnek a
raktárak által minden nagyobb városban, s közvetlen a forrás-szallité igazgató-
sága Matton! Henrik által Karlsbádban (Csehország). 95 (4 6)

Angol 5 0 0 franczia

ALSÓ-SZOKNYÁK
4, 6, 6, 8, 10,14 ftig.

Türsch F.-nél,
vácíi-uteza, „a nagy Kristóf"mellett.

114(2-6)

Titkos 128 (2 -12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
biüonyult mód szerint, sokszor a nél-
kül hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gatoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
házban, I-ső emelet, délelőtt 7—9-ig,

délután 1—4 óráig.
$BSF~ Díjazott levelekre azonnal

válaftzoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is k l d k

Régi pénzeket
és mindennemü régiséget, drágakövet,
lovagló és nyeregszerszámokat lótaka-
rókkal egyőtt, arany, ezüst és drága-
kövekkel kirakva, továbbá gyöngyöt,
szineskövet, aranyat, ezflstöt, ásványo-

kat vesz és cserél a legmagasb áron.

Régiségek és természetiek
irodája,

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

hol egy nagy választéku raktár mindennemü
| régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötókbél a lególcsóbb áron, ugy-

| szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madárbörök, tojások,
s szemüvegek is találhatók. 135 (2 -4)

gyógyítható.
Tisztelt Oelsner ur!

Jószivüségeért sok köszönettel tar-1
tozom. Csak jobb fülemen voltam si-
ket, a ballal némileg bal'ottom. Jobb
fülemmel még csak zsebórám ketyegé-
set se haliam, s most már mégis any-
nyira vagyok, hogy azt hallom, s bal
fülem is javult, s igy pénzem sem ve-
szett kárban. Tisztelt Oelsner ur .'ja-
vulásomon szívemből örvendek, soka-
kat ismerek még. kik siketek, s én önt I
azoknaíc hálaadatosságból ajánlani fo-1
gom. Hali-szerveim tökélietes helyre- [
állítását óhajtván ide csatolva küldök
10 frankot, s küldjön nekem haladék-
talanul illő adagban osodaszerii hall- [
gyapotjából ,

Ilirschler Elias,
földész a Geisbergen Wei- I
szenbtirir mellett Fraczia- |

országban.
gj^» 5 forint bérmentes beküldése I

melle-1 megrendelhető Louis Oels-j
nertól Berlinben, neue Schönh»user-|
strasse 12. sz a. U3(l)

ti

« *
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A nagyérdemű közönség különös előnyére,
tisztelettel jelenti a legnagyobb, 8 az 1867. évi kiállitáson a legmagasb s

igy az elsó

ezüst éremmel
egyedül s kizárólag kitüntetett

viiN/oiiarii-i aktái a
hogy kedvezö sikerrel tett fonal bevásárlásai által, továbbá az ágio csökkenése,
s daczára az áruczikkek rendkivüli kelendőségének, mégis azon szerencsés hely-
zetben van, hogy összes vászonáruit, s kész fértt 8 nói fehérrnha-kéetzleteit,

a jelen pesti vásár tartama alatt
valoságos 3 0 % engedménynyel,

Pesten, a váczi-utcza közepetáján,
Sientklral} i-féle ujonnan épitett 14-dik szám alatti házban, a „korona" czimü

kávéház átellenében—végkép elárusíthatja.
MF* Meghatározott szabott árak, s a vásznak valódiságaért jótállás

biztosittatik.
Minthogy mi, fi^*" minden levélbeli megrendeléseket, " 9 8 (legyenek azok

bármi nyelven irva) a pénzösszeg beküldése, vasuti vagy postai utánvét mellett
(lefizetvén a csomag átvételénél az illető járulék összeget) mindenhová elküldeni
készek vagyunk; teljes jótállás mellett itt következtetjük a tetemesen leszállí-
tott gyári árak árjegyzékét:

2•2g

férfi-ingek a (nyak térj elme
megkivántatik), 1 ft. 50 kr.,
2, 8, 4,5-6ftigalegfinom.

nol-ingek, simák 1 ft. 80 kr.,
2 ft.; finom hurokvarrattal 2
ft. 50 kr., himzéssel 3 ft., 8 ft.
50 kr., 4-5 ftig; legfinomabb
vászon- és batis-ingek him-
zéssel és csipkével 6 — 8 ftg.

Férfi-gafyák 1 ft., 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2
ft. 50 kr., 8 ftig; lovagszabásra, fran-
czia- és magyar mintára, ugyszinte nói
nadrágok.

Női pongyola vagy éjl-corsettek, per-
kailból 2 ft., 2 ft. 60 kr.; franczia
batizból, himzéssel 8 ft. 60 kr., 6—6
ftig.

Egy vászon asztalkészület 6 sz«mély-
re (1 abrosz s ahhozillő 6 asztalkendő-
vel) 5, 6, 8—10 ítig a legfinom da-
maszból.

80 rófös szines ágyneműre való 8, 9,
10-12 ftig a legjobb féle.

1 tuczat vászon zsebkendő, a kisebbek
1 ft. 60 kr., 2 ftig, nagyobbak és fino-
mabbak 2 ft. 50 kr., 3 ft. 60 kr., 4, 5,
6-8 ftig.

1 tuczat czerna batizvaszon-zseb-
kendó hölgyek számára 5. 7, 9—10
ftig a legfinomabbak.

1 tuczat asztal- vagy t«rulkőzó-ken-
dó ára csak 5, 6, 7, 8-9 ftig a czér-
nadamasz.

30 rőf kézifonal-vászon fehérítve, és
doplaczérnából fehéritetlen 7 ft. 50
kr., 9 ít. SO kr., l l , 18, 15 — 18 ftig a
legszebbek.

38 rőfös kreasz vagy rumbnrgi gazda-
sági vászon 14, 16, 18—20 ftig a leg-
szebb minőségü.

40—42 rőf kitünö takácsvaszon, (finom
ágyruhára vagy 12 db. női inghez) 14,
15, 18,22—24 ftig a legszebbek.

48 rőfös belga takács-vászon 22, 25,
80—85 ftig; ingekre különösen ajánl-
ható.

50—54 rőf hasonlithatlan jó rumbnr-
gl- vagy hollandi vászon (kézifo-
nat és »/« rőf széles) 20, 25, 80, 85,40,
50-60 ftig. 143 (1-6)

_, Orosz-vászon nyári öltönyökre fér-
fiak számára 8 rőf; röfszámra 80, 40,
50—60 krig a legjobb féle. — Hímzett
garnitúrák, u.m. gallérok és manchet-
tek 1, 2 — 3 ftig a legfinomabbak.

Ingek, melyek a testhez nem jól illenek, visszavételnek.
50 ft. erejéig vásárlóknak, ráadásul egy igen csinos párisi cache-
mir teritővel kedveskedünk.

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

Ezen,az igérő szépségü budai hegyek és árnyékos parkot képező városmajor
közt épült ujabb átalakulása folytán, a legnagyobb kényelemmel kinálkozó gyógy-
intézetben a következö természetes gyógymódok alkalmaztatnak:

1 Vlzgyógymód, mindennemü fürdővel és zuhanynyal.
2. Linis-íéle testgyakorlat, tökéletes gyógykészülékkel.
8. Magnii-gözfürdök, egyes személyre készült gőzszekrénynyel.
4. Schrott ea Hahn módosított tapgyógymódjai.
5. A villam delt-jesség folyamai. Továbbá tavaszi és nyári gyógyok ásvány-

vizekkel, tejjel és sóval; öszszel szóilővel.
Kirándulások törtécnek az intézetet övedző lombos erdőkkel, szőlőkkel és

számtalan nyaralóval diszlő budai hegyekbe, séták a városmajor árnyas faíora
alatt. Szórakozást nyujt továbbá az elegáns gyógyterem tekeasztala, zongoráj a
újságai, társalgás, táncz, hangverseny.

Közlekedés: Buda Pesttel egyelőre csinos társaskocsikkal, később a léte-
sülő közuti vaspálya által (az innen bejáró betegek számára külön gyógyhelyiség
lőn berendezve); a hazával és a külfölddel minden irányban menő vasutakkal, gő-
zösökkel, postával és távírókkal.

Azon betttrsentk, melyekben a mondott gyógyhatányok a legnagyobb
sikerrel alkalmai tatnak, a következök: A vérképző tápszervek bajai; a légzőszer-
vek hurutos és ideges bántalmai; a nerazörészek és idegrendszer rendetlenségei;
nőbajok; verseny vek; bujakór; görvély; köszvény; alhasi pangások; elhizás;
aranyér; húgyszervi bántalmuk; a törzs és tagok ferdülései és zsugorai; általá-
nos gyengeség; makacs bőrbajok.

tíSF A gyógy- és ellátási dijak igen mérsékeltek
Sflf Bövebb tudósitást az intézet orvosa Vajda J. orvos és sebésztn-

dor ur késrséggel ad. « , • • » . • • i '

102(5-5) A gyógyintézet igazgatóság.

$£&* Helyi és vásári hirdetmény.

WETZERfcKUNZ
rumburgi vászon kereskedők

PESTEN.
BáTaz ur i- és kigyó-utcza szögletén"^31

A „szép juhásznöhez,"
ajánlják a legjutányosb szabott áron s vászonáruik valódisága kezessége mellett,

dúsan rendezett raktárakat;
továbbá a jelen évszakra, mindennemü ruhakelméket darabszámra,
valamint finom franczia mousselinek batizoks perkálokat; több száz
tuczatra menő férfi és női zsebkendőket és iMr kézzel varrott IKI
fehér és szines férfi ingeket, minden igénynek megfelelő gazdag vá-
lasztékban, ü ^ * Fentebbi czég, a jelen pesti vásár alatt, nemcsak Pest-
Buda fővárosok nagyérdemű közönségének, — hanem az igentisz-
telt vásárlátogatók szives figyelmébe is ajánltatik. 142 (i_s)

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

vasárnap, 1868. májns 31-én
I (A jövedelem egy része a városi leányárvaház s a ferenczvárosi templom épitési

alap növelésére fog fordittatni.)

I l elsö nagy előadás,
• il—f!»-^ a magasb műlovaglás, lóidomitás és testgyakor-

lásban. — A római nők, nagy hadgyakorlat,
lovagolva 12 hölgy által egészen uj jelmezben.—
Iskola-négyes, 8 ur által a legfenyesb disz jel-
mezben lovagolva 8 iskola-lóval. — Le pont du
Niagara, exercicea extraordinaires gymnastiques
par Mrs Bragazzi et Proserpi. — Négy arábiai

fekete mén-ló, egyidejüleg elővezetve Renz E. által. — A virág-
tündér, előadva Hager Amanda assz. szül. Renz által, Ben Malek
iskola-lovon. — Hedrog, arábiai szürke-ménló, Renz E. által elő ve-
zetve. — Két gavallér versenye, ifj. Renz Ferencz és Erneszt által, a

legkitünőbb ugrólovakkal előadva.

WT" Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Holnap két előadás. Az elsőnek kezdete délután 4, a másodiknak

esti 7 órakor.
Május 31-től kezdve naponkint előadás.

147 (1) igazgató.

Érczkoporsók
sírboltokba és minden közönséges sirba valók,

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

kaphatók

Beschorner A. H. és Társa
k. szab. érczkoporsó gyáruk-raktárában Pesten,

kis hid-uteza, a „Vadászkürt" szálloda mellett.
Jjĝ S* Megrendelések vidékekről azonnal teljesittetnek, és pedig

az ideje korán tett távirati megrendeléseknél a koporsó-küldemény még
a megrendelési napon 30 mérföldön túl nem eső gőzhajózási- vagy vas-
uti állomásokra is megérkezik. 78(11—84)

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

Tizenötödik évfolyam.23-ik szám.

Pest, junius 7-én 1868.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — tulipán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

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

Ezt a tiszteletre inditó ősz öreg embert,
a kinek arczképét mai számunkban bemu-
tatjuk, Tiboldi Istvánnak nevezik. Ha sokan
vannak olvasóink között, a kik nevét sem
hallották soha — azon mi nem bámulunk.
Tiboldi bácsi munkálkodásának tere nem a
nagy világ volt; tetteit nem kisérte egy
ország figyelme és tapsa. Fáklyás-zenét nem
kapott soha; sem dagályos hangu szónok-
lattal nem üdvözöltetett elragadott sokaság
éljenzései közt. Nem volt, nem is lesz mi-
niszter; sőt még nem is igen látott országos
hirnevü embereket.

És Tiboldi bácsi mégis
méltó arra teljesen, hogy a
„Vasárnapi Ujság" által bemu-
tatott jelesek sorában egy la-
pot betöltsön nevének megis-
mertetése.

Egy eredeti egyéniséget,
egész lényére nézve utánzás
nélkül alakult jellemet ismer-
nek meg benne olvasóink, — és
hasznos embert, ki a sors által
számára kijelölt mezőt szere-
tettel munkálta, sikeresen mi- ,
vélte.

Egyszerü néptanitó volt
csupán, igaz, egy nem nagy
terjedelmü székely község uni-
tárius egyházában; azt az állo-
mását is elhagyta utóbb bete-
geskedés miatt, és ma, ha
czimezni akarnók, nem talál-
nánk más czimet számára, mint
becsületes ember és munkás
polgár: hanem ezt a kettőt
megérdemli igazán.

Ellentétes fogalmakkal küz- %

ködö társadalmunkban ma is *
Vannak elegen, a kik czim után
ölérik az érdemet. Megtanulták
és tudják, mint a Miatyánkot, ^
^ogy bizonyos czimü embernek
Mennyivel kell nagyobbat kö-
szönni, mint egy másnak, és
hogy betanult lenézésökböl mekkora mérték
Ületi egyiket és a mást, a ki hagyományos
rang-létra szerint alsóbb fokon áll náluknál.

Az ilyen elött nem jő számitásba a deko-
rálatlan ember; az ilyennek nincs miért
fáradnia e sorok végig olvasásával.

Hanem a tiszta fölvilágosodottság fiait,

T i b o l d i I s t v á n .
a kiknek lelkében van igaz mérték az érdem
számára, fogékonyság a sujtás nélkül jelent-
kező szép élvezésére, — azokat fölkérem
képzeletbeli utitársul, mig megjárom a
Nyárádmentének egyszerü faluját, Szt.-Ger-
Kcssét, azután Sz.-Miklóst, Farkaslakát; mig
megismertetem velük ama helyeken az
életrevaló székely faj eme lelkes tanítóját,
barátját, költőjét, bölcsét.

1819-től 1844-ig volt sz.-gerliczei iskola-
mester. Hivták onnan többször papi állomá-
sokra, mert ő a theologiai tudományokat is
végezte volt jelesen; de nem ment. Megsze-

T I B O L D I I S T V Á N .

rette a munkát, melynél nincs nemesebb —
a nép közvetlen oktatását; élete czéljául azt
tekinté, hogy mentői több sikert mutathas-
son föl embertársai előmenetelére, és az ö
müködését ott bő siker koronázta.

Nem olyan iskolamester volt, a minő
igen sok van: hogy robot gyanánt őrölje le

óráit és pályája örömét csupán a szünidő-
ben találja. Ö beleélte magát teljesen egy-
szerü helyzetébe, és müködése jutalmát nem
keresé kivül azon. Ismerte a népnek minden
fogalmát, igen élete körülményeit, és javi-
tani, emelni akarván értelmeket, onnan
indult ki, az ök világukból. Érdekes volt
volna látni őt egy-egy karácson-ünnepet meg-
előző napokban, midőn 90—100-ig terjedő
tanitványa körülözönlötte ünnepi versekért.
Ls ő irt mindenik számára verset, olyat,
hogy csupán az által is kedvet kapott volna
a gyerek a tanulásra, mert minden vers az

illető gyerek egyéniségéhez,és
körülményeihez volt alkalmaz-
va. Czigány kovács fiának verse
például igy kezdődött:
),Nincs kínosabb munka a kovácsmun-

kánál,
Mert a vas hétszer is keményebb a iá-

nál."
Ugyanazé más esztendőben:
„Mig szénért volt apám váradi cserére,
A mester tanított engem Abéczére."

Valami 270 darab efféle
verse van összeírva a kezemnél
levö kéziratgyüjteményben, és
valamennyi kiválólag egy-egy
gyerek számára irva. Szőlő-
pásztor fia számára igy kezdi:
„Mult őszön kenyerem én ingyen nem

, -i ettem,
Mert a szőlőhegyen apámmal csergettem;
Az éhes rigókat messzire kergettem,
Hogy föl ne faldossák a szőlőt mellet-

tem."
Minden alkalomszerűségből

valami átalános igazságot hoz
ki, olyat, hogy a nép épül ál-
tala, végül aztán üdvözlő sorok
következnek mindannyi versé-
ben karácson ünnepére.

Az ilyen versekkel tanitvá-
nyai házról házra, helységről
helységre jártak, a mely szokás
még ma is megvan néhol kará-
cson-ünnepén. Csakhogy mig

másutt az efféle versek jól-roszul összetá-
kolt átalánosságokból állanak, melyeken
nem épül sem a tanuló, sem a hallgató nép:
Tiboldi versei közvetlenségük áltál lekötöt-
ték a népnek figyelmét, s a megnyitott uton
bejutottak annak leikébe az erkölcsi fogai
mak is.


