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KACHELMANN KÍROLT
selmecz- és vilinyei gépgyárnok

ajánlja elismert kitünöségü és több első érmekkel kitüntetett

ARATÓ-, KASZÁLÓ-
és országos szabadalmazott

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

rést és nagy kiterjedést nyertek.
J | 3 r Kaphatók Pesten: Koczó Pál, — Debreczenben: Tóth

Lajos és Társa, — Aradon Andrónyi Károly uraknál. 98 (7—8)

FAGYLALT-GÉP.
Többszörösen kipróbált, ugy szol-

gálati képességre, mint jégmegtakari-
tásra készitett gépek különösen a

CZUKRÁSZ

uraknak,
ugyszinte a magánzók részére minden
nagyságban legjutányosb árakon kapható

Mayer Ferdinándnál
152 (1-8)rézműves,
Pesten, kecskeméti-utcza 8. sz. alatt.

-mmParíumerie du Monde filegant.
Lait au Cacao & Créme de Lys des Vallées.

A legkitünőbb szer a

bör leégése ellen,
8 a testet finomítani s annak a leggyöngédebb szinezetet adni.

Ára 1 üveg Lait au Cacao 2 forint.
„ 1 tégely Créme de Lysnek 2 „

Valódi minőségben kapható
Deletlrcs & Cie-tól Párisban ugyszintén készletben van

Vértessy Sándor,
angol-franczia illatszerésznél a „Vénus"-hoz,

151 (1—4) Kristóf-tér 1. sz. a. Pesten.

jóféle s tisztaizlésü

kávé csak 2 ií 80 kr.

„

40 kr.
80 „

„20 „
40 „
50

„

5 f o il t
P o r t o r i c o - k á v é 3 ft
A r a n y - J a v a - k á v é . . . 3
L a g u a y r a - k á v é 4
P l á n t - C e y l o n - k á v é . . . . 4
C u b a - k á v é e g é s z finom . . . 4
G y ö n g y - k á v é e g é s z finom . . 4

továbbá:
BrasiHai-rhum, egy pint 1 ft., legfinomabb
jamaikai rhum, Pecco virág- és Sou-

1 ^_______ chong-thea, sardinák, mustár és sajt-
^~^^--~~~ félék a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Banhofer és Jármay-nál,
a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén,

11-dik szám alatt.
g ^ " Vidéki megrendelések a pénzösszeg be-

küldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban esz-
közöltetnek. 1 8 1 (3—0)

BtT A t. cz. vidéki közönségnek!
Üzletünk könnyebb feltalálása tekinte-
téből szolgáljon tájékozásul az itt le-
nyomott tájrajz, mely a lánczhidtól ve-
szi kiindulási pontját!

Helyi és vásári hirdetmény.

WETZERföKUNZ
rumburgi vászon kereskedők

PESTEN,uri- és kigyó-utcza s

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 noi zsebkendőket és S W kézzel varrott *̂ P@
fehér és szines férfi ingeket, minden igénynek megfelelő gazdag vá-
lasztékban. üflF" Fentebbi czég, a jelen pesti vásár alatt, nemcsak Pest-
Buda fővárosok nagyérdemű közönségének, — hanem az igentisz-
telt vásárlátogatók szives figyelmébe is ajánltatik. 142 (3—3)

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

igy az első

ezüst éremmel
egyedül s kizárólag kitüntetett

Fogl E.-

Viis/oiiiii u-i aktái a
BÉCSBÖL,

hogy kedvezö sikerrel tett fonal bevásárlásai által, továbbá az ágio csökkenése,
s daczára az áruczikkek rendkivüli kelendőségének, mégis azon szerencsés hely-
zetben van, hogy összts tászonáruit, s kész férfi s nöi fehérruha-készleteit,

a jelen pesti vásár tartama alatt

ÜtSr 8 valóságos 30% engedménynyel, ^ 2 S
Pesten, a váczi-utcza közepetáján,

S«entkirályi-féle ujonnan épitett 14-dik szám alatti házban, a „korona" czimü
kávéház átellenében—végkép elárusíthatja.

9 V Meghatározott szabott árak, s a vásznak valódiságaért jótállás
biztosittatik.

Minthogy mi, S9*" minden levélbeli megrendeléseket, * í̂@ (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:

1!
S SS (0

S S *

férfi-ingek a (nyak terjelme
megkivántatik), 1 ft. 50 kr.,
2, 3, 4,5- 6ftiga legfinom.

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

Férfi-gaíyák 1 ft., 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2
ft. 50 kr., 3 ftig; lovagszabásra, fran-
czia- és magyar mintára, ugyszinte női
nadrágok.

Női pongyola vagy éji-corsettek, per-
kailból 2 ft., 2 ft. 50 kr.; franczia
batizból, himzéssel 3 ft 50 kr., 6-6
ftig. __

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

1 tuczat czérna batizvászon- zseb-
kendő hölgyek számára 5, 7, 9—10
ftig a legfinomabbak.
tuczat asztal- vagy torulközö-ken-
dő ára csak 5, 6, 7, 8-9 ftig a czér-
nadamasz.

Egy vászon asztalkészfllet 6 személy-
re (1 abiosz s ahhozilló 6 asztalkendő-
vel) 5, 6, 8—10 ftig a legfinom da-
maszból.

30 rőfös szines ágyneműre való 8, 9,
10 — 12 ftig a legjobb féle.

30 rőf kézifonal-vaszon fehérítve, és
duplaczernaból fehéritetlen 7 ft. 50
kr., 9 ft. 50 kr., l l , 13, 15-18 ftig a
legszebbek.

38 rófös kreasz vagy rnmbnrgi 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 takacs-vaszon 22, 25,
30—35 ftig; ingekre különösen ajánl-
ható.

50-54 rőf hasonlithatlan jó mmbur-
gi- vagy hollandi vászon (kézifo-
nat és */* rőf széles) 20, 25. 30, 35,40,
50—60 ftig. 143 (3-6)
„ Orosz-vászon nyári öltönyökre fér-
ILk számára 8 róf; rófszámra 30, 40,
50—60 krig a legjobb féle. — Hímzett
garnitúrák, u.m. gallérok és manchet-
tek 1, 2 —3 ftig a legfinomabbak.

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

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

Tizenötödik évfolyam.24-ik szám.

Pest, junius 14-én 1868

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egyfitt: 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.

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

A legnagyszerűbb genie, bámulatos sze-
rencse és megsemmisítő bukás, erő és erély,
kitartás a nyomoruságban, ügyesség a kor-
naányon, felváltva korona és martyrkoszorú,
siker és csalódás alapitották meg és követ-
ték lépteit a Napoleonidák dynasztiájának,
mely Európában a legifjabb, de egyuttal a
legnagyobb és a világ sorsára legbefolyáso-
sabb tudott lenni. Az elsö és a harmadik
Napoleon egyaránt korszakot alkotó nagy-
történelmi alakok, kiknek hibáit, vétkeit és
balszerencséjét egyaránt a nagyság jellege j
veszi körül: a háborúkban, melyeket viseltek,
a diplomatiában, a törvényhozásban és aköz-
igazgatás terén. Gondolkoz-
zunk bármiként egyes vál-
lalataik vagy cselekvényeik,
Vagy ha tetszik, egész rend-
szerök felett, a középszerű-
ség bélyegét e férfiakra és
korukra sütni a történetiró
nem fogja soha. E férfiakat
nevezetes emberek veszik
körül, s ha emlékszünk I.
Napoleon nejére Josephi-
ttere, fiára a reichstadti her-
czegre, fivéreire, kik kirá-
lyok valának, és a hős ala-
kokra, kik győzelmeit arat-
ták, diplomatákra és pa-
pokra: ép ugy feltalálhatjuk
i jelenben a különszerü és
kiváló alakokat III. Napo-
leon udvarában, irókat,
Szónokokat, jeles miniszte-
reket, tudós püspököket,
gyözelmes tábornokokat,
szép hölgyeket, nejét a csá-
szár-asszonyt, fiát, unoka-
öcscsét a cardinalist, unoka-
öcscsét Napoleon herczeget.

Napoleon herczeget, kit
a napokban fog szivesen
Üdvözölni a magyar fővá-
ros, ki sympathiával keresé
f e l hazánkat, hogy rokon-
szenvével ügyünket és ér-
dekeinket elősegítse, ki ró-
junk a legkedvezőbben nyi-
Jatkozik, kiről mi is nem nyi-
latkozhatunk rokonszenv
nélkül, a szabadelvü, a de-
mokratikus, az elnyomott

N a p o l e o n h e r c z e g .
népekkel, nem az elnyomókkal barát Napo-
leon herczeget kivánjuk rövid életrajzban
megismertetni olvasóinkkal, remélvén, hogy
ezzel szives szolgálatot teszünk mindenki-
nek, legyen az barátja a franczia szövetség-
nek vagy nem, szeresse vagy ne szeresse a
„vörös herczeget."

Napoleon (József, Károly, Pál) herczeg
1822-ben, szeptember 9-én született Trieszt-
ben. Atyja Bonaparte Jeromos a volt weszt-
fáli király, anyja würtembergi Katalin her-
czegnö volt s ö legifjabb gyermekök vala.
Születésekor a Napoleonidák hatalma rég
lehanyatlott már. A restauratiónak hét éve

N A P O L E O N H E R C Z E G .

mult, a szent-ilonai szikla-sír is elnyelte a
család fejét. A született számüzött gyermek-
éveit Rómában, Flórenczben és Genfben
tölté. Kilencz éves korában uj száműzetés
érte a száműzetésben. Két unokatestvére,
Hortensia királyné fiai, Napoleon Lajos és
Lajos Napoleon (a mostani császár) 1831-ben
a fellázadt Romagnába siettek, a pápa meg-
buktatására. Lajos N. egy csapással bevette
Civita Castellanet, mig testvére Forliban
meghalt, az osztrákokkal vivott csata után.
A dolog azonban roszra fordult s Lajosnak,
odaérkezett anyjával Hortensiával együtt,
álruhában kellé Anconából Párisba szöknie.

A Rómában élö Bonaparték
száműzettek onnan, s a kis
Napóleonnak is Florenczbe
kellé mennie. Innen küldték
1835 ben Genfbe egy ma-
gán nevelőintézetbe. Ez év-
ben veszté el anyját, a derék
és önfeláldozó nőt, kiről a
császár Szt.-Ilonában e sza-
vakat mondta volt: „1814-
és 15-iki szép magaviselete
által e herczegnö sajátke-
züleg irta be magát a tör-
ténet könyvébe." Napoleon
herczeg most is őrzi anyjá-
nak egy mellszobrát, melyre
a császár emez emlékezetes
szavai vannak fölvésve.

- Az anya halálával egé-
szen atyjára maradván a
nevelés gondja, Jerome ki-
rály elhatározá: napoleoni
nevelést adni fiának. A
ludvigsburgi katona-iskolá-
ba küldötte, Würtembergi
be, hol öt évig egészen a
hadi tudományoknak fe-
küdt.

1840-ben kitörendő há-
borutól féltek Német- és
Francziaország közt, s ő
félig akarva, félig nem akar-
va, kilépett a katonai szol-
gálatból s hosszabb utazás-
ra indult Német-, Angol-
és Spanyolországokba. —
1845-ben engedelmet nyert
négy hónapi párisi látoga-
tásra. Ott azonban demo-
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krata összeköttetésekbe bonyolult s igen
nagy részvétet kezdé tanusitniahami fogoly
rokon iránt, miért a franczia kormány által
az országból hirtelen kiutasittatott. De a
követek kamrájának közbenjárására, már
1847-ben engedelmet nyert, atyjával együtt,
visszatérhetni Francziaországba.

Az 1848-diki februári forradalom e sze-
rint Párisban találta. Szolgálatát azonnal
felajánlá az ideiglenes korniánynak, de ez
azt nem fogadta el. Ellenben Korsika öt az
alkotmányozó gyűlésbe képviselőül válasz-
totta, s itt demokratikus és republikán irá-
nyu beszédeivel csakhamar föltünt. Hatá-
lyosan müködött bátyja visszahivása és
elnökké választása mellett is.

Lajos Napoleon meg is választatott el-
nöknek, de a két unokatestvér politikája
nem mindig haladt párhuzamosan. Majd
találkozó s egymást metsző, majd ismét egy-
mástól mesbzetávolodó s megint összehajló
vonalakat képeztek. 1849 ben, márcziusban,
madridi követté neveztetvén ki a herczeg,
odamenö utjában Bordeauxban már oly be-
szédet 'tartott, melyben az elnök politikáját
keményen megtámadta. Az elnök erre ápril
10-kén feddő iratot tétetett közzé a lapok-
ban; mire a herczeg madridi állomását
engedelem nélkül egyszerüen odahagyta, s
a nemzetgyűlésben ismét elfoglalta helyét;
természetes, hogy követi hivatalából azon-
nal kitétetett. E sajátságos viszály a két
unokatestvér között azóta is több izben is-
métlődött, a nélkül azonban, hogy olykori
élessége daczára is, valódi ellenségeskedéssé
fajult volna valaha.

A császárság visszaállítása után, az 1852.
deczember 18-ki dekrétum által, atyjával az
öreg Jerome-val együtt franczia herczeg
czimet s eshetóleges trónöróklési jogot
nyert.

A keleti háborúkor osztálytábornokká
neveztetett ki. 1854. május 1-sején érke-
zett Konstántinápolyba s csakhamar át-
vette a harmadik hadosztály parancsnok-
ságát, melynek élén részt vett az egész nyári
hadjáratban Törökországban s a krimi had-
iárat alatt az almai és inkermani csatákban.
Azonban az 1855-diki párisi világki íllitásra
megkezdődvén az előkészületek, még 1854.
végén visszahivatott, hogy a világkiállitás
föigazgatását átvegye. A harcz mezejéről a
béke és mivelödés nagy müvének élére
lépett, s itt kitünö szolgálatokat tön hazá-
jának

A következö évben, Hortensia királyné
gözkorvettjén az északi Jegestengerre menő
expediczióban vett részt. 1856 diki junius
15 kén indult el Havre-böl; meglátogatta
Skócziát, Irlandot, Grönlandot, visszatérő
utjában pedig a faröi és shetland-szigeteket,
és Norvégiát. A stockholmi és kopenhágai
udvaroknál nagy kitüntetéssel fogadtatott, s
északot közelebbi barátságbahozta a franczia
udvarral és annak politikájával, melynek
hatalma akkor kulminált. Oktober 6-án ért
ismét Havre-be. Mindez illustratiója volt a
császár amaz ismeretes jelszavának: a csá-
szárság a béke. Maga az 1855-diki világkiál-
litás is, a keleti háboru még ki sem hült krá
terén, mintegy tüntetés volt azok ellen, kik
átalános európai háborutól féltek, s azzal
Napoleoni akarták vádolni. Napoleon ez ellen
kitüntette, hogy nem fel a világháborútól,
mert ezt — nem akarja. A herczeg ekkor
épen oly jó szolgálatot tett az európai béke,
minta napoleoni dynastia ügyének! Északi
utazásával az apjától öröklött tengerészi s
fényüzési szenvedélynek s a Lucián nagy.
bátyától öröklött természetvizsgálói kedvte-
lésnek szolgált, a mellett, hogy a család
érdekeire nézve is jelentékeny lépéseket s
összeköttetéseket csinált. Nagy-nagybátyjá

tól Fesch bibornoktól is örökölt a herczeg
valamit: finom műérzékét. Ennek is épitett
északról visszatértével egy ódon izlésü tem-
plomot, az ujdon Páris közepette, az ugyneve-
zett „görög házat", melyet görög bútorokkal
rakott meg, görög izlés szerint rendezett be
s szinészekkel és müvészekkel népesített.
Két évig lakott a-herczeg a görög házban s
fogadta barátait: a demokrata császárság
imádóit, müvészeket, tudósokat, katonákat,
hírlapírókat, demokratákat, ily módon fen-
tartva a császár és az európai demokra-
czia közt az érintkezést és barátságot.

A császár 1857-ben is kényes küldetést
bizott rá a béke érdekében. A neufchateli
zavarok voltak napirenden. Poroszország és
Svájcz komoly bonyodalomnak néztek elébe
s III. Napoleon feltette magába, hogy kibéktti
a versenygö feleket. A herczeget küldötte Ber-
linbe. Miután a császár sajátkezű levelét át-
nyujtotta (s azzal a viszály ki lett egyen-
lítve) elhatározta, hogy meglátogatja mind-
azon helyeket, melyeken az elsö császár
lábnyomai tapodtak volt. A nép mindenütt,
mintegy varázslattól igézve, elöbb kiváncsi-
sággal, majd lelkesedéssel fogadta.

1858-ban az Algier és a gyarmatok szá-
mára ujonan felállitott miniszterium bizatott
a herczegre. De ettől csakhamar vissza kel-
lett lépnie, mert reformokat sürgetett a
tisztán katonailag igazgatott részek kor-
mányzatában s a hagyományos kereske-
delmi és gyarmat-politikában, melyek a
hadseregnek nem tetszettek és a francziák
szűkkeblű egyedáruságát a gyarmatokban
veszélyeztették. Amellett régi összekötteté-
seit is fentartotta a demokrácziával, ugy
hogy ő magát, s öt mindenki a demokrat
császárság képviselőjéül tekintette. Ilyes sze-
replése s egyes föllépései bajosan voltak
összeegyeztethetők hivatalos állásávalsvissza
kellett vonulnia. De csak azért, hogy az
olasz szövetség és az olasz szabadsági harcz
előkészítésénél nagyobbszerü érdemeket sze-
rezhessen.

1859-ben Viktor Emánuel király leg-
idősb leányát Klotild herczegnőt vette nőül
Ez összeköttetés jelzője volt azon befolyás-
nak, melyet az épen meginduló olasz füg-
getlenségi háboruban Francziaország vise-
lendő vala. Napoleon hg az 5 dik (franczia)
hadtest parancsnokává neveztetett ki s Tos-
kanát kellé megszállnia. Máj. 23 an hajózott
el Genuából Livoruóba s 31-én Flórenczben
vette főhadi szállását. Az 5. hadtest azután
a fősereghez rendeltetett, de csak a solferinói
ütközet után érkezvén meg. tettleges részt
a hadjáratban nem vehetett.

Napoleon herczeg politikai szereplésének
egyik nevezetes pontját alkotja 1861-ben a
senatusi fölirati vitában márcz. 2-án tartott
beszéde, melyben bátyja olasz politikáját
védelmezte, s egyszersmind példátlan heves-
séggel támadta meg az előbbi (bourbon és
orleansi) dynastiákat.

Az 1862-iki felirati vitában a herczeg a
belügyekről beszélt, különösen a legitimis-
ták ellen irányozva nyilait; nehány nap
mulva pedig a pápa világi uralma ellen tar-
tott erős filippikát. Az egész világon azon
meggyőződés uralkodott, hogy a herczeg a
császár olyan czélzatainak szóvivője, melye-
ket a császár mint magáéit föltüntetni nem
akar, de mégis ki akar mondatni. Azt is
tudta azonban mindenki, hogy a herczeg,
vagy saját nézeteitől hajtva vagy tüzétől
elragadva, néha a császár kitüzött czéljain
túl megyén, s ekkor köztük élesebb véle-
ménykülönbség mutatkozik. Igy történt az
1863-iki vitánál, midőn a herczeg a lengyel
ügyben lépve föl, oly sokat mondott, hogy
a. császár kénytelennek érzé magát, öt nyil-
vánosan megtagadni, minek folytán a her-

czeg a következö évben visszavonult é< tar-
tózKodóbb lön.

1864 végén a titkos államtanács tagjává
i s alelnökévé neveztetett k , s egyszersmind
' az 1867-re készülő világkiállítási bizottság
I elnöksége is ráruháztatott. Azonban történt,
| hogy Ajaccioban (Korszikában) a nagy csá-
; szár szülővárosában emennek emléke föl-
j szentelésénél oly beszédet tartott, mely az
egész világot ámulatba ejté merészsége által.
0 a napoleoni dynastia alapitójának emlé-
kéhez oly szabadelvü és nagymérvü politika
szálait köté, melyet Napol on c-ászár, hacsak
egész megalapított politikáját elhagyni, s
minden irányban uj, ki nem tapasztalt ele
mekre támaszkodni nem akart, nem fo-
gadhatott el magáénak. — A császár egy

| levélben fejezte ki megrovását a herczeg
beszéde ellen, s e levelet — egyenesen a
„Moniteur£'-ben adatta ki. A herczeg azonnal
beadta lemondását, mind államtanácsi, mind
kiállitási elnökségéről s elbocsáttatását
kérte az országból is.

A viszálv azonban a két rokon közt, bár
aránylag elég soká tartott, nem volt kiegyen-
lithetlen; a kibékülés 1866-ban már létre is
jött és a herczeg meghivatott azon bizott-
ságba, melynek feladatául tűzetett ki az uj
véd-rendszert dolgozni ki Francziaország
számára.

Azóta a herczeg ismét a császár bizal-
masai közé tartozik, s élén áll a szabadabb
reformpártnak, mely ugy a belügyek, mint
az európai külviszonyok terén a szabadabb
és határozottabb politikát követeli, s igyek-
szik meghonositani, mig másrészt oda törek-
szik, hogy a békét fentartsa és a forradalmat
megelőzze, elvonván és a-Napoleon-dynastia
zászlaja alá gyüjtvén a haladási pártok jobb
és eszélyesb részét.

Legujabban Napoleon herczeg a diplo-
máczia terén tett utazásai által lön ismét
nevezetessé, midőn alig pár hónapja Berlint
látogatta meg, ho^y ezáltal a franczia-porosz
háboru híresztelöit elnémítsa, és mint állit-
ják, hogy a porosz orosz szövetséget felbont-
ván, a keleti és lengyel kérdésnek egy fran-
czia-osztrák-porosz egyetértésben szerezzen
kielégitő megoldást. Fogadtatása Berlinben
szívélyes volt, s a hadi lármát egy időre
megszüntette. Most a délnémet államokat,
Ausztriát, Magyarországot és a keletet utazza
be, s Konstantinápolyból fog hajón vissza-
térni hazájába. Nem kutatjuk utazása czél-
ját, melyről ezerfélét irnak és beszélnek, de
átalában senki annak békés jelentőségét nem
tagadja. Bécsi időzése alatt kitünö szivesség-
gel fogadta öt a király, az udvar, a diplomá-
czia és a nép egyaránt. A magyarokról a
legkedvezőbben nyilatkozott és senkit ugy,
mint gróf Andrássyt ki nem tüntetett. A na-
pokban körünkbe jő s több napot fog itt
tölteni.

Legyen üdvözölve mint vendég, mint
férfiu és mint barát!

Legyen szerencsés és hozzon szerencsét
a nemzeteknek müködésével!

Hozzav Pál hátrahagyott költemé-
nyeiből.

A b a g o l y .

En mindig komoly madár voltam,
Bár néha dévaj és hamis;
A metaphysicát tanultam,
Értek a politikához is>.
A mystikus dolgokba néha
Bele ütöm az orromat,
S olyan leszek, mint egy próféta, —
Mindenki féli szavamat.
Én kiáltom: kuvik, kuvik,
S mindenki fél és elbuvik.
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Az ember még balga is, látom,
^Nappal kicsúf'ol, hogyha lát;
De remeg, hogyha éjszakákon
Megkopogtatom ablakur.
Az éjszakának hű* árnyéka
Ha megfüröszti tejemet,
Fölrnagasuldk mint profét:*,
Veszek jóslói szellemet. —
És kiáltom: kuvik, tuhu,

r S momlják, lesz dog vész, háboru.

Hogy nem nagy volna a szépségein,
Én nem tudom, de ugy mondják;
Hogy tükörben magamat nézzem:
Nem bánta még a hiuság.
De hogy a napsugártól félek,
Már abban nincsen tagadás,
De ebben is másokra nézek
S velem tart sok auctoritás!
En kiáltom: kuvik, kuvik,
S mindenki fél és elbuvik.

A magányojságot nagyon szeretem,
Bár nem bánt melancholia;

• A világhoz vagyok idegen,
Lelkemben nincs harmónia.
Hangtól, zörejtől nagyon félek,
Ön-árnyékomtól rettegek;
Azt gondolom, rólam beszélnek
Az erdők és a fellegek.
Én kiáltom: kuvik, kuvik,
Bölcs, ki a világtól búvik.

Képek az 1848 9-iki magyar hadjá-
ratból.

i.
Tomassovácz feldulása.

A 38-ik zászlóalj, a melybe én is, mint
ujoncz-honvéd beosztattam, igen eredeti
képét adta egy rögtönzött hadseregnek.

Ezen zászlóalj a herczeg Vpronieczky-
féle szabad vadász-csapat maradványaiból
alakult, önkéntes ujonczokból s besorozott
bácskai rácz-fiukből egészittetett ki, — s ez
utóbbiak kivételével, csupa mivelt if jakból
állott, annyira, hogy e tekintetben kevés
zászlóalj versenyezhetett a miénkkel.

Felszerelésünk bámulatos gyorsasággal
haladt. Az öltözetet s fegyverzetet egy éj
alatt vettük s pár óra alatt tététől talpig
Valódi harczosokká alakultunk át; igaz, hogy
bajnok kinézésünk kiegészitő részéül mégis
hiányzott valami, u. m. a nadrág, s a mi
még ennél sokkal lényegesb: a lőfegyver;
de azért mi mégis honvédeknek éreztük
magunkat, s e névre büszkék voltunk.

Eként fölszerelve és sorba állitva a zász-
lóalj, valóban sajátságos látványul szolgált.
Az egészen ujdon, de csak térdig érő egyen-
ruha, melyen alul a honvédek nagyobb része
fehér gyolcs bő gatyát viselt, — a mivelt
ifjak kivételével, kik leginkább világos nyári
vitorla-vászon nadrágba voltak öltözve, —
mind ez a rögtönzés szinét viselte magán. Az
egész zászlóalj fegyverzete pedig átalánosan
kasza volt.

Századunk parancsnoka Murányi (Mar-
kovics) Dénes mindnyájunk arczán azonnal
észrevette a lehangoltságot, mit a hiányos
fegyverzet okozott, s egy kis bevezető beazéd
után azzal vigasztalt bennünket, hogy soha
se búsuljunk azon, hogy nincs lőfegyverünk,
van az ellenségnek elég, még pedig kitünö
jóságu és most kezdetben csak is azért indu-
lunk harczolni, hogy mindenekelőtt fegyvert
szerezzünk kaszáinkkal. „Jót állok érte, fiúk
— folytatá — hogy nemsokára mindegyik-
nek lesz szép és jó fegyvere, s olyan, melyet
senkinek nem köszönhet másnak, mint egye-
dül saját magának."

Zászlóaljunk a tűzkeresztséget alakulása
"tán 13 nap mulva bizonynyal megkapta
volna, ha az ellenség velünk egyenlő har-
czias hangulatban lett volna, de nagy boszu-
ságunkra jónak látta odább állani előlünk.

1848. decz. 15-én reggeli 4 órakor tör-

' tént a Béga csatorna partján fekvő Tomas-
sovácz városkánál, hol a csatorna túlpartján
épült földvár elfoglalására rohammal indul
tünk.

i Meglepetés akart ez lenni a ráczokra
| nézve, azonban reményünkben csalódtunk,

mert az ellenfél szándékunkat jó eleve ész
revevén, elillant, s mi csak égö tüzeiket talál
tuk ott. A csatornát átgázolván, a városba
rohantunk, de azt is, a szó szoros értelmé-
ben, üresen találtuk; összes lakossága, apraja
nagyja, miként átalánosan tudva volt, a
magyarok legelfogultabb ellenei közé tartó
zott, a kik élethalálra harczoltak ellenünk

A lakosságnak a városból való rögtön-
zött kivonulását tanusitá, hogy minden néven
nevezendő ingóságaikat, minők sertés, borju,
házi szárnyasaik stb., valamint bútorzatuk
nagyobb részét ott hagyták.

E helyt n szabad gazdálkodás engedte-
tett, s minthogy mindennel bővelkedtünk,
mindent ott hagytunk, azonban fájdalom, a
helység csakhamar lángba borult s elham-
vasztatott, mi által nemcsak az ellenség, de
mi is a szabad ég alá szorultunk, a zord
téli időben.

Soha nem feledem azon két honvédet,
kik egy házba betörvén, hol két szobában
ezernyi kisebb-nagyobb üvegcsében homeo-
pathikus gyógyszereket találtak, melyeket
csákójukba töltvén, marokkal ették, s nem
hogy bajok lett volna tőle, sőt inkább egész-
ségükre vált.

Ezen nem annyira rablás, mint inkább
gyújtogatásnál egy megemlítésre méltó eset
is adta elö magát. Jánosi Péter sárospataki
származásu honvéd, ki vakmerő elszántsá-
gának sok példáját adta a szabadságharcz
alatt, s kit Potemkin Ödön is emlit ,,Az
1849-ik évi magyar hadsereg feloszlásának
okai" czimü munkájában, velem s még egy
honvéddel a végpusztulásnak indult Tomas-
sovácz lángba borult utczáin lézengett, midőn
egy ház ajtaja elött egy Vasziliával fölfegy-
verzett s magát védő állásba helyezett mint-
egy 30éves rácz férfiút pillantánk meg, ki két
águ villáját elszántan szúrásra tartá készen.

Épen jókor érkeztünk a hely szinére. A
rácz férfiuval szemközt egy fiatal honvéd
fegyverét töltötte s arra a gyutacsot rá is
illesztette már azon elhatározott szándékkal,
hogy a makacs ellentállót lelője.

Jánosi Péter, ki ráczul jól beszélt, a vas-
villával ellenszegülőt megszólitá s a lőni
készülő honvédet nyugalomra inté.

A rácz férfiu elmondá ellenállásának
okát, s midőn azt nekünk Jánosi megmagya-
rázta, nem hogy haragra lobbantunk volna
ellene, sőt inkább szánalomra, részvérre
gerjedtünk, az oly vad kinézésü s mégis
példás nemes szivü ellenség iránt.

A rácz férfiu elmondá, hogy édes anyja
betegen fekszik a házban, a kit ő utolsó csép
vérig védni — s inkább meghalni kész, mint
sem valakit bebocsásson hozzá s öt bántal-
mazni engedje.

Ezt hallván, szelid szavakkal megnyug-
tattuk e nemes lelkü hálás fiút, rögtön a
házba siettünk, szenvedő anyját karjainkra
emeltük, a szabadba vittük, minden meg-
menthető ingóságaival együtt biztos helyre
szállítottuk, s honvéd őröket állítottunk
mellé, meghagyván, hogy semmi bántalma
se történjék. Figyelmünk arra is kiterjedt,
hogy e szerencsétlen család háza lángok mar-
talékává ne legyen, s ez üdvös szándékunk
sikerült is, mert nagy örömünkre a tájon
egy ház sem égett el, mind épségben maradt.

Midőn a honvédet, ki az anyját védel-
mező fiút agyon akarta lőni, e miatt kemé-
nyen korholtuk, magába szállva azt adá
válaszul: ,,Szegény ember, hát mért nem
mondta mindjárt, hogy beteg anyját védi,

; nem vagyok én vad ember, hogy azért meg-
támadtam s életét kioltottam volna." —
Pedig dehogy nem mondta, söt kétségbe-
esetten kiabált s kezeivel hadonászott, csak
hogy rácz nyelven, a miből a magyar honvéd
egy árva szót sem értett.

II.
Damjanics a jarkováczi vérengzés napján.

A történelem vájná kevés thermopylaei
és jarkováczi harczot, valamint kevés Leo-
nidast és Damjanicsot mutat fel.

Ezen, a ráczok részéről nem épen becsü-
letes harcz 1848. évi 13. s 14-ike közötti
éjjelen vivatott, a midőn a mieinket a ven-
dégszeretet álarcza alatt éjjeli álmukban
orozva megrohanták, s mely végre a mieink
győzelmével s a ráczok nagy veszedelmével
végződött.

Zászlóaljunk nem vett tevékeny részt e
vérengző harczban, másfél mérföldnyire
állván a csata színhelyétől, s csak akkor
siettünk a jarkovácziak segitségére, midőn
a veszélyt a sürü ágyuzás s a magasan fel-
lobogó lángok tudtunkra adák.

Csikorgó és dermesztő hideg volt, s miko-
rára Jarkovácz alá értünk, már reggel lett
és az iszonyu vérengzésnek is teljesen vége
volt.

Ekkor láttam elöször életemben Damja-
nicsot. A kép, melyet e nagy férfiu látása
nyújtott, kiirthatlanul véste magát lelkembe,
s síromig kegyelettel megóvom azt. Híréből
már jól ismertem s tudtam, hogy hadvezéri
eszéíyessége ép oly nagy, valamint a vész
perczében rettenthetlen lélekjelenlétével s
bátorságával képes egy ingadozó hadsereget
felvillanyozni s hős tettekre buzditni. Jól
tudtam, hogy honvédéi nem a csata gyilkoló
tüzébe, hanem a pokol tátongó torkába is
vakbn készek rohanni ezen győzhetlen vezér
lelkesitő vezényszavára; mert szerette, bá-
multa öt az egész sereg minden fokozatú
harczosa egyaránt. De bármily nagynak
képzeltem is öt szellemileg, mélyen megha-
tott a jelenet, midőn végre szemtől szemben
láttam őt.

Mint sajnálom, hogy festő nem vagyok,
mert lelkemben oly hiven le van fényképezve
szabadságharczunk e nagy hőse, midőn e
nagy győzelem kivívása után tajtékzó fekete
paripáján élőnkbe lovagolt, kérdezvén tőlünk:
„hát ti mit akartok itt? ' Mire mi részünk-
ről természetesen azt feleltük: „segítségre
siettünk, tábornok ur." — „Egy kissé későn
jöttetek," válaszolt, — Ö, kire mindnyájunk
tekintete, miként halványra szegezve volt, S
kinek igen hiányos öltözéke daczára, (miután
alvó ágyából ugorván fel, a ráczok gyilkai
elöl alig birt menekülni,) arczában annyi
fönség, bátorság, szere?etreméltóság és sze-
lídség" összpontosult, — már elsö látásra
mindenki bámulatát s szeretetét megnyerte.
Arcza a borzasztó éj emberi erőt meghaladó
küzdelmei által kipirulva, de korántsem
iltorzitva, hanem felmagasztosulva, lelke-
ülve volt. Fejében pörge fekete kalap félre

vágva, nyakában festői hzépségü, hosszu
szörü fekete guba csüngött, hanyagul átvet-
ve. Nyakkendőnek hire sem volt. Izmos
mellén az ing teljesen át volt izzadva; jobb-
kezéről kardja szíjjon lógott alá, mig baljá-
al szép lova nyakát veregette.

Ez érdekes látvány csak pár perczig tar-
tott, a nagy hős, miként mythosi alak tünt
fel s ismét elenyészett szemünk elől, lovát
sarkantyúba kapta s tova száguldott, de csak
azért, hogy ismét mihamarább s annál érde-
kesben és magasztosban tünjék fel elöttünk.

Egy kocsin holtakat hoztak. A holtak
gyikének fejét egy 3 fontos golyó zúzta

szét, hullája ugy volt feltéve a kocsira, hogy
szétzúzott fő a kocsi hátuljáról lelógott, s
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igen undoritő lóbázást tett; mire a tábornok
oda nyargalt, a kocsit megállitá, mondván:
„húzzátok feljebb a halottat, mert nem néz-
hetem, hogy szétzúzott feje a földet súrolja,
holott'babérra lett volna érdemes."

Dr. Sikor József.

Lengyelország szabadságának
emlékszobra.

Nemsokára épen száz éve lesz annak, hogy
Ausztria, Poroszország és Oroszország Lengyel-
országot elöszór felosz-
tották 1772 ben aug.
5-én; de ez év folytán
épen száz éve, hogy a
nemzeti párt jeleseiből
alakult konföderáltak
kénytelenek voltak tö-
rök földre menekülni
1768-ban, s kezdetét
vette azon százados
bánat és nyomor, mely-
nek szomoru részleteit
a lengyel emigrátió fo-
galma alatt ma is szem
előtt látja, nemcsak a
vén Európa, hanem az
egész mivelt világ.

Az emberiség elő-
haladásával, a civilisa-
tió és a nemzetközi
viszonyok mai napi fo-
galmaival teljesen el-
lentétben áll azon ször-
nyü tett, hogy egy
nagy nemzet birodal-
mát a külhatalmak

önkénytes hatalommal
megrohanva, feldara-
bolják. Korunk nem-
zedéke a mily egy-
hangu kárhoztatással
beszél az orosz hata-
lom menthetlen zsar-
nokságáról, ép annyira
becsülni és méltányolni
tudja Mária Terézia
királynő könyeit, ki a
szétdarabolást elren-
delő okiratot váltig vo-
nakodott aláirni.

Jelen sorok Írójá-
nak nem lehet czélja,
hogy Lengyelország
viszonyairól a 18-dik
század első feléből kri-
tikai rajzolatot közöl-
jön, de lehetlen pár
szóval meg nem emlé-
kezni azon, a felbomlás
kovászát magokban

rejtő, s napjainkban
alig hihető viszonyok-
ról, melyek az ország
feloszlatásának lega-
lább nagyrészben okai
voltak.

A nemzet, a szó
magasabb értelmében,
alig létezett. Az or-
szág lakossága a ne-
mességből (etarostok)
és a rabszolgasággal
határos állapotban élő
jobbágyságból állott. A
nemesség tanulatlan,
rakonczátlan, zsarnoki
hajlamu volt; a többség
testiségbe merült, fényűző, könnyen megvásárol-
ható, s benne a politikai jellem majdnem egé-
szen hiányzott, jobbágyai iránt kíméletet nem
ismerő zsarnok, fejedelme iránt fékevesztett döly-
fös. A jobbágyságban élő lengyel pedig, — mint
Sybel mondja — kevéssel volt több a baromnál.

lajdonkép nem a király, hanem a varsói orosz kö-
vet kezében van, ekkor alakult a nemzeti párt,
mely az országot a külbefolyásoktól meg akarta
menteni. Azonban e pártnál is azon csodálatos
ellentét mutatkozott, hogy mig közjogi- s az or-
szág önállóságát illető ügyekben szabadelvüek
és nemzetiesek voltak, addig a belreformokról
hallani sem akartak, s a vétó kalandos jogát, va-
lamint a nemesség minden feudális előjogait, min-
den áron meg akarták tartani, s a népről, mint
olyanról hallani sem akartak.

Poniatowsky pedig és pártja, habár orosz
vagy bármi más külhatalommal is, reformokat
akart keresztül vinni, mig a ravasz orosz a r.

Lengyel emlék Svájczban,

katholikus nemesség ellen az ó hitű főpapokat és
népet megnyervén, egy egészen uj s a legnemtele-
nebb harmadik pártot teremtette, — s az össze-
ütközést s a dolgok kenyértörésre kerülését min-
denkép siettette. Az eredmény polgár háboru lett.

tiyOel monuja. — Kevéssel von IUUO a oaromnai. i A rég lesben álló Oroszország, a háborúitól
„Agyaggal betapasztott fakunyhókban, egyetlen menekült s jövendő nagyságára készülő Poroszor-

i ,i i L . ü „ „ „ „ l / j • i _ . ! . ' • ' i . _ i __< _ ..„„,.£, a &„ni- „•... _„„U,.o ralrA nsTtrálrszobában lakott a család minden marhájával; te-
hén, disznó, kutya, férfi, n ő, gyermek, egy cso-
portba búvá össze a hideg miatt." íly emberek
nem lelkesülhettek a haza, a honszeretet s az
emberi miveltség és szabadság szent eszméiért.

Csak midőn az orosz fegyverek segitségével
megválasztott Poniatowsky uralkodása alatt észre
kezdek venni, hogy Lengyelország kormánya tu-

„•.~-, a nyereséget szivesen zsebre rakó osztrák
kormány kapva-kaptak a dühöngő polgár-háború
hajmeresztő kicsapongásain, s közös erővel felosz-
tották a szép Lengyelország nagy részét. Ez
utolsó órában megszállta a lengyeleket a haza-
szeretet és egyetértés szent lelke, s ez egyetlen
mozzanatból emelkedett ki ama nevezetes európai
tünemény, melynek neve a lengyel kérdés. A var-

sói országgyülés és a gyenge király tiltakoztak
ez otromba eljárás ellen. Sem hízelgés, sem aján-
dék, sem vesztegetés, sem rémités ki nem eszkö-
zölheté, hogy az ország integritásának megcsor-
bításához beleegyezésöket adják.

Alkotmányos népképviselet, a polgári jogok
egyenlősége, melyről a lengyel nemesség hallani
sem akart, talán már akkor megmenthették volna
az országot. De így forradalom forradalomra kö-
vetkezett az évek hosszu során, s a lengyel nem-
zet Szibéria sivatagjain és a száműzetés sanyaru-
ságai között tölté a politikai élet iskolázó éveit,
és ma talán milliók vannak, kiket a legyilkoltak
vérével áztatott hantokon a haza és szabadság

szent eszméi lelkesí-
tenek.

A gondviselés ily
borzasztó eszközökkel
emelte az egykor hős,
de saját bűnei miatt
elsülyedt nemzetet a
nemzeti öntudat ma-
gaslatára s hosszas

szenvedései, hősi küz-
delmei s egyesek eré-
nyei a mivelt világ
rokonszenvére tették
méltóvá. Balsorsának
azonban még sincs

vége, 8 a szabadság
minden barátja még
ma is aggodalommal
tekint Lengyelország
jelen és jövő sorsára.
Századunk emelkedett
szelleme kimondotta
már, hogy minden nem-
zet függetlenül alkot-
hatja meg saját sorsát,
nincs helye a beavat-
kozásnak, s a hatalmak
önérdek szülte szerző-
dései, mint az 1815-
ki, ma már elvesztet-
ték, legalább erkölcsi
értéköket. Már min-
den órán várható vala
hogy:

„Uj ra felkel Lengyelország
Régi fényében."

De a szélcsöndet
felhasználó s a má-
sok figyelmetlenségét
kizsákmányolni tudó
Oroszország épen e
napokban mondja ki
hogy. „mostantól fog-
va Lengyelországnak
még neve is eltöröl-
tetik!"

E kegyetlen ukázra
azonban hatalmas visz-
hanggal felelt a len-
gyel emigrátió egyik
főnöke, a nemes lelkü
Czartorisky herczeg.
Ismeretes beszéde az
egész mivelt világban
viszhangra talált, s bi-
zonyára sehol sem ér-
tették meg jobban, se-
hol sem költött me-
legebb rokonszenvet,
mint Magyarországon!

Lengyelország má-
Bodik felosztása 1795-
ben január 24-kén, az
1815-diki bécsi kon-

' gresszus Lengyelor-
szágot illető nyilvános

és titkos pontjai; az 1821-iki összeesküvés, az
1830 iki forradalom az 1846-iki fölkelés; aMura-
wieff korszaka s a napjainkig terjedő mozgalmak
mind égre kiáltanak és elégtételt követelnek tsz
emberiség nevében. Annyi nemes küzdő, annyi
elvérzett hős és számüzött: a szerencsétlen Ponia-
towskytól kezdve Kosciuskon, Chlopiczkyn, Le-
lewelen, Dembinszkyn, Bemen keresztül — végre
annyira megnyerték a mivelt emberiség rokonszen-
vét, a hogy még eddig elő egyetlen egy nép sem.

És most, midőn a lengyel emigrátió egyik
főnöke gróf Plater László mult számunkban közölt
egyszerü felhívásában annyi melegséggel adja
tudtunkra, hogy Lengyelország függetlensége és
a lengyel nemzet szabadsága eszméjének emlékére
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a folyó évi augusztus havában szobrot fognak álli-
tani a szabad Helvéczia egyik leggyönyörűbb
pontján: teljes szivünkből óhajtjuk hogy az eszme
melyért e jelenleg képünkön is látható emléket
emelik, mielőbb megvalósuljon.

A jövő a gondviselés titkai közé tartozik; de
kecsegtet azon remény, hogy a len-
gyel számüzött, ki bánatában azt
dalolta volt:

„Oh szép bonom ! szülötted
A Niemen partiról,
S a Visztulától árván
Elűzve vándorol — "

örömtől rajongva fog felkiáltani:
Feltámadott Lengyelország
Régi fényében 1"

Deák Farkas.

nem igen látszott inyére lenni. Az elkényez-
tetett gyermek egészsége eleinte meg is síny-
lette a változást, s a mult év nyarán tanulmányait
félbe kellé szakittatni és a bagnéres-i fürdőket
használtatni vele. A császári szülőknek nagy
aggpdalmat okozott e korai betegeskedés s a csá-

A franczia trónörökös.
Ez élénk, finom gyermekarcz a

Napoleon császár fiáé. Arra ren-
deltetve, hogy Európa egyik leg-
nagyobb trónján üljön egykor, ki
ne nézné érdekkel s némi kiván-
csisággal e gyermek arczát? Ki ne
keresné vonásaiban a jövő rejté-
lyeinek megoldását? Ki ne gon-
dolná: vajh mi sors vár rád, te
nagy név örököse, s vajh mi sor-
sot fogsz te egykor idézni e vi-
lágrészre, melyen egykor nagy
neved első viselője annyi hatalom-
mal s saját apád annyi eszélylyel
uralkodott?

Napoleon (Jenő, Lajos, János,
József) herczeg 1856. márczius
16-kán született, s egyetlen gyer-
meke III. Napoleon császárnak és
Eugénia császárnénak. A már 13
évébe lépett herczeg ez évi május
7-én vette föl először az úrvacsora
szentségét s ez ünnepélyes cselekvénynyel az ifju-
ság küszöbére lépett. Kinőve a gyermekczipőkből,
a császári sarjadék ezzel a nyilvánosság terére lé-
pett némileg. A közérdekeltség jobban feléje for-
dul már s a franczia nemzet több figyelemmel
kezdi kisérni leendő uralkodója fejlődését, s
igyekszik fogal-
mat szerezni és
itéletet alkotni
magának arról,
mit várhat egy-
kor attól, kit ed-
dig csak gyer-
mekszámban tar-
tott, mostantól
kezdve azonban
már nyilvános

jellemnek kezd
tekinteni.

Mikép fog a
koronaherczeg a
hozzá kötött vá-

rakozásoknak
megfelelni, arról
csak a jövő ítél-
het. Még eddig
alig mutatkoz-
nak benne rend-
kivüli tehetsé-
gek, legalább ki-
fejlődve nincse-
nek ; de a bíbor-

ban született
gyermekek is alá
vannak vetve az
emberi fejlődés
közönséges tör-
vényeinek, s azok

azt mutatják,
°ogy sok ember
későn fejlődik, s
n a a magasb te-
hetségnek csirái
Megvannak ben-
°e, azért mégis
korán érhet el nagyobb tökélyt, mint az úgyne-
vezett csodagyermekek. A kis Napoleon nyu-
godt kedélyü s jószivü természetnek látszik; testi
alkotása gyöngéd inkább, mint erőteljes; s mi-
dőn a női nevelő kezekből kikerülve, Frossard
tábornok vezetése alá jutott, a férfiasabb bánás

át fia nevelését, igy szólt hozzá: „Azt reméltem,
hogy soha sem lesz közbenjáróra szükségem ma-
gam és fiam közt; de látom ez nem megy, mert
kénytelen volnék elhanyagolni fiam növelését.
Lépjen tehát ön az én helyembe, önre bizom fia-
mat; legyen neki oly atyja, mint én óhajtottam

egykor lehetni." Ennyiből áll az
egész utasitás, mit a császár fia
nevelőjének adott. A tábornok pe-
dig, ki derék és jellemes s erélyes
ember, kötelezte magát, hogy
„egész embert" neveiaherczegből,
ha 18 éves koráig szintoly korlát-
lanul kezében hagyják annak ne-
velését, a mint átvette.

A herczegnek jó felfogása,
élénk esze és emlékező tehetsége
van. Szellem sem hiányzik benne
s találó feleletei és észrevételei
vannak. Ugy látszik a képzőmű-
vészetre is van tehetsége; ellenben
az irodalom és mélyebben ható ta-
nulmányok iránt kevés kedvet mu-
tat. Az exact tudományok inkább
kedvenczei 8 azokban meglepő elő-
menetelt tesz.

Azt hiszszük, e rövid jellem-
zése „Francziaország gyermeké-
nek" érdekes lesz olvasóink előtt
is, kik bizonyára figyelemmel ki-
sérik egy bár kétes — de minden
esetre nevezetes jövőjű egyén sor-
sát már pályája kezdetén.

— á — i —
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Napoleon Jenö, franczia trónörökös.
szár sokszor legfontosabb teendőit is odahagyta,
hogy fiához siethessen s javulásáról személyesen
győződhessék meg.

Azóta azonban teljesen kiépült s tanórái
ismét megkezdődtek. Monnier abbé, ki nevelését
előbb vezette, máshelytt nyert alkalmazást, s a

Kis-Czell vidéke Ó-Buda fölött. - (Keleti Gusztav eredeti rajza.)

császári fiu most rendes gymnáziumi oktatásban
részesül, természetes magányosan, de a tanrend-
szert évről évre követve. Életmódjába is rendes
és katonás rendszert követtetnek vele, mit a tá-
bornok szab ki számára.

Midőn a császár Frossard tábornoknak adta

Ó-budai kápolna.
Fővárosunk regényes környe-

zetének ismét egy szép pontját
mutatjuk be olvasóinknak; azok
egyikét, melyet a főváros lakói
talán gyérebben látogatnak s ke-
véssé ismernek, mely pedig érde-
kes s egyszersmind bájos látványt

nyujthat látogatóinak, kik az évenkint Péter-Pál-
kor tartatni szokott nagy bácsu alkalmával, a
szomszéd falvakból is tömegesen szoktak itt meg-
jelenni. Ez a Kis-Czell nevet viselő egyház és
zárda vidéke Ó-Buda fölött.

Ama síkság, mely Ó-Buda fölött a Duna
hosszában terül

_ _. . el, s észak felé
egész Békásme-
gyer falváig ter-

~ jed, az okleve-
* lekben „Árpád

völgyé"-nek hi-
vatik. Nyugati
széleit bortermő
halmok foglal-
ják el, melyeken
túl a szőlők háta
mögül kopasz

bérezek néznek
merően alá az e
völgyben elom-
ladozott régi ró-
mai és magyar
emlékekre. — A
völgynek alsó

^agy déli torká-
nál, a Mátyás-
begy alatt emel-
kedő dombot éke-
siti az egyház és
zárda, mely Kis-
dzell név alatt
ismeretes.

Ezen egyhá-
zat, vagy mint
szerényen neve-

zik: kápolnát,
mely a szőlőhe-
gyek között most
is épen áll, gróf
Zichy Péter, 0-
Buda akkori bir-

tokosa, kezdé
építtetni 1725-

ben. Ö t. i. a stájerországi Mária-Czellhez ha-
sonló búcsujáró helyet akart ott állitani. Ha-
lála után özvegye, Bercsényi Zsuzsanna, s fia
Miklós folytaták az építést, s a templom mellé
zárdát is rakattak. 1733-ban fölszenteltetett a
templom, s benne szűz Mária fából faragott
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képe, melyet még Zichy Péter készíttetett s mely
ideiglenesen a zsámbéki kastélyban volt letéve,
nagy ünnepélyességgel állittaték föl. Az uj egy-
ház és zárda Eszterházy Imre esztergomi érsek
jóváhagyása mellett a szent háromságról nevezett
szerzeteseknek vagyis keresztes barátoknak ada-
ték át. De II. József 1783-ban e szerzetet is
eltörlé; a Mária-kép ekkor az ó-budai anyaegy-
házba vitetett, az egyház és zárda pedig a hadas-
tyánoknak adatott át.

Az irás és eszközei.
(Folytatás. I

A negyedik század folytán kezdett az egyip-
tomi papiros mindinkább ritkább lenni. Egyiptom
meghódítása az arabok által és a gyer kereskedés,
mely ekkor Egyiptom és Európa közt létezett,
okozák a forgalomból való eltünését. Annak
készitésével a tizenkettedik században hagytak
fel, midőn a pamutból készült papiros használata,
mely miként hihető, a keletiek előtt már a negye-
dik században ismeretes volt, mindinkább el-
terjedt.

Sőt a hinduk már Kr. e. tudtak nyers pa-
mutból — melyet ők péppé oszlattak fel — oly
anyagot késziteni, melyre jól lehetett irni. A hin-
duktól jött ezen ugynevezett nyerspamut papiros
Közép-Ázsiába, Bokharába, hol azt leginkább
Samarkand városában készitettek. Midőn az
arabok hóditásaikkal Bokharáig előnyomultak
(704 ), megtanulták ezen papiros használatát és
készitésmódját, s azután Mekkában 706-ban fel-
állították az elsö papiros-gyárat; az arabok által
pedig a tizenegyedik században hozattak be Spa-
nyolországba, hol már akkor vízimalmok léteztek,
az első európai papirosmalmok; innen terjedtek
azok el később Olasz-, Franczia- és Németor-
szágba.

A dörögök már jóval előbb nyertek papirost
tatár Bokharából, s azt a többi európai tartomá-
nyokba, sőt Oroszországba is bevitték. Velenczé-
ből terjedt el az Németországba, hol már a Xl-ik
században „pergamena graeca" nevezet alatt isme-
retes volt s Francziaországba is bevitetett.

A pamut-papirosnak azonban még némely
hibája volt, minthogy az nem préseltetvén vagy
dolgoztatván eléggé ki, kevésbbé tömött, s töré-
kenyebb, mint a rongyból készült papiros. 844- tői
968-ig II- Sergius, XIII. János és IL Agapet
pápák több bulláit már pamut papirosra irták.

Csakhamar rájöttek azon gondolatra, hogy
nyers pamut helyett elhasznált pamutrongyot
vegyenek, s azt hasonlókép péppé készitve, vékony
lapokra kisajtolják. A kisérlet sikerült, s ekkor
nyert a papiros némi simaságot. A „L'Art de
verifier les dates" szerzői a ,,II. Hugo chalonsi
gróf" czikkben egy okiratot idéznek, mely 1075-
ben kelt és rongyból készült papirosra iratott.
1189-ben Raymond Vilmos lodévei püspök, bizo-
nyos évi adó mellett a Hérault folyón több papi-
rosmalomnak felállítását engedélyezé.

Ezen első lépéssel a második is előkészítte-
tett, pamut kelme helyett gyolcs-rongy, mely azon
időben bőségben volt s mint hasznavehetlen tárgy
elvettetett, vegyittetett a pamutrongy közé, s
ezzel a papiros erősebb lőn ugyan, de a később
feltalált tiszta gyolcsból készült papirostól csak
igen nehezen lehet megkülönböztetni.

Egy német jött azon gondolatra, hogy tiszta
gyolcsból papirost készítsen, azonban sem nevét,
sem találmánya idejét nem találjuk feljegyezve.
1300-dik év előtt nem fordul még elő a gyolcsból
készült papiros; 1318-ból azonban a kaufbeurni
kórház levéltára felmutathat egy gyolcsból készült
papirosra irott oklevelet; spanyol s franczia könyv-
tárak nem birnak 1367-dik évinél korábbit. Svéd-
országban az első papirosmalom Lienkocpingben
1323-ban keletkezett; Paduában 1360-ban; Nürn-
bergben 1390-ben létezett már gyolcsból gyártó
papirosmalom.

A chinniak papirosaikat (selyempapiros) még
jelenleg is nyers kenderből és bambuszból vagy
szederfa héjából készitik.

A papirosnál előforduló vizjegyek a XIII. és
XIV. században kezdtek alkalmazásba jőni.

A velinpapirost Baskervillc angol találta fel
és 1757-ben saját Virgil fordítását ily papirosra
nyomatta. _

Mikor kezdtek hazánkban pamutpapirost és
mikor gyolcsból készültet használni, nehéz meg-
határozni. Horváth István (Tudom. Gyujt. 1819.
XII . 98. 1.), Schwartner Márton ellenében állitja,
hogy a gyolcspapirosnak behozatalát a XVI. szá-

zad elejére nem lehet tenni,miután az mára XIV. |
században valamint ítéletek, ugy nyilott vagy j
ztírt okleveleknél a királyi országos birák s káj> j
talanok által használtatott.

A mult század végén Európa tudósai a papi-
ros régisége s feltalálási idejének kimutatásiban
fáradoztak; a magyar kir. kamarai levéltár is fel-
szólittatott Bécsből, hogy a papirosra irott legré-
gibb oklevelet küldené fel; akkor 1340 dik évinél
régiebbre nem akadtak.

Jankovich Miklós saját gyűjteményéből há-
rom, a fenntebbinél régibb, papirosra irott okle-
velet mutatott fel; az elsö 1330-ban kelt, melyben
Miklós egri kanonok, Sárossi és Szinnyei plébáno-
soknak parancsolja hogy levele bizonysága és
hatalma mellett kihallgassák, a kikec nemes Ber-
thoty Miklós elejékbe állitand annak bizonysá-
gára, hogy néhai Klára testvére Josepi Péter
hitvese több bizonyságok előtt készítette az őt
érdeklő végrendeletet; a másik kettő 1332. és
1335. években kelt. (Tud. Gyujt. 1819. VI. 106.
108. 109. — 1821. VIL 128. 129. 1.)

Jankovich Miklós tudósunk azonban ezzel
csak azt bizonyitá, hogy hazánkban a papiros
használata már a XIV. század második tizedében
használatban volt, a nélkül hogy meghatározta
volna, váljon a fentebbi oklevelek pamut- vagy
gyolcspapirosra irattak-e?

Erdélyben a legrégibb gyolcspapirosra irott
okmányt, mely 1348-ban kelt gr. Kemény József
saját gyűjteményéből mutatta fel. — Mint az ezen
századbeli papiros- vagy vizjegyekből kitünik,
Erdély Németországból kapta papiroskészletét;
az elsö papirosmalom Erdélyben 1546 ban kelet-
kezett Brassóban (tehát 42 évvel korábban mint
Anwoloiszagban, hol 1588-ban Erzsébet alatt,
egy Spielmann nevü német épitette az első papi-
rosmalmot Dordrechtben; addig az angolok Fran-
cziaország- s Hollandból kapták papirosaikat).

Magyarországon, Xylander lőcsei prédikátor
krónikája szerint, 1613-ban Lőcsén keletkezett
volna az első papirosmalom, (ez mai napig fennáll
Toplicz falu határában, mely hajdan Lőcséhez
tartozott,) azonban alig hihető, hogy az országban
előbb ne létezett volna papirosmalom. 1539-től
1610-ig hazánkban már 23 helyen volt nyomda;
alig tehetjük föl, hogy ne jöttek légyen azon
gondolatra, hogy ezen nyomdák ellátására a hazá-
ban papirosmalmokat "állítsanak fel. Gróf Kemény
Józsefnek csakugyan sikerült is magyar kettős
kereszt vizjegyü papirosra'irott 1553-ban hazánk-
ban kelt oklevelet felfedezni Jancsó ur gyüjtemé-
nyében; habár a gyártás helye ki nem tudható,
majdnem határozottan lehet állitani, hogy ezen
korban már gyártottak hazánkban papirost.

Az eredeti oklevelek a XIII. században még
kizárólag pergamentre Írattak; a XlV-ikben már
csak nagyobb része iratott arra; ezen század köze-
pén kezdenek feltűnni a papirosra irt oklevelek
és csak a XV. és XVI. század közepe táján sza-
porodtak azok el. A XVII. század elején a papi-
rosra irott oklevelek átalánosan el voltak terjedve,
s a pergament egyedül adomány- s nemes-leve-
lekre használtatott*).

A papiros-gyártásnak mostani óriás mérvben
kiterjedését tekintve, érvényre jutott azon igaz-

I ság, hogy a papiros ugyanaz a teremtő és gondol-
! kozó léleknek, a mi a vas a feldolgozó kézműipar-

nak. A papíros felfedezése nélkül a nyomdászat
csak igen keveset használt volna a közjóra és a

; népfelvilágosodás lassu mérvben haladna előre.
, 1783-ban az angol papírgyártás értéke 780

ezer fontra, azaz: 7,800,000 forintra volt becsülve,
s már 40 évvel később 1823-ban Colquun 2 mill.

1 fontra, vagyis 20 millió forintra tette. — Az észak-
amerikai Egyesült-Államokban 1858-ban 750

: papirosgyár volt, ezekben 3000 gőzgép dolgozott
i és 250 millió font papirt állitott elő, ennek értéke
j 24 millió dollár. Németországban ugyanakkor
j összesen £60 papirgyár volt, melyekből csak 125
| millió font papir került elő.
j A rongykivitel az ausztriai birodalomból

1841 — 1850-ig, mig t. i. azt mérsékeltebb vám
terhelé, évenként 35 —36 ezer mázsára ment, mely
összeghez Magyar-, Horvát- és Tótország 22 —
23,000 mázsával járult, 1854—1859-ig azonban a
magasabb vám alatt, csak 14 ezer mázsa ment ki
a birodalomból. (Pólit, Ujd. 1858. 511. 1 1 Q Í Í A

617. 1.)

Nagyítás nélkül lehet állitani, hogy Európa
évenként 500.000,000 font papirost termel, a mi
legalább is 100.000,000 forint értéket képvisel. A
cs. kir. szabadalmazott, Fischa melletti kis-neu-
siedeli papírgyárban, mely 1897-ben eggenstorfi
Pachner Tódor Ignácz által alapittatott, jelenleg
évenként 20,000 mázsa rongyot dolgoznak fel:
ezen valóban nem jelentéktelen mennyiség csak
nagyon kevés kivétellel Magyarországból kerül ki.

Mig egyfelől kímélték a papirost, mint pél-
dául a müncheni tanácsházban, hol 1424-ben ösz-
szesen 7 koncz papiros fogyott el : másutt ugyan-
csak hozzá láttak az iráshoz, igy a számtalan
gazdag levéltárak közül, csak a Velenczében létező
páratlan nagyszerü levéltárt' említem, hol 290 te-
remben nem kevesebb mint 8.664,700 kötet okmány
van. Ha az itt levő állványok egymás mellé rakat-
nának egy vonalban, 7'/2 mfdre nyúlnának. Egy
velenczei kiszámitotta, hogy ezer irnok naponként
8 órát irva, 734 esztendő alatt másolhatná le eirva,
levéltárat. (Vége kOvetk.)

1860.

*) Gróf Kemény József két nagybecsü értekezése :
„Über das in der Diplomatik des Auslandes and Ungarns
mit Inbogriű Siebenbürgens erscheinende alteste Linnen-
papier," és ,,Die iiltusten Papierraühlen des Auslandes,
Ungnrns und Siebenbürgens." Kurz „Magazin"-jában
Brassó 1814. I. 101-122 és 134-162. lapokon.

Különös laktársak.
Nagyon tévednénk, ha azt hinnök, hogy e

földi életben valamikor egy olyan, kizárólagosan
sajátunknak nevezhető hajlékra tehetnénk szert,
a melyet a szorosan hozzánk tartozókon kivül a
világ semmiféle teremtményével ne kelljen meg-
Oíztanunk. A szőlőlomb-korzoruzta kunyhó, mely
csak épen akkora, hogy egy boldog szerelmes pár
elvonuljon benne a nagy világ unalmas zajától, s
mely a fedelén turbékoló fehér galambokon kivül
senkitől és semmitől sem tűri el, hogy lakóinak
boldog ábrándjait háborgassa — az ilyen csöndes,
magános kunyhó csak a költői képzelem csalképei
között lelhető fel, de a valóságban nem létezett s
nem is fog létezni soha! Az élet mindenfelé
inkább egy ötemeletes bérház prózai sürgés-for-
gásához hasonlit, melynek vékony falai között
egy egész nép lakik és e kis népség egymást
kereső, kerülő és taszigáló tagjai jellemökre fog-
lalkozásaikra s egyéb viszonyaikra nézve oly
véghetetlenül különböznek egymástól! Termé-
szet-anyánk gyermekeinek szaporasága sokkal
nagyobb, minthogy ő a csöndes, magános kuny-
hók adományozásában valami nagy bőkezűséget
tanusithatna, s innen van az a nagyszerü tolongás,
taszigiüás, Öíszeszorulás és összesimulás! Külön-
ben is a természet nem szereti azt az egyhangu
csendet és nyugalmat; a világgyülölő remeték és
az egymáshoz hasonlók békés telepei nincsenek
inyére. A galambnak a sólyom mellett kell laknia,
a fülemile ábrándos, mélabus dalába, a varjú
éktelen károgásának kell vegyülnie, hogy az állat-
világ is oly tarka képet nyujtson, mint az ezer-
szinü virágokkal főldiszitett gyönyörü pázsit.
Innen van az, hogy mi a légben és a vizben, az
erdőn és mezőn majdnem több olyanszerü bér-
lakra találhatunk, mint az emberek városaiban.

Egynehány ily lakot akarunk sajátságos
lakóival együtt megismertetni.

Egyelőre nem is kell nagyon mcsszo men-
nünk. Tudjuk, hogy a borz földalatti lyukakban
lakik. Biztos mélységben, hetekig tartó kaparás-
sal, túrással és ásogatással s mindenosetre nagy
fáradsággal sikerül neki kényelmes lakást készi-
teni a maga és övéi számára. Hanem egy szép
reggelen csak arra ébred fel, hogy csinos lakának
tiszta athmosphaerája tönkre van téve: kiállha-
tatlan bűz vesztegeté meg földalatti palotája
élvezhető levegőjét, s mikor nagy álmosan szétnéz
maga körül, majdnem hanyatt esik ijedtében, mert
lakának egyik távoli szegletében idegen vendéget
vesz észre: róka koma jónak látta üldöző ellensé-
gei elől oda menekülni, s miután a lakás neki is
nagyon megtetszett, ő biz elhatározta, hogy onnan
egy tapodtat sem fog menni sehova. Mintha csak
az emberektől tanulta volna el az ,,enyém" 8
,,tiéd" között levő különbség tiszteletben tartá-
sát! Bárha a borz hatalmas körmeivel és fogaival
ki is tudná űzni a tolakodót, hanem az a bűz! —
azt egy becsületes borz ki nem állhatja! Egyéb-
aránt ez utóbbi általános hiedelmet némileg módo-
sítani, sőt megczáfolni látszik a tapasztalás, mert
már több izben találtak elhagyott rókalyukakban
borzokat letelepülve.

De tekintsünk át egy kissé Amerikába is. Az
utas, ki Észak-Amerika rétségein (prairie) gyak-
ran több napig alacsony, s nagyobb részt eleven
zöld pázsittal fedett dombocskák között jár, nem
is gyanitja, hogy azok az apró halmok valóságos
helységek, melyeket a benszülöttek a „réti kutya
falvai"-na,k neveznek; a réti kutya pedig nem
egyéb, mint egy lábnyi hosszúságú csinos kis
murmutér (marmóta). Egy külföldi utazó igen
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kellemes képet vázol élőnkbe ezekről a kis tele- ' O'Farell által történt megsebsztetése az ottani
pékről és azok lakóiról. M nden domboeska téte- ' lakosság minden rétegében előidézett, a legma-
j 5n egy őr van kiállítva, mely csóváló farkacská- j gasabb fokra emelkedett ingerültséo-ről i^y ir:y y
jával egészen a mókushoz hasonlit. Ha veszély
közelg, az őr ugatásával figyelmezteti arra a
lakosságot, mely aztán mintegy varázsütésre,
az innal eltünik. Ilyen biztos felügyelet mellett a
többiek bátran átadhatják magokat fog'alkozá-
saiknak és mulatság liknak. ,,Egy tisztességes
kinézésü öregebb ta^''—irja az emlitett utazó —
,,látogatást tesz közeli szomszédjánál, ki őt a
maga halmocskáján ülve, ftrkcsóvalva fogadja a
látogatójának maga mellett helyet csinál. Ugy
látszik, mintha kölcsönös ugatásaikkal akarnák
érzelm :iket és go ulo'ataikat egymásmk tudtul
adni; szüntelenül élénken társalkodva, eltűnnek a
házban s rövid idő mulva ujból eléjönnek, hogy
egy távolabb élő rokont közösen fölkeressenek,
ki vendégszeretőleg fogadván látogatóit, hason-
lóképen részt vesz a sétában. Azután másokkal is
találkoznak, rövid, de hangos üdvözléseket vál-
tanak, a társaság szétoszlik s kiki saját laka felé
veszi utját. Órákig elnézhetné az ember ezt a
szüntelenül váltakozó látványt, a nélkül, hogy
megunná!" De a rőtt kutyák csinos, kedves
magukviseleténél sokkal jobban magára vonja a
szemlélő figyelmét az a felfedezés, hogy lakaik
nem ritkán két igen különös vendéget fogadnak
be, t. i. a barlangi baglyot és a csörgő kígyót,
melyekhez Arkansas felsőbb rétségein a szarvas
béka is csatlakozik. A réti kutya viszonya az első-
höz meglehetősen békés, mig a csörgő kigyó
mindenfelé pusztulást okoz a kellemes kis gyar-
matokban, mert mihelyest veszedelmes tanyáját
azokban felüté, azonnal eltűnnek a jogos birtoko-
sok és épitők, valamint azok tollas barátai is, és
a ravasz kigyó feltétlen urává lesz a falvaknak,
még pedig gyakran oly nagy számban, hogy az
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A világ tulsó oldalán levő, de itthoni vérei-
ről el nem feledkező derék honfitársunknak e váz-
latos közleményeit is köszönettel veszszük, s ha az
i„Indi^nations-meetingek (boszankodást kife- igért részletesebb közlemények megérkeznek, el

jező gyülések) tartatnak mindenütt, s mindenki nem mulasztandjuk azokat is olvasóinkkal megis-
siet kifejezést adni fellázadt érzéseinek. A többi : mertetni. .
közt mi, kevés számu, de összetartó magyarok is
tartottunk egy ily czélu összejövetelt, Sydneyben,gy y y y ,
Gyulay hazafitársunk lakásán, hol a közelében
lakó rmgyarok min Inyájan megjelentek. Elhatá

h é ki bi

Az amerikai gőzember.
. . . A tudomány minél jobban kizsákmányolja

roztatott, hogy e végre kinevezett bizottság által maga számára a természet titkait, annál többet ad
részvét-fölirat intéztessék a herczeghez, mely pár azokból az ipar, mesterségek, kereskedés, gazda-
nap mulva tartandó gyűlésünkben végleg megál- ság, közlekedés, szóval az élet rendelkezése alá.
lapittassék. Némely más nemzetbeli idegen rosz j Ha a találmányok roppant tömegét, melyekről egy
nevén vette, hogy mi magyarok, kik csak egy j századdal ezelőtt sejtelme sem volt az emberiséi? -gy g gy
m iroknyi kis számot teszünk itt, külön feliratot
kés ütünk, a helyett, hogy a többihez csatlakoznánk,
s azt vetették szemünkre, hogy mi ezt csak feltü-
nési vágyból teszszük. Mi e vádat visszautasítot-
tuk, kifejezvén, hogy számra bár kevesen, de
azért a nemes érzelmekre épen oly képesek va-
gyuk, mint bárki más; a mellett hálával tartozunk
az angol nem-et iránt, mely mint mindenben nagy
és nsmes, az volt irányunkban is, midőn menhe-
lyet, segélyt és szives barátságot nyujtott az
1848/9 évi gyászos események következtében me-
nekülni kényszerült bujdosóinknak. Ezért kétsze-
res részvétet érzünk az angol királyi ház derék
sarján elkövetett átkos merénylet, de egyszers-
mind szerencsés megszabadulása iránt; egyéb-
irán); mi magyarok, eredetre, nyelvre, nemzeti-
ségre nézve sokkal inkább különbözünk minden
más itt csoportosuló idegentől, mintsem azok bár-
melyik árnyalatához is csatlakozhatnánk".

Mege-nlitvén ezután egy szerencsétlen sérü-
lés következtében gyöngélkedését, igy folytatja:

,,Jövő hónapban, ha a mindenható egészsége-
met visszaadandja, nétni érdekes közleményekkel
f k k d k d i külöö éi ákemberekre nézve az odamenetel igen veszélyessé, fogok kedveskedni; különösen természeti tárgyuak-

néha pedig épen lehetetlenné válik. j kai saját tapasztalataimból, mert e hóban legalább
Az olvasónak, a ki könnyü szerrel egy való- | 1 S ^00 mértföldnyire voltam benn a rengeteg Bush-

ban élénk állat-bérház lt akar látni, azt tanácsol- | ^arl> hogy észleleteket tehessek. Láttam a nagy-
juk, hogy nap lementekor álljon meg az erdőszélen ! s z e r ' i Gapet, t. i. egy 1500 láb magasságnyi hegyen
valamelyik százados vén fa közelében. Még most is létezö gyönyörü kősziklákat, melyek híjdin mind
gyönyörrel emlékszem vissza egy hatalmas, az a _tenger alatt feküdtek; láttam a vedlő fákat, a
időtől és viharoktól pogányul megviselt, de még minta kérgeiket levetkőzik — mert leveleiket soha
mindig a legdúsabb lombkoronával pompázó vén | s e r n , hullatják; — láttam a csodaszerü Grastreet
tölgyfára, melynek árnyékábin tanuló létemre is (fü^t), a Burravangot virágzásában; aludtam az
öröme8tebb ügyeltem a rajta lakó vendégek tarka erdőben egy pokróczba burkolva, lovam egy fa
vegyületének sürgés-forgására, mint napi lécz- mellé .kötve — mig egy Terier-Bulldog 3 - 4 lé-
kémre. A nélkül, hogy a rovarok számtalan sergét | Pfsnyire tőlem a vadebekkel (Nativewild — dogs)
megemlítsem, a melyek törzsén és lombjain élős- ' viaskodva, védelmezett,
ködtek, még igen jól emlékszem, hoo-y sürü lom- i -^ regényes kősziklákkal telt Endrik folyón

y gy
emberiség-

nek, de melyekkel ma már uton-utfélen mint min-
dennapiakkal és megszokottakkal tilükozunk,

/ *»x

csak egyszerüen számba venni akarná valaki,
foliántokat kellene betöltenie. S mindazok ma
már nemcsak henye ékeskedései a tudománynak,
hanem legnagyobb részök hasznositva van az em-
ber javára. — Közelebbi számaink egyikében
emlitve volt az „Amerikai gőzember" nevet viselő

E g y v e l e g .

bozatu ágai között egy mókus és több erdei madár áthatolva egészen Narigáig hatoltam, hol a sok juh
ütötte fel tanyáját; a tarka ács, a harkály egy gyöngyörü, finom, nemesitett gyapjával, azok j sajátságos mozdony, mely kerekek forgása helyett,
redves áglyukat rendezett be kényelmes lakásul kezelése — és egy vadrózsafa-erdő különösen j a z emberi lépést utánozva visz előbbre valamely
magának, mig a kérges gyökerek alatt barna me/lepctt. Átalában gyönyörü éghajlatú ország j gépezetet. Ma annak rajzát mutatjuk be olvasóink-
erdei egerek szaladgáltak vigan játszodozva. Mi- e z é d a z új free-selection act (szabad-választási | n a k > utalván egyszersmind a 22-ik számunkban,
helyt ÍI nnp leáldozott a hegyek mögé, minden- törvény) szerint minden ember választhat maga- í a z "Egyveleg" rovatban olvasható rövid ísmerte-
fele szállástalan csavargók állottak elé, kiknek ! n a k föidet, a mennyit tetszik — csakhogy legalább j tésre.
öiint csak is ágybérlőknek, az üresen maradott ' ^00 holdat; holdjáért az átvételnél ő shillinget |
z%okkal kellett beérniök. Nemsokára azután egy a z a z : 3 frtot o. é. kell befizetni a kormánynak, —
hatalmas törzs térés üregéből egy rakás fekete a t öbbi fenmaradó 15 shillinget pedig 5 —10 év le- , ,
köpenyű éji vándor, denevér, suhant ki, melyek f o I y t a a l a t * - Természetesen ezt aztán irtani, beké- | ** (Óriás ökör) Győrmegyebői a taplányi
nappal hátulsó lábaiknál fogva felakasztva s | riteni, szántani s vetni kell. .. a mi bizony sok mun- j uradalomból Pivonkai Antal tiszttartó egy hizlalt
röphártyáikat, mint valami köpenyt, testök kö- ' k a t k i v á n . Kezdetben az ily freseleeta (szabadva- , ökröt hozatott föl a vasuton Pestre mutatni és
HU kanyaritva, nyugalmasan aludtak, de most uj- j l a 8 z t ^ ) leginkább teheneket,marhát,juhot, disznó- | eladni. Érdemes megnézni, dicséretére válik az
tól kijöttek rejtekeikből, hogy a szép holdvilá- k a t sbaromfit tarts nevel, mertalegeltetés itt egész ] uradalomnak. Az állat nem saját nevelésük ugyan,
gon sétarepülést rendezzenek. Szorosan utánok ; é v e n á t t a r t ! a z után kezd termeszteni tengerit, de hizlalási modoruk megérdemli a figyelmet. Az
hangtalan röppenéssel s fénylő szemekkel egy ^ m e l v n e k i " közel 100 különféle neme van ; a mi ökör, állitólag 17 mázsás, biztosan 17'/,, markos,
füles-bagoly lopídzik; átbarangolja alakház,már í m a gy a r fajunk egyike a legkedveltebbeknek, az \ 1 öl és3láb hosszu, 12 éves,— csak a mult novem-
»>int a tölgyfa egyes részeit, hol, a mint látszik, ő i d é n 15 — 16 lábnyi magasságra nőtt, — igazán j ber hóbm kötötték le hizlalásra. Az urodalom
akarja az uraőt játszani, s alig telek bele nehány a n n a l szebbet képzelni alig lehet; — azután bur- I elöbb hédervári gr. Viczay családé volt, jelenleg
percz s egy denevér finom, s:
egy kis madár jaj kiáltása már
"ogy a véres lakbért szedni ke^v.. „^ .v,.̂ . - » ,. o - ••< • ^ , A • t f .

Ha végül méo- esv nillantást vetünk a valódi '< y l t t ° l y gyö nvörü s nagyszerü, hogy ezelőtt i ^ (f z e m ^nt társalgási nyelv.) A murák
á l l a t v á r o s i r l t r ^ C t f l ^ ^ m i f * e f ^ ^ UlladuUában egy 20 fontos j - egy ' ^ ^ ^ n t ö r , s az A mázon part-
mellett fekvő házakban naU és kicsinv evL és f u r t v o l t a kiállitáson. — A szőlőtermés-.tésnek itt ! Ja'nal - n a g y Kedvelői a fuvolazásnak. Hangsze-
Syenge, jó barát és ellensft'együtt lakik', nekünk W * %W«* volna, de fajdalom! nincsen itt j rök majdnem^yan m i n t a m] f l á i n k ? t l y u k

'• vigasztalásul s megnyugutáful szolgálhat némi- i ^ J " 1 ' badacsonyi vagy budai magyar v.nczel- van rajta es e hangszer segitségével egy bizonyos
l eg az a tudat, hogy bfz ez a szerencsétlenség l é r v a gy k a P a s , a ki ahhoz értene; a szoló kezelése ; nyelvet s találtak fel, melyen ok egymást tisztán
nenacsak minket, embereket suitol hanem körös e g é s z e n m^« >n»nt a mienk, különösen a metszése, me eru«. ivetmüian, kiket egymástól egy igarape

He ter t 7 ' l B o r a igen finom, jó zamatú s ízletes, és ugy látszik, . (folyo-ag) választ el a fuvola hangjain igen kodé-
emtmenyevei. h o g y m i n d e n a n g o J e n e n 8 z e n v daczára (a ki csak j yesen ehársalog az esőről és f>zép időről, szemé-

" o s az édes borokat is-za u. m. a Cherrit s Portért , lyes ügyeikről vagy egy fehér ember megjelené-
ak igen nagy jövőjük : s.ről.a halászat jó vagy rosz eredményéről s több

, et sujt
a z a széles nagy világ mindenféle y

Sámi Lajos

Eredeti levél Ausztráliából.
! vagy Claretet), ezen boroknak

an Terrarában márczius kelt s

leend. — Főtermesztményei ezen országnak a leg- | ételekről. A hangok mindig moll-hangok (la;

szebb gyapjú, tengeri, Arroco-root bor stb. Kép- | s az egész zene olyan mélabúsan hangzik,
zelhetni. milv mérvű lehet itt a marha- es birka- • —. (Óriás fa) Az orotavai sárkányfa

gy a k )

„,„»„, , imij UIVI.U '<" "- (Óriás fa) Az orotavai sárkány fa lene-
, n t 6 . , tenyésztés, a midőn mostan Sydneyben társaság j riffa szigetén, mely Humboldt Sándor loirása után
ket k . . . i e T e l é b ő 1 érdekesnek véljük a következő- | alakult, mely hajókat terhel hussal s Londonba I oly ismeretessé és nevezetessé lett az egész világon,

°zolni- | szállitja, t. i. Mr. Mort Ammon;um oly vegytani | megszünt létezni. Egy iszonyu orkán vetett véget
e ] . Miután emliti az átalános megdöbbenést és ; készületet talált fel, hogy minden huí, hal, tojás hosszu életének. E fa életkorát Humboldt leg-
1 8zo

[
nyodá8t, melyet a közszeretet- s tisztelet- sat. jég között fekve, egészen frissen érkezik Lőn- alább is (5000 évre becsülte.

Alfred angol királyi herczegnek az ir : donba".
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Irodalom és művészet.
** (Haynald Lajos) kalocsai érsek illustrált

botanikai munkát bocsát közre legközelebb.
Czime: „Flóra biblica." — Haynald érsek igen
szenvedélyes botanikus; mig erdélyi püspök vala,
nemes szenvedélye felvitte a legmagasabb he-
gyekre is, a a legelrejtettebb völgyekbe. Fölke-
reste mindenütt a növényvilág ritka példányait, s
legkedvesebb emlékkel az tisztelte meg, ki egy-
egy ritka növényfajt ajándékozott neki.

— („A telekadó és kataster közgazdasági és
statisztikai szempontból.") íly czim alatt jelent meg
Keleti Károlytól egy közérdekü és korszerű munka,
hivatalos adatok nyomán és a földmivelés, ipar-
és kereskedelemügyi miniszter megbízásával. A
szakban képzett és lelkiismeretes szorgalmú szerző
ebben azt nyujtja a közönségnek, a mit ezen kér-
désre szolgáló legujabb adatok nyomán adni lehet-
séges volt. — Nagyon sok és bő számbeli kimu-
tatás, s Magyar-, Erdély- és Horvátország térképi
vázlata (a pontos fölmérések megtörténte vagy
meg nem történte szerint) nemcsak bő anyagot,
hanem érdekes átnézetet is nyujtanak. Igy a munka
nemcsak gyakorlati kérdések megoldása, hanem a
tudomány szempontjából is érdekes. A munka 221
lapra terjed, 8-adrétben. — Eggenberger akad.
könyvkereskedése által kapható. Ára ft.

*• (A „Honvéd") júliustól kezdve nem mint
hetilap, hanem mint politikai-katonai havi köz-
löny fog megjelenni. Előfizetési ára félévre 3 ft.

•• (A „Népnevelök lapja"), melyet Márki Jó-
zsef szerkesztett, előfizetők hiányában megszünt.

•* (Horváth Mihálytól) Kath M. könyvkeres-
kereskedésében egy röpirat jelenik meg, válaszul
Kossuth pécsi levelére.

— (Figyelmeztetés.) A magyar orvosok és
természetvizsgálók ez évi Egerben tartandó
nagygyűlésének közeledtével az orvosok és a ter-
mészet barátai figyelmeztetnek, hogy Eggenberger
Nándor magy. akad. könyvárusnál és tőle minden
honi könyvkereskedés által az eddigi nagygyűlé-
sek munkálatai tetemesen leszállított áron meg-
szerezhetők, és pedig: 1841., 1842. és az 1844-kiek
1 frtjával, az 1845., 1846., 1847. és az 1863-kiak
2 frtjával, az 1864-kiek 3, és az 1865-kiek 5 frton.
— Nevezettnél és minden honi könyvárusnál kap-
ható továbbá a mind történelmi, mind régészeti
becsü „Vaj da-Huny ad vára szóban és képben11

czimü mű dr. Arányi Lajos tanártól, ára 3 forint.
Ezen műnek értékét még azon körülmény is nö-
veli, hogy a dicső Mátyás királyunk által épitett,
de az idő és viszontagságok által megviselt vár
további fenntartását czélzó intézkedések közel
kilátásba vannak helyezve.

** (Felhivás a színműírókhoz.) A nemzeti
szinház drámabiráló bizottsága elhatározta, hogy
jövőben — az irók iránti tekintetből — az elfoga-
dásra nem ajánlott szinmüvek czimeit sem fogja
nyilvánosságra hozni, hanem a birálat eredményét
— a vélemények megküldésével együtt — magán
uton juttatja a szerzők tudomására. Ennélfogva a
t. szinműirók felkéretnek, hogy neveiket és lak-
helyeiket vagy a színdarabra pontosan följe-
gyezni, vagy alólirt jegyzőhöz levélben beküldeni
sziveskedjenek. A nyilvános értesítés csak oly
műveknél leend foganatba véve, melyeknek szer-
zőjéről és lakhelyéről a bizottság tudomással nem
birand. A bizottsági működés eredménye jövőben
évenkinti számkimutatásban leend mindig közzé
téve. — Kelt Pesten, jún. 9-éu 1868. Vadnai Ká-
roly, a bizottság jegyzője.

Közintézetek, egyletek.
# (A magyar tud. akadémiában) f. hó 8-án

a philosophiai törvény és történettudományi osz-
tály tartott ülést. Először Greguss Ágost olvasta
Brassai értekezését a „Módszerről." Az értekezés
elsö része: ,,Mit tanúsítsunk?" 1867. januárban
olvastatott fel; most következett a második és
harmadik szakasz: „Hogyan tanítsunk?" A taní-
tás — mondja az értekező — a tanitónak és tanu-
lónak egy czélra működő munkájában áll; czélja
az ismeretek és fogalmak közlése; a tanitó szerepe
az, hogy az ismereteket, fogalmakat azon pontio-
elkészítse, melyen a tanítvány saját lelki tehetsé-
gével átvehetvén azokat, önerején feldolgozza és
saját birtokává tegye. A kérdés tehát az: mikép
készitse el a tanitó az eszméket ugy, hogy aztán
bizvást átadhassa feldolgoztatás végett a tanít-
vány gondolkozó gépének? E kérdésre feleletül
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az értekezés tizenkét elvet állit föl s azokat rész-
letesen indokolja és példákkal világosítja meg. A
mÁaod\kíelolva.BÁst Pesty Frigyes tartá. „ATemesi
Bánságielnevezésének jogosulatlansága" czim
alatt. Aig van magyar iró, még a legérdemesebb
historikusaink között is, a ki a Temesi Bánság
elnevezést következetesen elkerülné — kezdi fej-
tegetését az értekező. Pedig e névnek semmi tör-
ténelmi jogosultsága sincs. Temesi Bánság alatt
mai napság Temes-, Krassó- és Torontálmegyék
területét szokták érteni. Azonban régibb történe-
tünkben ezen három megye mint valamely egészet
alkotó országrész nem fordul elő, s a temesi bán-
nak, mint valamely országrész kormányzójának
nevéről sem törvénykönyvünkben, sem az okmá-
nyunkban sehol szó sincs. Eme tételt bizonyitja
aztán történelmi adatokkal. Harmadik értekezés
is volt bejelentve Thaly Kálmántól; az idő elké-
sése miatt azonban ő máskorra halasztotta érte-
kezését; ez alkalommal csupán egy küldeményt
mutatott be, melylyel P. Szathmáry Károly ked-
veskedett az akadémiának. Ez ajándék: Almády
István naplójegyzetei 1687-től 1694-ig Apafy és
Tököly korából. Almády előbb Apafynál volt
különböző tisztségekben alkalmazva, utóbb részt
vett Tököly hadjárataiban egész végig. A.z egész
időszak alatt vezette naplóját, és sok érdekes
adatot jegyzett föl, melyek annyival becsesebbek
jelenleg, mert az Erdődy grófok levéltárából elő-
került jegyzetekkel ez adatok többnyire pontosan
egybevágnak, s egymást kiegészítik, ugy hogy
mindkettőnek hitelessége kétségtelenné válik az
összehasonlítás által. Áz akadémia köszönettel
fogadta az ajándékot.

** (A nemzeti színháznál) a juliusi szünnapok
alatt következő munkák vannak tervben : a zene-
kar megnagyobbitása, a földszinti állóhelyek meg-
szüntetése, ajtónyitás a zártszékekhez a mostani
két ajtó közt, a középső pénztár helyén, a két
első üléssor ellátása támlányokkal, valamennyi
zártszék kijavítása s karszámmal ellátása, az egész
nézőhely diszitményeinek átalakítása, az előcsar-
nok újjá díszítése. ' *

Egyház és iskola.
= (A reformátusok szénatéri egyháza) e hét

folytán két igen érdekes jelenetnek volt tanuja:
egyik évenként előlkerülő, egyszerü, majdnem
szigoru, a másik ritka szokatlan fényű ünnepély.
Vasárnap junius 7-én a dunamelléki ref. egyház
kerület évi közgyülése alkalmával az uj lelkipász-
torok felavatása tartatott az egyházi gyülekezet-
ben; a fölavatást főt. Török Pál superintendens
ur teljesitette az esperesek segédletével. Ez alka-
lommal kun-szent-miklósi lelkész Baksay Sándor
tartotta az egyházi beszédet; benne az egész gyü-
lekezet osztatlan véleménye szerint kitünő egy-
házi szónokot ismertünk meg; beszéde ugy tar-
talmára mint előadására nézve valóban jeles volt;
szabad protestáns szellem, nagy ismeretgazdag-
ság, az eszmék nagy bősége, a nyelv és kifeje-
zések izlése, néhol bölcsészi mélység, néhol költői
emelkedés, végre az előadás ereje és egyszerűsége
tüntették ki e szónoklatot. Megemlítjük, hogy
Baksay Sándor ur Lucanus Pharsaliájának az
akadémia által koszoruzott fordítója.

A másik ünnepély egészen más természetü
volt. Kedden, jún. 9-kén, gazdag uri fogatok
hosszu sora állt meg az egyház előtt. Fényes
násznép volt, mely az egyetemi templomból jött,
hol gróf Károlyi György koronaőr fia Tibor és
gróf Degenfeld Imre, tiszántuli ref. főgondnok
leánya Emma léptek házasságra, s adattak egybe
a róm. kath. egyház szertartása szerint s áldásá-
val. Onnan az egész násznép eljött a menyasszony
egyházába, itt is fölvenni az áldást, a ref. egyház
egyszerü szertartásához képest. A vőlegény,
aranynyal gazdagon áttört lilaszin bársony ma-
gyar díszruhában, a két bájos nyoszolyólány, gr.
Königsegglrma, és gróf KárolyiPálma karján, —
a gyönyörü menyasszony, hosszu uszályu fehér,
nehéz atlasz ruhában, fejéről lefolyó gazdag csipke
fátyollal, fürtéin a narancsvirág koszoruval s ko-
rona-alaku gyémántos pártával, két vőfélye karján
jelent meg. A két örömapa, a vőlegény deli test-
vérei, a menyasszony három nővére: hg. Odes-
calchi Gyuláné, Tisza Kálmánné, báró Podma-
niczky Gézáné, s főúri násznép nagy serege kör-
nyezte a boldog ifju párt. Itt láttuk gr. Andrássy
és b. Eötvös minisztereket, gróf Károlyi Istvánt,
gr. Szapári Antalt, Lónyay Gábort, Tisza Kál-
mánt, gróf Keglevich Bélát, hg. Odescalchit stb.

stb. A hölgyek közt a miniszterelnöknét, b. Eöt-
vösnét leányaival, Zichy és Keglevich grófnékat
s számos szépségét a főrendü köröknek. A fénytől
és ékszerektől ragyogó násznép között egyszerü
feketében tünt fől az egyházkerületi közgyülés
tagjainak csoportja, kik az ünnepélyt testületi je-
lenlétökkel tisztelték meg. Főtiszt. Török Pál
superintendens ur hosszabb jeles beszéddel üd-
vözölte a vegyes házas párt, kiemelve az ünnep
családi, nemzeti és egyházi jelentőségét, abban
helyezvén az utóbbit, hogy a kor nemesb irányá-
hoz képest, a különböző felekezetek testvériesen
simulnak egymáshoz s kölcsönösen keresik s adják
meg az áldást. A diszes ünnepélyt, valamint a
vasárnapit is, roppant néptömeg nézte és kisérte,
s azt hiszszük mindkettőről épülve és nemes érzel-
mekkel távozott.

•• (Ő Felsége) Titius Pius, Piranoban létező
minorita-rendű magyar tartományi áldozárnak
abbeli buzgósága jutalmául, melylyel a ma-
gyarországi tanintézeteket általa szerzett termé-
szetrajzi gyüjteményekkel láttá el, életnapjaira
évi 150 forintnyi kegydijt legkegyelmesebben en-
gedélyezni méltóztatott.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (Napszámos stricke.) Nálunk is megkísér-

tették a napszámosok ez Angliában és Franczia-
országban divatozó pressiót, a mintegy 1000 tót
napszámos gyült össze a szénatéren, a kik 1 frt
10 krnyi napszámon alul az építkezéseknél vona-
kodtak dolgozni, ugy hogy több épitőmester
kénytelen volt e kivánságnak engedni. Szintily
dologban törik a fejüket az újtelepi szőlőmivesek
is, a kik képtelen nagy árakat követelnek, a többek
közt formaliter visszatartóztatják az óbudai lako-
sokat, hogy átjöjjenek a budai szőlők megmivelé-
sére.

# (A közgazdasági miniszter) selyemvásáro-
kat hirdet ez évre 43 városba. Egyszersmind
elrendeli, hogy a selyem gubó ne suly, hanem tér-
fogat szerint méressék.

Mi njság?
^ (A szerb fejedelmet megölték/) F. hó 10-étt

délutáni 5 órakor kertjében volt a szerb fejedelem
sétalovagláson, midőn három ember reá rohant;
revolverekkel összelövöldözték, utóbb késekkel is
megvagdalták fejét. A fejedelmen kivül megölték
urnokahugát, Ankát is, és megsebesitettek egy
másik nőrokonát és egy kiséretbeli tisztet. Ideig-
lenes kormány alakult, mely hat hónapi országos
gyászt rendelt; hadilábra állitotta az országot és
a hadseregot, és összehívta a skupcsinát a jövő
hónapra. A gyilkosok Kadovanovics apa két fiával.
Legujabb tudósitás szerint befogattak Ez ese-
mény nagy megdöbbenést okozott mindenfelé.

** (Királyné ö Felsége) Mária nápolyi király-
nővel 9-én hagyta el fővárosunkat. Jóval az indu-
lás előtt, már '/28 órakor nagy néptömeg gyült
össze a pompásan feldíszített indóház előtt, hogy
szivből jövő istenhozzádot mondjon a szeretett
királynénak. Nyolcz óra után a képviselők közül
több mint 200 jelent meg, ugyszintén számosan a
főrendek közül. A miniszterek közül jelen voltak
gr. Andrássy Gy., Eötvös b., Gorove, Lónyay,
Wenkheim b. A katonai főparancsnokok, ugy
szintén Szentkirályi M. főpolgármester és Polgár
főkapitány urak. Á jelen volt fényes hölgykoszoru
között ott volt gr. Andrássy Gyuláné ea b. Eöt-
vösné is. Az ő Felségeik számára rendezett külön
vonat 9 kocsiból állott, melynek másodika a kis
herczegnő számára volt berendezve. Nehány
perczczel 3/49 óra után ő Felségeik a kivilágított
utczákon át zajos éljenzés között érkeztek meg, s
a miniszterek a katonai ea polgári hatóságok kép-
viselői által fogadtattak. Belépve a fényesen di-
szitett váróterembe, nehány perczig ott mulattak,
mely idő alatt királyné ő Felsége a miniszter
urakkal társalgott; bucsuzásul Andrássy grófnét
megölelte és megcsókolta, Andrássy és Eötvös
minisztereknek pedig kezét nyujtá, melyet azok
tiszteletteljesen megcsókoltak. Ezután ő Fel-
sége következő szavakkal vett bucsut : „Vi-
szontlátásra szeptemberben." Ezzel öszhang-
zólag nyilatkozott ő Felsége a megelőző na-
pon tartott hölgykör alkalmával több urnőnek,
midőn mondá: „Csak rövid időre távozom önök
köréből; szeptemberben megint haza jövök."
Hozza isten mentői hamarább, boldogságtól ki-
sérve a szeretett királynét! — Elmenetele előtt
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Melléklet a Vasárnapi Djság 24-ik számához 1868.
becses gyémánt gyürüt nyujtott át ő Felsége Ba-
jassa tudornak, melybe saját neve kezdő betű
voltak vésve.

** (Királyné ö Felsége) a Szondi-emlékre 100
ftot küldött Pongrácz Lajoshoz, ki ez ügyet kü-
lönösen „Szózat a Szondi-emlék ügyében" czimü
iratában buzgón felkarolta volt.

-H- (Napoleon herczeg) ujabb hirek szerint
csak a jövő héten fog megérkezni Pestre. A köz-
beeső időt Praga, Olmütz ea az auszterlitzi csa-
tatér megszemlélésére fordítaná. — I t t az .Európa
vendéglőben már megrendelték számára a szállást

*• (Konsuth Lajoistól) egy magán levél rész-
letét közli a „M. IL", melyben egyebek közt arról
panaszkodik hirneves számüzöttünk, hogy meny-
nyit háborgatják bérmentetlen küldeményekkel.
Közöljük saját szavait, annyival inkább, hogy a
hasonló szándékuak vegyék észre magokat és ne
gyöngédtelenkedjenek tovább. — „Nálam minden
garasnak szabott helye van; nem vethetem ma-
gamat alá rendkivüli contributióknak, ha csak
kop alás veszélyének nem akarom magamat ki-
tenni. — Curiosum gyanánt említem önnek, hogy
e részben bizony hazámfiai — 8 épen csak is ők,
gyakran átkozott zavarba hoznak. Küldenek köny-
veket bérmentetlenül — s ha mégis keresztkötés
alatt tennék! — de nem; begöngyölgetik hat-hét
rétesen vastag papirosba vagy viaszos vászonba, a
ellátják 10—12 nagy pecséttel a a dolog vége az,

hogy annyi szállitási bért követel rajtam a
hordár, hogy negyedrészé vei megvehetnem a
könyvet könyvárusi uton — már többeket kényte-
len voltam el nem fogadni. — Hasonló történik
levelekkel is. Igy például városa szives
volt egy bizonyos határozatával megtisztelni. Volt
levelében a törött iven irott határozaton kivül
egy rakás jó vastag tiszta papir. De expeditora
alkalmasint azt gondolta, hogy ha reá irja a borí-
tékra a „hivatalból"-t, majd nekem a magyar-osz-
trák-olasz posta ingyen szállitja a levelet. Szállí-
totta kettős bérért, mint bérmentetlen levelekkel
szokás — s fizettem érte közel 8 frankot, de mert
láttam kitől jő, csak megfizettem.Hanem az isme-
retlen kéztől jövö bérmentetlen levelekért bizony
már megsokallottam a fizetést — az ilyenek hát
nem mindig jutnak kezemhez, de a bérmentettek
igen." — Egyszersmind azt is tudatja Kossuth eme
levelében, hogy több hozzá intézett nyilatkozatra
egy közös nyilt levélben fog válaszolni.

•* (Smolkával) együtt több lengyel notábili-
tás ea reichsrath tartózkodik Pesten, 8 azon fára-
doznak, hogy az illető köröket megnyerjék két
Magyarországból Galicziába vezető vasuti tervre
nézve. Az egyik vasutat Munkácsból Stryj-Cho-
dorow-Tarnopol felé, a másikat pedig Kassáról
vagy Eperjesből tervezik Tarnowra.

** (Sobieski ünnepély.) Pünkösd vasárnap
Döblingben ünnepélyesen megülték Sobieski len-
gyel királynak, Bécsváros e hős felszabaditójá-
nak emlékét. Négyazáz lengyel jelent meg ez
ünnepélyen febtői nemzeti öltözékben, a egy len-
gyel festő a nevezetea helyhez legközelebb fekvő
vendéglő birtokosainak egy Bécs felszabadítására
Vonatkozó történeti képet adott át. Ez ünnepély
is azáltal tünt ki leginkább, hogy mint egyéb len-
gyel ünnepélyek, minden üres lárma ea tüntetés
nélkül egész csendben ea komolyságban ment
véghez.

— (Lenkey honvédtábornoknak) aradi airján
emlékszobrot emeltek, következő sirkőfelirattal:
„Lenkey N. János honvédtábornok szül. 1807.
szeptember 7. Egerben. Meghalt az aradi vár bör-
tönében 1850. febr. 7-én. Béke hamvaira!" A air-
emlék létesítése körül, mely ösazeaen 281 frt 30
krt vett igénybe, legbuzgóbban fáradoztak Gold-
echeider Henrik, Bettelheim, Agyvölgyi 8 Wink-
ler Vilmoa urak.

** (Az elhunyt hg. Eszterházy Pál) hagyatéka
utáni örökségi dijilleték, melyet az állam az elhalt
herczeg örökösein követel, nem csekélyebb, mint
1.158,113 frt ea 9 kr. Valóban nagy ösazeg, minő
örökségi dijilleték fejében egy caaládtól, az állam
pénztárába még nem jött be. Természetes azon-
ban, hogy az ily dijilleték csak az ennek megfelelő
vagyonra vettethetik ki, a e vagyon, hivataloa
kimutatáa azerint áll: 19,470,620 frt hitbizottmá-
nyi, és 52.350,000 frtnyi más, nem hitbizottmány,
a igy öaazesen 71.820,680 frtnyi javakból. Ekkora
vagyont terheltek meg adósággal a nemes hercze-
gek. Bizony tudtak költeni!

*• (Medgyesen) e hó 2-kán egy katonatisztet
két golyósebbel testén végvonagláaai közt találtak
meg szobájában; több lépésnyi távolban tőle egy
hat lövetü revolver feküdt, melyből három töltéa
ki volt lőve. Or-,a vagy öngyilkoaaág forog-e fönn,
még nem tudni.

** (Arany lakodalom). Szabolcamegyében
Szakolyban Gulácay Károly ur m. hó 31-én tartá
aranymenyegzőjét nejével Boronkay Annaasszony-
nyal. A vőlegény 74 éves, a menyasszony 68.
Násznagyuk ea nyoazolyólányuk most is azok vol-
tak, kik 50 év előtt; névazerint a 86 évea Zsom-
bori Imre, a vőlegény unokabátyja, a nyoszolyó-
lány a 68 éves Simándi Róza k. a. Hajlott koruk
daczára mindnyájan egészségesek és vidámak.

** (Gatsaján) Gorove miniszter jószágán
zavargás volt. Áz urasági tiaztek uaztattatni akar-
tak, de a nép megakadályozta, s az úsztató készü-
lékeket szétrombolta.

— (A levelek elveszése a postán) folyváat
napirenden van. Mi magunk moat egymás után
nem kevesebb, mint három, szerkesztőségünkhöz
küldött levél elveszéséről, értesülünk. Hasonló
panaszokat veszünk vidékről is. íly esetek csak
arra mutatnak, hogy az illetők még mindig
nagyon csekély figyelemmel viseltetnek a közön-
ség érdekei iránt. Akár a rendszerben, akár az
egyénben van a hiba, gyökeresen kellene segitni
rajta valahára.

** (Erős zápor,) mondhatni felhőszakadás
volt junius 9-kén este felé a fővárosban. Némely
utczában majd egy lábnyira állt a víz, csatornák
felszakadtak,s a pinczelakások sokhelyt ugy meg-
teltek, hogy a víz fölvetette a butorokat, a lakóik
csak nagy sietséggel menekülhettek. Pest városá-
nál aztán olyan jó rend uralkodik, hogy szivattyúk
hiányában 24 óra mulva sem lehetett a pinezék-
ből és pinczelakásokból kitakarítani a vizet.

$ ** (Az égi zivatarok) Párisban is nagy meg-
lepetést ea károkat okoztak. Május 29-dikén este
rettenea erővel zugott a vihar, eső ea dörgés. A
villamos förgeteg a császárt és császárnét is uton
találta a Boulognei Bois körül. A tuilleri kertek-
ben és a vároa mellett a fákat tőből csavarta és
törte ki. LafettebenésVersaillesben házakba ütött
a villám és leégette azokat. Innen Eouen és Bel-
gium felé vonult a borzasztó zivatar, mely azon
tájakon, mint előre gyanították, iszonyu károkat
okozhatott.

— (Megható gyászeset.) Nagy Ivánt, derék
tudósunkat, „Magyarország családjaidnak iróját,
megrenditő csapáa érte; mult vasárnap egyszerre
két gyermekét veszté el: 5 évea Boldizsár fiát s a
2-ik évébe lépő Ilonka leányát.

— (Halálozás.) Zilahon Polgári Lajos ügy-
véd, a város volt polgármestere, s az ottani ref.
tanoda algondnoka, jún. 4-kén, 73 évea korában
elhunyt.

Nemzeti szinház.
Péntek, jún. 5. „Qritti." Eredeti szomorujáték 5 felv.

Irta Szigligeti.
Szombat, jún. 6. „Hunyadi László." Eredeti opera 4

felv. Zenéjét szerz. Erkel F.

Vasárnap, jún. 7. „A rab." Eredeti népszínmű 3 felv.
Irta Szigligeti.

Het/S, jún. 8. „Tudtán kivül kém." Vigjáték 2 felv.
Mellesville és Duveyrier után ford. Csepregi, — és „Reg-
geli előtt." Vigjáték 1 felv. Irta gr. Fredro; ford. Rad-
nótfái.

Kedd, jún. 9. „Zsidónö.'1 Opera 5 felv. Zenéjét szerz.
Halevy.

8 zerda, jún. 10. „Angyal e* daemon." Vigjáték 3 felv.
Irta Courcy és Deperty; ford. Zsivora József.

Csütörtök, jún. l l . A pesti jótékony nöegylet szem-
gyógyintézet és a nemzeti szinházi segélypénztár javára:
„Faust." Opera 5 felv. Zenéjét szerz. Gounod.

Szerkesztői mondanivaló.
— Bezdán. S. M. A tárgy különben érdekes és figye-

lemre méltó, de tisztán csak egyházi lapba való. Másnemü
közleményeket kérünk.

-- Frakno-Váral ja. K. B. A czikket, valamint a ké-
peket köszönettel vettük. Néhányat ezekből s amazt szöve-
gül fel fogjuk használni. Az albumot hiba nélkül vissza-
küldeniük.

— Cs.-Szentmiklós. P. V. Bármily dicséretes legyen
is az érzület a küldött versekben, de müvészi szempontból
nem állják ki a kritikát. Egyikben az az örökös „asztal,
vigasztal, marasztal, nyugasztal, malaszttal," a másikban
az „ember" csontokat egymás alá rakosgató angyal, inkább
komikus, mint komoly és ihletett hatást gyakorolna az ol-
vasóra. Ne bántsuk e szent érzelmeket ily módon.

— Nagy-Légii. A bagoly, a hiuzzal együtt (par
nobile fratruin) várja, mig talán nem sokára földerül reájok
a világosság, az az a nyilvánosság előtt megjelenhetnek.

— Nyíregyháza. Dr. E. G. A képet rajzolóink kezébe
adtuk már; az igért rövid leirást elvárjuk.

— Bécs. H. I. A lélegzésről szóló czikk elvanfogadva
s közöltetni fog.

— F.-Fernezely. Az érdekes tudósitást a P. U. leg-
közel ebbi számában fogjuk közölni.

SAKKJÁTÉK.
446-dik sz. £ — Loyd Samutó l ,

(New-Yorkban).
Sötét.

a b c d e i g
Világos.

Világos indul és 4-ik lépésre matot mond.

A 441-dik számu feladvány megfejtése.
(Gérecz Károlytól, F.-Nyárádon.)

Világos. Sötét.
1. e3-e4 d3—d2
2. e4-eö d2 -d l
3. Vb3-dl: Hf4-e2
4. Vdl-e2: Fb5—e2:
5. Hf3-d4fmat.

Helyesen fejtetlék meg: Veszprémben: Fülöp József.
- Fetécsén: Rády György. — Jászkiséren: Galambos Ist-
ván.— Felsőbányán: Szilágyi István. - Períen: Rakovszky
Aladár. — Csákváron : Kling I v a n . _ Qehén: Glesinger
Zsigmond. — A pesti sakk-kör

Melléklet: Elöfizetési felhívás a
„l\ep Zászlója" czimü politikai lap s a„lalu»i
fi««la« IKI;* M > f é i é v i | o i y a m a r t t .

Hónapi- és
hetinap

14
15
16
17
lb
iy
20

Vasár
II étfó
K edd
S 2erda
C söt.
P éntek
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Junius
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1 Beiiro. Justina
1 Aúoli', litiuer
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j Siiveiiufc papa

D 1 Szerény.
i Vid
i Juszti
i Rajner
i Marczel
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2 F 8 Nicephor
3 Lueillian
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Hold valtozáeai. 0 Ujuold 20-án, 4 óra 1 perczkor délutáu.

TARTALOM.
Napoleon herczeg (arczkép). — Bozzav Pál hátraha-

gyott költeményeiből. — Képek az 1848/9-ki magyar had-
járatból. — Lengyelország szabadságának emlékszobra
(képpel). — A franczia trónörökös (arczkép). — O-Budai
kápolna (képpel). — Az irás és eszközei (folyt.) — Külö-
nös laktársak. — Eredeti levél Ausztráliából. — Az ame-
rikai gözember (képpel) — Egyveleg. — T a r h a z : Iroda-
lom és müvészet. — Közintézetek, egyletek. - Egyház és
iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi ujság? —
Nemzeti szinház — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjá-
ték. — Heti-naptár.

*?

Felelős szerkesztő; Nagy Miklós. (L. magyar-utcza21.sz.)
*
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HIRDETÉSEK.
Legdicsöbbnek tapasztalt s a legkedvezőbb sikerrel megpróbált

Dr. Bérin^nier ÍJ.

KORONA-SZESZE,
(vagy a kölni viz qnintessentiaja)

1 eredeti Üvegcse ára 1 ft. 15 kr. és 76 kr.
Legkiválóbb minőségben — nem csak mint igen kellemes

szagos és mosdóviz, hanem ugy is, mint az élet-szellem ébresz-
tésére és az idegek erösitésére szolgáld dicső gyógyszeres
segélyszer.

Dr. ("Miiil <lc Bontcmard
ILUTOS FOGPASZTÁJA

'/« és */i csomagokban, ára 70 és 35 ujkr. A legol-
csóbb, legkényelmesb s legbiztosabb tisztítószer a
fogsk és l'oghus épségben tartására; ezen paszta,
egyidejüleg az égés* szájüregnek igen jótékony fri-
csönöz8eséget kölcsönöz.

Dr. Bérinjfiiier Ti.

HAJFESTÖSZERE
(tokban, kefécskével és csészével, teljes készülék,)

ára 5 ft.
Mint a czélnak teljesen megfelelő és általában ártalmatlan

szer ismertetett el a haj és szakáll, valamint a szemöldöknek
bármely tetsző árnyalatbani tartós festésére.

Dr. II ART UNG

CHINAHÉJ-OLAJA,
a haj fenntartására és szépítésére, (be-
pecsételt s bélyegzett üvegcsékben ára

&•> ujkr.

Dr. UA U T I IVO
NÖVÉNYHAJKENÖCSE,

a hajnövés ujraébresitésére és élesztésére, (bepecsételt, bélyeg-
zett üvegtégelyekben,) ára 85 ujkr.

BORCHARDT
orvos tudor

ILLATOS NÖVÉNY-SZ \PPANA.
a hőrszin szépítésére és épségben tartására, megpróbálva min-
den afféle bórszenny ellen, ajánlható továbbá mindennemü fürdő-
nél sikeres eredménynyeljIZeredeti darabokban, ára 42 ujkr. ZZ

Dr. LIVI>i:S tanár

NÖVÉNYI RUDAS-HAJKENÖCSE,
előmozdítja a haj fényét és rug;anyosságát s egyszersmind a
fejtető szilárdítására is igen alkalmas: ZZ eredeti darabok-

ban, ára 50 ujkrajezar. ~

BALZSAMOS OLAJBOGYÓ-SZAPPANA,
mint enyhe s egyuttal hatályos napi mosdószer még aleggyön-
gédebb bórü hölgyek és gyermekek számára is a legjobbnak

ajánlandó; ^eredeti csomagokban,ára&5 ujkr. ZZ

Dr. Béring^nier L.

NÖVÉNYGYÖK-HAJOLAJA,
hosszabb használatraelégséges üvegekben,) árai ft,
a legalkalmasabb növényi alkatrészekből összeállitva a haj és
szakáll fenntartására, erösitésére ea szépítésére, s az oly kelle-

metlen fejkorpa és börmoh-képzódés eltávolítására.

Dr. KOCH
NÖVÉNY-CZUKORKÁI,

(eredeti doboszokban.) ára 7<» és 85 ujkr.
Ezen, » legkiválóbban alkalmas fű- és nö-

vénynedvekből állapodottságra hozott, növény-
ezukorkák, a legelismertebb véleményelések nyilvánításával ta-
lálkoznak és különösen köhögés, rekedt^ég, torokbántalmak,
elnyákosodások stb. eseteiben esillapitólag hatnak.

A föntebb elősorolt, hasznosvoltuk és szilárdságuk által annyira kedveltekké vált különleges czikkek,
a valódi minőségért! jótállás biztositása mellett, városára nézve egyedül 8 kizárólag kaphatók:

Török József Jezovitz ffl. Scholz J. Kiss C. Sztupa 6.
gysztár a „sz. lélekhez" gysztár a „Magyar városi gyógysztár; gyógyszertár gyógysztár a szé-

király-utcza 7. sz.; királyhoz"; a „kigyóhoz"; natéren.

üdvari gyógy- Ráth P. fl-llTTTí A WF- M a t s M' P^haszka
SZCrtíir • gyszerész,Tabán. %Jf m&%J @3EiiiM w gyszerész; kereskedése,

valamint a kővetkező bizományos uraknál Magyar- s Rrdélyországban s a kapcsolt részekben:

FESTEM:
BUDÁN:
A. Kubin: Tyroler és Schle-

singer.
Alma*: Koby Beck.
Altsohl: Lange Antal.
Arad : Tedeschi J.. Ad. Schafter

gysz. és Elias Armin.
Baja: Klenancz és Babocs.
Bártfa: Waniek és társa.
B. Gyarmat: Moldoványi S.
Besztercéé: Kelp Fr., Dietrich

és Fleischer.
Bonyhád: Straicher B.
Breznobánya : G-öllner és fia.
Bfiszormény: Lányi M.
Bazin: Nagi L.
Brassó: Stenner F. és Jeke-

lius F. gysz.
Csáktornya: Kárász A.
Oonxrad*: Roth Róbert.
Csak vár: Lukács Gyula gyógy-

nzerész.
Debreczen: Czanak J. gysz.,

Rothschneck Em. gysz., Ge-
rébi és Hannig.

Detta: Braumüller J. gyógy-
sierész.

Déva: Bosnyák A.
D. F61dvár: Nádhera P
Deés: Krémer S
Erzsebet varon: Schmidt A.
Krseknjvar : Latzko F. és fia.
Eperjes: Zsembery lg. és Pap

J. S.
Eszék : Horning J. gysz.
EK«r: PiHer .1.
Esztenrom: Rudolf M. F.
Facset: Hirsehl D.
fiyönnyfts: Koczianovieh J.
Georgenberf?: Hensch Ed.
GAlnicz : Fischer C E.
Gvór: Szailer Gyula.
Gy. - Szt.- Miklós: FröhlichE.
Gyula: Oerley Istv. gysz. es

Winkler F. E.
Halas : Hirschler D.
Hatzfeld: Schnur J. F.

: Rausz W. és fiai.
H.-M.-Vásárhely: Braun J.
Heves: BUu J. *
Ixló: Tirscher G gysz.
.lolsvn : Porubszky S.
Kassa: Eschwig E. ésfia, Quirs-

feld K és Münster Gyula.
Kaposvár: Kohn Jak.
Késmárk: G«nersich A. gysz.

és Faikiss J. gysz.
Kecskemét: Milhoffer János

gyógyszerész.
Keszthely: Singer Mór.
Komarom: Belloni A.
Kalorsa: Behr L. B.
Ki*nJH7.all»H: Nagy S.
Kolozsvár: Wolf J. gysz. és

Engel J. gysz.
Kflrmöez: Ritter J.
Kim-Szt-Illklós: Csappó G.
Karolyfehérvar: Matherny

Jí., Rusz J
Kőszeg : Briindl J . gysz.
Kezdivásarhely: Fejér L.
iippa : Csordán A.
iiptó-Ssct.-Miklós: Krivosz J.
,osoncz : Bódy J . E. és Ge-

duly A. gysz.
,Arse : Kubatschka G.
,nbló: Glatz J.
jngos: Schieszler A.
i>va: Boleman E. gyógysze-

rész.
Makó : Ocaovszky S.
Mngyar-Óvar : Czeh S.
Marczali : I9t,l A. özv.
Marosvásárhely: Fogarassy J.
Miskolcz: MedveczkyF. gysz.

es Spuller Ferencz jr.
Munkács : Haupt J. L. és Hö-

rowitz S.
Malaczka : Röhrich J. gyógy-

szerész.
Nagy-Hanya: Haracsek J.
Nagy-Abony: Lukács A. gysz.
N*gy-Károly: Schöberl C.

„ : Brenning F.
Nyírbátor: Legányi E.
Nagy- Varad: Huzella M. és

Janky A.
Nagy-Kanizsa : Rosenfeld A.
NanykiUinda: ManojlowitzP.
Nagy-Szeben: Zöhrer J. F. és |

Lurz J.
Nyíregyháza : Reich és Pav-

lovitz Imre.
Nauy-Becskerek: Pyrra J.
Nagyszombat: HeuíFol C. F.
Nyitra: dr. Láng E. gysz.
Nádudvar: Lippe S.
Nntíy-Kalló: Mandl S.
Nany-Knyed: Horváth F.

t Oravicza : Schnabel Gy.
j Ó-Orsova : Böhme K. könyv-
I kötő.

Pancsova: Huber J.
Papa: Bermüller J.
Pécs: Zách K.
Pozsony: Weinstabl C. és Hoin-

rici F. gysz.
Putnok: Fekete F. gysz.
Pozsega: Kusevic Sp.
HimasEombat: Kratschmar K.
Hózsahejfy: Jureczky gyógy-

LnROS: Popovits J .
Sassin: Müke A. gysz.
Senesvar : Miszelbácher J. B

és fiai.
Selmeci: Dimák J. C.
Szombathely : Tempel F.

gysz., Pilliéh F.
Székesfehérvár: Deutsch R.,

Légmán A. és Braunj, gysz.
Szamosujvár: Placsintár G.

és fia gysz.
Sz. E«ersze«r: Izsó F.
Szathinar: Weisz J.
Szabadka: Farkas J és Si-

mony J.
Szegszárd: Brassay M.gyógy-
szerész.

Szeded: KovácsM. gysz.,Ko-
vács AlW. gysz., Fischer és
Schopper. 141 (2-8>

Sz. Udvarhely: Kauntz J. A
Szereda: Gozsy A.
Sz. Keresztnr: Binder M.
Szász-Retken: Kinn Ján. G.

es Wachner T.
Siklón : Holmik F. gy.
Sziffeth : Tyrnauer G.
Sz.-Somlyó: Ruszka Ign.
SzoboMcIo: Túry J.
Sopron : Éder F. gysz. Pach-

hofer L. és Mezey A. gysz.
Szolnok: Braun J. és Ho-

ránszky Istv. gysz.
S. Szt.-ÚyArgy: Sigmond és

Bd
Sz. Varallya: Gerber E. é>

Weisz Mátyás.
Tasnád: Szoagott J.
Temesvár: Quiriny A. gysz.

PecherJ.E. gysz., Jahner K.
gysz. és Kuttn M.

Thorda: Rigó J. Friedr.
Trencsén : Kulka Izid.
Topolya: Sárkány L. gyógy-

szerész.
Uj-Verbasz: Singer H.
Lnelivnr: iiiszkay J.
Uj-Bec«te: Weliacha jún.
Ujvidék: Schreiber Férd.
Versecz: Fuchs J.
Vajfnjhely: Baiersdorf L.
Vnkovar: Stanits T.
Verőcze : Doma L. és Bési J.

K. gysz.
Várasd : Tausehek S. A. és

Halter A. gysz.
Veszprém : Guthard fiai,
Vacz: Michalik éi Meiszner.
Zenta: Wuits testv.
Zombor: Popits J. ésFalcione

Gyula.
Závráb: Cejbeck J. J. gysz.

és Hegedüs Gyula.
Zimony : Joannovicz A. D.

Angol franczia

ALSÓ-SZOKNYÁK
4, 5, 6, 8, 10, 14 ftig.

Tiirsch F.-nél,
váczi-utcza, „a nagy Kristóf" mellett.

Ji4 (3-6)

Titkos 12S(4-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-
kül, hosy a beteg hfvatáaában vairy
életmódjában gátoltatnék, (cyfike-
resen. biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
házban, 1-sö emelet, délelött 7—9-ig,

délután 1—4 óráig.
JjJBF* Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, * kívánatra a
nzerek U meirkfildetnek.

Dr. GROSSMANN,
szem- és fülorvos

PKSTEN,
József-tér 11-ikszám alatt, Grosz-féle

hátban.
&ri& Rendel hétköznapokon dél-

előtti l l —12 és délután 2—4 óráig. —
Szegények számára ingyen mind»n va-
sárnap délelőtti órákban. 7*1 (12 -12)

Pezsgőbor
közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6palaczttjaval
s feljebb a Champagne leghirnevesb

gyáraiból, u. m.
Hóét *Chandon a Epcrnay crémant

rosé * ít. 50 kr.
Napoleon grand vin á Ay erö^ant

rosé 2 ft 80 kr.
A fentebbi fajokból Vi palaczkok-

han 1 ft. 5O kr.
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét

mellett alulirottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 palaczk vétel-
nél 5° „ engedtetik. 2289 (31—60)

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

Különös figyelmeztetés

a szülék számára.
Gyakran felmerült, eseteknél alkal-

mam lévén sajnosan tapasztalni, misze-
rint ,,Gili*zta csokoládé" név alatt
ismert, kitünö hatásu szeleteim üzér-
kedő cs-ilok által utánoztatnak, s az
ál-szer sajátomról vett minta szerinti
utasitás mellett terjesztetik; van sze-
rencsém a tisztelt közönséget ezennel
figyelmeztetni, hogy valódi általam ké-
szitett gilisztacsoaoládénakcsak azt is-
merje el, melynél a mellekelt utasításon
nevem nem njonitatva, hanem sajátke-
züleg aláírva van,miatittalábblái,ható.

Egyébiránt legczélszerübb a meg-
rendeléseket közvetlenül nálatu, vagy
a könyvecskémben megnevezett t. bizo-
mánvosoknál eszközölni. 99 (7 —12)

Kapható Pesten: Török Jozsef
és Thallinayer es társ uraknál.

erész Tokaiban.
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Lait antéphélique
a legkitünőbb szer minden, bárminemű bőrbetegségek ellen, mint: pör-
senések, szeplő, máj foltok, napszurások, szülési foltok, durva
arezbör sat.

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

Denis, Nr. 26.

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

W^" Levélbeli megrendelések azonnal teljesittetnek utánvét
mellett. 189(3-4)

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

czimzett házban, ajánl
Férfi vasion finom ingeket 2,

3. 3'/,, 4, ü. «—8 ftijf.
Frrfimadopolain ingeket 1 ft.
«O kr., se, *'/,, 3fti«t.

fia«yáka« l1/,. 2, 2% Hit;.
Not ingeket 1 ft. 65 kr., 2, 3,

4, 5. fi ftig.
JVól lábravalókat 1 ft. 20 kr., 1

lt. «O kr., 2, 2'/j, 3, 4 ftig.
Hnló-ojja«okat 1 lt. 60 kr., 2,

Z'/„ 3, 4, 5. 6 ftig.
Gyermrk ingeket rendkiviili

jutányos árakon.

w
Régi pénzeket

"és mindennemű régfftéget, drágnkftvet,
lovagló és nyereKSzerszámoküt lótaka-
rókkal egyfltt, arany, ezüst és drága-
Icflvekkel kirakva, továbbá gyöngyöt,
^szineskövet, aranyat, ezQstöt, nsvanyo

kat vesz és cserél a legmagasb áron.

és természetiek
irodája,

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

iiol egy nagy választéku raktár mindennemü
-Tégiségek, régf pénzek, gombok, övek
-és menteköíókhöl a lególcsóbb áron, ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
itek, bogarak, madárborök, tojások.
.« szemü vegek is találhatók. 185 (4 -4)

Nyilatkozat.
Alólirott a nt. plébános ur által felha-

talmaztattam arra, hogy a bodányi tem-
plomban egy 8 változatú pedális orgonának
ujbóli kiállítására szakértőt keressek s az-
zal szerződjem.

E megbízás folytán én több művésznél
körültekintve ugy találtam: hogy ezen or-
gonának elkészítését legbiztosabb sikerrel
t. Fazekas János urra bizhatom, a király-
utczában 3')-ik szám alatt, a kivel is e do-
logban értekezvén a legnagyobb örömömre
azt csakugyan elvállalta, s Bodony közsé-
gébe lejövén Pestről, itt. csakugyan arra a
nt. plébános Kozma József urral szerző-
dött is.

Most egész bizalommal várjuk, bizton
reméljük azt: hogy egy ily széles tapaszta-
lásu s szakértő férfiut megnyerni szeren-
csénk lévén — tökéletes orgonát nyerni
szerencsénk lévén. — Ugyanezért tisztelet-
tel kéretnek a fót. és nagyt. Egyházi Lapok
szerkesztői e nyilatkozatnak közzétételére.

Hevesmegye Bodony, junius 2 an 1868
Farkas Ignácz,

157 (1) kántor.

Viz által légzárolt

SZOBA-ÜRSZÉKEK,
melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 6 ft., lakkozott 8 ft., csinos szer-
kezetű s finoman lakkozva 16 ft.

Készületek, melyek minden árnyékszékhez alkalmazhatók, s mely által a lég-
vonal és bűz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattam fel.

Egészen teljes és diszes Angles-ek víztartóval, porczellán-csészével erős hor-
gany-érczból szilárd gépezettel, famunkálattal együtt, minden házi árnyékszékh«z
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállitva egyévi jótállás mellett 80 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.

Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

KEMÉNY-FEDÉLZETEK,
gömbölyűk vagy négyszögüek, melynek alkalmazása által a füst a konyhából s lak-
helyiségekből nyomtalanul eltünik, egy darab ára 10 ft.

A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ülókádak a legerősebb

horgany érczb ől.
SÉT" Moderatenr és petroleum lámpák nagy választékban, valamint nagy

készlet a legfinomabb amerikai petróleumból, a lehető legjutányosb árért.

132 (3—6)
Raktár: rózsatér 2. sz. a.,

MIKSITS KÁROLY,
bádogos- mester.

a városháza mögött.

Legujabb s legjobb szépilőszer Párisból!!
Lait de Venus és Créme de Venus.

A hatás meglepő, minthogy már rövid használat után szép fehér
s gyengéd arcz-szint idéz elé.

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

lto (5-6) Pesten, váczi-utcza 21-dik sz. a., a ,,IWinervá"-hoz.

Akarlsbádi természetes ásványvizek szállitása.
A karlsbadi ásványvíznek nem ritkán a csodálkozással határos gyógyereje

sokkal ismeretesebb, hogysem szükségessé válnék annak feldicsérgetésB. Az, szá-
zadok ótai tapasztalatok nyomán bebizonyított tényállás. A szállitott karlsbadi
ásványviz épen azon a módon használtatik a háznál, mint magánál a forrá-tnál. A
közönséges adag minden reggel egy palaczk ásványviz, mely 20 percznyi időközt
hidegen vagy felmelegitve, vagyha lehetséges a szabadban séta alatt vagy oda-
haza, s ha a szükség ugy hozná nngával — az ágyban is éldelhető. Hogy a szálli-
tott karlsbadi ásványvíznek a székeié-hez megkivántató ereje elóidéztethessék.egy
theakanálnyi bnzgarsó (Sprudelsalz) adatik hozzá. Minden megrendelések
ásványvízre, bnzgársó s buzgarizappanra a legpontosabban eszközöltetnek a
raktárak által minden nagyobb városban, s közvetlen a forrás-sealllto igazgató-
saga Matton! Henrik által Karlsbádbnn (Csehország). 95(5-6)

Az atalánosan jónak elismert valódi • egeszén frisen érkezett

SGHNEEB1R6I MOYENY-ALLOP
mell- 8 tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:
PESTEN: Török József gyógyszerész urnál a király-utezában, — dr. WagnerD.

gyógyszerésznél a váczi-uton, — Tbalmayer A. és társa, — Oszetszky
F.,— Schirk J., — és Gerhardt A. uraknál.

BUDÁN: Sehwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.Aradon: Probst F. J
Aszódon: Sperlagh J. gy.
Baján: Klenautz J.
Brassóban: Gyertyánfy Fa-

bick és Jekelius gysz.
Battonyán: Bignio K.
Belgrádon Nicolacovics test.
Beszterczén : Dietrich és

Fleischer.
Bonyhádon: Kramolin J. gy.
Brassóban : Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
Csúton: Borsay F. gysz.
Debreczenben: GóltlN. gy.
Deésen: Krémer S
Dettán : Braunmüller J. gy.
Devecserben: Hoffmann B.
Eszeken: Kawilowicz gysz.
Eperjesen: Zsembery Ign.
Érsekujvár: Conlegner Ign.
Egerben: Wessely gyez.
Eszéken : Thürner fiai és

Des^átby gyógysz.
Győrött: Brunner F.
fíyulan : Lukács gysz.
Hatzfeld: Hagelschmidt V.
Hátszegen: Mátesy B. gysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Jánoshazán: Kuna gysz.
Jolsvan : Maleter gysz.
Kaposvárit: Schröder J.gy.
Kőszegen : Strehle gysz.
Karolyvartt: Benich J
Kis-Martonban: Kodolányi

gysz. és Spatay A.
Kassán: Eschwig E
Késmárk :GenersichC és A.
Kecskeméten: Papp M.
Karánsebesen: Weber A. gy.
Károlyfehérvártt: Fischer

Ed. gyógysz.
Kolozsvártt: Megay M. C.

Körmöezön: Draskóczy gy.
Karolyfeliérvár: FischerE.
Kabinban: Stojánovics.
Kun-Sz.-Miklós: Stoits A.
lingoson: Arnold J,
Médiáson : Breiner K
Mosonban: Pranter J. gysz.
Miskolczon: Spuller J.
Mitrovicz: Krestonoshics A.
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Marosvasárhely: Jeney gy.
Munkácson: Gröttier L.
Mohácson: Kögel D
Nagybányán: Horacsek J.
Nezsiderben: Fuchs J.
IVyitran: dr. Lang E.
Nyíregyházán: HönschEde

gyógysz.
Nagy-Becskereken: Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsán : Welisch

és Lovack gyógysz.
Nagy-Karoly: Schöberl C.
Nngykikindit: KomkaA.J.
Nagyváradon: Janky A.
Nagyszombatban: Pantot-

schek K. gyógysz.
Orosházán : Vangyel M.
Pancsován : Graff gysz.
Pécsett: Kunz Nándor.
Posegnn: Balogh gyógysz.
Putnokon: Szepessy gysz.
Pozsonyban: Schneeberger

és Dussil gysz.
Rosnyon : Posch J- sy
Rimaszombat : Hamaliár

Rninári: Milutinovitz S.
Keka-on: Boromi K. gysz.
Szászváros: Sándor R. gy.
Szabadkan: Hofbauer I. gy. j Z e n t a l l .

S.-§z.-Cyörgyon: ötvös P.
gyógysz.

Sopron : Voga és Rupp-
recht.

S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J .
Sasvár: Mucke A. gy.
Segesvár: Misselbacher J .
Sera jevoban: GyulekaN.G.
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyógysz.
é k f h é á

y gygy
Székesfehérvár

gyógysz.
kló
gygy

Siklóson :

Say R.

Nyers S. gysz.
Jk gy

Síathmáron: Juracsko D.
Szent-Miklóson: Haluschka

gygy
Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Rotb

gyógysz.
Tokajban: Krotzer A. gy.
Tordan: Welits és Wolf.
Tatari: Niertit F. gysz.
Török-Szent-Miklos: Pil-

losz M.
Trencsénben: Simon A. gy.
ünghvartt: Telendy gysz.

és özv. Benesch P.
újvidéken: Schreiber F.
Varannón: Elizár gysz.
Veszprém: Fremmel.
Vaczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter gysz.
Verseczen: Herzog gysz.
Zimony : Ivanovics és fia.
Ka latna n : Mégay Gyula.
Zombor: Stein fia Márk.S
Zsámbokrét:

Egy övei ára 1 forint 26 krajczár.
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

Neumann M.
testvéreknél.
134 (2—6)

Legjobbféle
tyúkszem-tapasz,

Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya
ára 23 kr.

Dr. Behr ideg-eitractusa,
az ideeek erösitésére s a test edzésére ára

6 70 kr.

Dorsch-májolaj, ™iódi gyógyszer!
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák
s bórkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg

ára 1 ít.

Stíriai Stnb-havasi-iiftvény-
nedv

Die

mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

Zeitschrift für Rerichtiiche Mcdicin, öffentliche Gcsund-
l p und Medicinal-Gesctz^ebuns" bringt in Nr. 48 voni 27.
November 1800 über „SclnuelKM{;s Krauter-Allop' Folgendes:

„Der aus Alpenkrautern b«reitete ,.Schneebergs Krauter-Allop" des Herrn
Apothekers Bittner in Gloggnitz, und Franz Willielm, Apotheker in Neunkirchen, ist.
bei allén iatarrhalischen und entziindlichen Krankheuen der Respirations-Organe ein
vorzügliches Unterstützungsmittel. Er miloert besser ftls allé andaren Syrupanen jeden
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
Affectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keucahusteu u. s. w.
wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, besiinftigenden und reizmildernden Eigeu-
schaften mit günstigem Resultate angewender."
Főraktár: B I T T N E R GYVJLA. gyógyszerésznél GIop;gmtzban.
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Tizenötödik évfolyam.

Két lap
félévre. . . . 5 fi. ELÖFIZETÉSI FELHIVÁS Két lap

félévre • • • • 5 ft.

1868. julius—deczemberi folyamára.
(Istmeretterjesztö és politikai hetilap. — Az egyik eredeti képekkel dúsan illustrálva; a másik „Országgyülést

Beszéfitái'-raL s más rendkivüli melléklettekkel bővitve.)

Az uj félév közeledtével azon biztos reményben ujitjuk ineg előfize-
tési fölhívásunkat, hogy testvérlapjaink olvasóinak eddigi részvétevei jövőre
is teljes mértékben fogunk találkozni. A korszak, mely a politikai és társa-
dalmi világban hétről hétre meghozza érdekes mozzanatait, s melynek ez
évben ugy látszik, nem is lesz ugynevezett holt idénye, oly gazdag esemé-
nyekben s oly gyors a fejlődésben, hogy a hirlapoivasó-közönség kis ideig
sein nélkülözheti megszokott hű tudósítóit.

Közönségünk, azt hiszszük, ezek közé számitja a „Vasárnapi Ujságot"
és „Politikai Újdonságokat." E testvérlapok, mint eddig, ugy ezutánra is
szabadelvü, nemzeti szellemben, pártatlan igazságszeretettel 8 elfo-
gulatlan tárgylagossággal müködendnek; megőrizve teljes függetlensé-
güket le- és fölfelé, nem egyes pártok, hanem az összes nép érdekeit törek-
szenek képviselni, védve a jót, hibáztatva a roszat, bárkitől és bármely
oldalról jöjön is.

Ez átalános irányelv szemmeltartása mellett fogjuk kezelni eddigi
rovatainkat s tárgyalni mindazt, mi azok tág keretébe beillik. Lépést tartva
az eseményekkel, semmi érdekest nem mellőzzünk, a mi ugy a bel-és külföldi
politikában, mint a társadalmi, irodalmi és müvészeti életben, s az ismeret-
szerzés körében hétről hétre fölmerül.és körében hétről hétre fölmerül.

Országgyűlésünk, melynek három éves megbízatása a jelen év végével
lejár, tömérdek teendői közepette folyvást megfeszített erővel működik, s

| legközelebbről a belreformok terén várhatunk tőle nevezetes lépéseket. A
törvénykezési, nemzetiségi, megyerendezési s mindenek fölött az oly fontos-
honvédelmi kérdés rövid időn már eldöntés alá kerülnek.

Rendkivüli tevékenység fejlődik különösen az anyagi téren is, kivált;
a közlekedési eszközök eddig soha nem tapasztalt mérvben felállítása s fej-
lesztése körül. A megyék közélete is folytonos élénkségben pezseg. A kül-
politika nem kevésbbé érdekes és várakozásteljes szint mutat.

Mind e nagyfontosságu mozzanatokat, a vidéki, ugy szintén a gazda-
sági, ipar- a kereskedelmi és egyleti élet összes fejleményeit folytonos-
figyelemmel kiséri a „Politikai Újdonságok."

A „Vasárnapi Ujság" programmja, tárgyköre, iránya és szelleme is,,
ugy hiszszük, átalanosan ismeretes. Nem is tartjuk szükségesnek ismét rész-
letezni. Csak annyit mondunk, hogy e lap továbbra is az eddigi marad;.
változást csak annyiban szenved, mennyiben folytonosan tökélyesülni igyek-
szik. Képeink ugy, mint szövegeink változatosak, s felölelnek a társadalmi
élet és az ismeretek világából mindent, mit tudni méltó. Legjobb Íróinkat
számújuk munkatársaink közé s legjelesebb müvészeink működnek közre?
lapunk külső kiállításában.

íly módon reméljük, hogy testvérlapjaink, ugy az irodalmi közlönyök:
sorában, mint a közönség pártolásában továbbra is megtartandják azon he-
lyet, melyet eddig elfoglaltak. — Pest, 1868. junius elején.

Heckenast Guazíáv,
kiadó.

Elöfizetési föltételek:
Nagy Miklós.

szerkesztő.

postai szétküldéssel vagy Budapesten házhoz hordatva.
A két lapra együtt:

Félévre (julius —deczember) 5 forint.
Csupán a Vasárnapi Újságra:

Félévre (iulius — deczember) 3 forint.
Csupán a Politikai Újdonságokra:

Félévre (julius—deczember) 2 ft. 50 krv

M i d * ,
Tiz elöfizetett példányra gyűjtőinknek egy tiszteletpéldúnynyal szolgálunk.

A V a s á r n a p i u j s á g te P o H U k a i ú
( P t t t 4 l i(Pesten, egyetem-utcza 4-<lik szám.)

A pénzes levelek bér-

kiadó-hivatala

jóféle 8 tisztaiziéaü

kávé csak 2 ít. 80 kr.
S f o n t

l'oriorico-kávé 3 ft 40 kr.
80 „Arany-Java-kMvé . . . . 3

Laguayra-kávé 4
Flaiit-Ceylon-kávé . . . . 4 „ 20 „
Cuba-kávé egész finom . . . 4 „ 40 „
Gyöngy-kávé egész finom . . 4 „ 50 „

továbbá:
Brasiliai-rhum, egy pint 1 ft., legfinomabb
jauiaikai-rhuiu, Pecco-virág- és Sou-
chong-thea, sardiuák, mustár és sajt-
félék a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Bauhofer és Jármay-nál,
a két szerecsen- és Laudon-utcza siögletén,

11-dik szám alatt.
9flp* Vidéki megrendelések a pénzösszeg be-

küldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban esz-
közöltetnek. 131 (4-0)

9CF* A t. cz. vidéki közönségnek!
Üzletünk könnyebb feltalálása tekinte-
téből szolgáljon tájékozásul az itt le-
nyomott tájrajz, mely a láuczhidtól ve-
szi kiindulási pontját!

Érczkoporsót!
sírboltokba es minden közönséges sirba valók,

mind szilárdságra, mind Ízletes kiállításra, és kiváltképen még
arra nézve is, hogy arányszerüleg jutányosabbak a fakoporsók-
nál; ugymint: 30, 40, 50, 60, 80, luO, 150 egész 300 forintig

kaphatók

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

Kis hid-utcza, a „Vadászkflrt" szálloda mellett.
g£g" Megrendelések vidékekről azonnal teJjesittetnek, és pedig

az ideje korán tett távirati megrendeléseknél a koporsó-küldemény még
a megrendelési napon 30 mérföldön túl nem eső gőzhajózási- vagy vas-

78(13—34)uti állomásokra is megérkezik.

Kiado-lulajdonos lleckvnast Gusztav. — Nyomatott saját Dvomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Tizenötödik évfolyam.

Elöfizetési 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. — Csnpán 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 igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Hnnsenstrin és Vogler, Wollzeile Nro. 9. Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Helyzetünk jobbra fordultának egyik
örvendetes jele az, hogy eddig külföldön
tartózkodott jeleseink nagyrészt hazatértek,
szolgálataikat ismét a haza javára szente-
lendők. A külföldön is méltó képviselői vol-
tak ők a magyar névnek, s a haza jólléte
lebegett mindig szemeik elött, de ma már
azon jobb meggyőződés vezérli öket vissza,
hogy itthon nagyobb tér nyilt az üdvös
munkásságra. A mint fájdalmas részvéttel
gondoltunk reájuk mindig, ugy öszinte
Örömmel üdvözöljük most, mert még véget
korántsem ért küzdelmeinkben minden erö
támogatására szükségünk van,
már pedig erős támaszt kere-
sünk az ő dús tapasztalásaik-
ban és sok megpróbáltatást
szenvedett szilárd jellemükben.

Nehány hét eiőtt érkezett
Vissza a haza földjére, 19 évi
hosszas száműzetés után Simo-
nyi Ern'ó is. Sokat türt és
szenvedett, de nem esett két-
ségbe, mi csak gyönge embe-
rek tulajdona, s nem maradt
tétlenül egy pillanatig sem,
hanem tanult és dolgozott,
gyarapította ismereteit s be-
csületes munkával kereste ke-
nyerét, hogy soha mások ke-
gyelmére ne szoruljon.

Künnléte alatt érdemeket
szerzett a tudományosság te-
rén is. A külföldi, nevezetesen
a londoni, párisi, nápolyi stb.
levéltárakban a magyar törté-
nelmet érdeklő okmányok után
kutatott, s az akadémiához
intézett számosküldeménynyel
gyarapitotta történetirodal-
munk anyagát. A legilletéke-
sebb elismerés e tekintetben,
hogy Horváth Mihály a m. t.
akademia tagjának ajánlotta.
Gazdagította tovább a nemz. k

Muzeum gyűjteményeit is, kü-
lönösen geológiai tárgyakkal,
núután a geológiai kutatások is kedvencz
foglalkozását képezték.

A képviselőház, melynek most tagja lett,
kiváló eröt nyert benne, mint szakférfiúban
a köZga Z (ja s^gj g-g kereskedelmi téren, s e
tekintetben már rövid ittléte alatt is jelét

S i m o n y i E r n ő .
adta kitünö ismereteinek. — Életéről a kö-
vetkező adatok jutottak tudomásunkra:

Simonyi Ernő, a barsmegyei és varsányi
Simonyi-család ivadéka, 1821. decz. 18kán
született Nyitra-Zsámbokréton; iskoláit
Nyitrán, Tatán, Váczon, Nagyszombat és
Pozsonyban végezte. 1848 előtt Nyitra-,
Trencsén- és Barsmegyék közgyűlésein te-
vékeny részt vett a közügyek tárgyalásában,
mindig az ellenzék soraiban.

1848-ban ííyitramegye bajmtíczi járásá-
nak törvényszéki elnöke volt, s a privigyei
kerületben a választók nagy többsége által

S I M O N Y I E R N Ő .

országos képviselőnek választatott, de a vá-
lasztás forma-hiány miatt nem igazoltatván,
megyéjébe visszatért, s előbb egy Húrban
elleni expediczióban vett részt mint önkény-
tes, később Lipótvárott magát kiképezvén, a
Simunics elleni hadjáratban mint önkénytes

tüzér müködött, de az év végéve], megyéjét
az ellenség megszállván, Komáromba mene-
kült, hol a téli ostrom alatt intézett kiroha-
nások alkalmával több izben kitünt.

1849. február havában mint egy guerilla-
csapat parancsnoka Nyitra- és Barsmegyék-
ben az ellenség háta mögött müködött, de
70 emberből álló csapatja szétveretvén,
márczius végével Debreczenbe ment, honnan
azonban az ellenség elvonultával csakhamar
visszajött Nyitramfcgyébe, s mint központi
főbírónak a hadsereg szervezésében és ujon-
ezozásában, valamint a megyében tanyázó 3

hadosztály élelmezésében ki-
tünö része volt. A hadi sze-
rencse fordultával ismét Ko-
máromba menekült, a kapitu-
láczió után pedig külföldre.

Hamburgból, hol csak ne-
hány hónapot töltött, Angol-
országba ment, s ott egy csa-
ládnál mint nevelő több évet
töltött. Időközben növendéké-
vel huzamosb időre Párisba
utazott, hol az „École des mi-
nes," „Collége de France,"
„Jardin des plantes" és „Sor-
bonne" tanintézeteit látogatta,
szorgalommal tanulmányozván
a végy- és természettani tudo-
mányokat. Londonba vissza-
térvén, szabad idejét a brit
muzeum kézirat-gyüjteményé-
ben töltötte búvárkodással s
lemásolta a Magyarországra
vonatkozó történelmi okmá-
nyokat. Növendékétől 1857
végén vált meg, midőn ez már
a londoni egyetemen a tudori
diplomát elnyerte, s ezután a
föld- és ásványtanból nyitott
tanfolyamot. Midőn 1859-ben
egy angol kereskedőház érde-
kében Német-, Franczia-, Spa-
nyol- és Olaszországban uta-
zott, ez utóbbi országban a
háboru kitörésekor a magyar

légióhoz csatlakozott. A villafrankai béke-
kötés után azonban ismét visszatért Angliá-
ba, de elhagyott helyét vissza nem nyerhet-.
vén, Bristolban fényképészettel foglalkozott.

1861-ben a privigyei kerület ismét és
egyhangulag választotta meg képviselöjé-

25-ik szám.

Pest, junius 21-én 1868.


