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Tizenötödik évfolyam.

Tizenötödik évfolyam.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

Két lap

félévre.

. . . 5 fi.

1868.

Két lap

félévre • • • • 5 ft.

július—deczemberi folyamára.

(Istmeretterjesztö és politikai hetilap. — Az egyik eredeti k é p e k k e l dúsan illustrálva; a másik „Országgyűlési
Beszéfitái'-raL s más rendkívüli melléklettekkel bővitve.)
Az uj félév közeledtével azon biztos reményben ujitjuk ineg előfize- | legközelebbről a belreformok terén várhatunk tőle nevezetes lépéseket. A
tési fölhívásunkat, hogy testvérlapjaink olvasóinak eddigi részvétevei jövőre törvénykezési, nemzetiségi, megyerendezési s mindenek fölött az oly fontosis teljes mértékben fogunk találkozni. A korszak, mely a politikai és társa- honvédelmi kérdés rövid időn már eldöntés alá kerülnek.
Rendkívüli tevékenység fejlődik különösen az anyagi téren is, kivált;
dalmi világban hétről hétre meghozza érdekes mozzanatait, s melynek ez
évben ugy látszik, nem is lesz úgynevezett holt idénye, oly gazdag esemé- a közlekedési eszközök eddig soha nem tapasztalt mérvben felállítása s fejnyekben s oly gyors a fejlődésben, hogy a hirlapoivasó-közönség kis ideig lesztése körül. A megyék közélete is folytonos élénkségben pezseg. A külpolitika nem kevésbbé érdekes és várakozásteljes szint mutat.
eein nélkülözheti megszokott hű tudósítóit.
Mind e nagyfontosságu mozzanatokat, a vidéki, ugy szintén a gazdaKözönségünk, azt hiszszük, ezek közé számítja a „Vasárnapi Újságot"
és „Politikai Újdonságokat." E testvérlapok, mint eddig, ugy ezutánra is sági, ipar- a kereskedelmi és egyleti élet összes fejleményeit folytonosszabadelvű, nemzeti szellemben, pártatlan igazságszeretettel 8 elfo- figyelemmel kiséri a „Politikai Újdonságok."
gulatlan tárgylagossággal müködendnek; megőrizve teljes függetlenséA „Vasárnapi Újság" programmja, tárgyköre, iránya és szelleme is,,
güket le- és fölfelé, nem egyes pártok, hanem az összes nép érdekeit törek- ugy hiszszük, átalanosan ismeretes. Nem is tartjuk szükségesnek ismét részszenek képviselni, védve a jót, hibáztatva a roszat, bárkitől és bármely letezni. Csak annyit mondunk, hogy e lap továbbra is az eddigi marad;.
oldalról jöjön is.
változást csak annyiban szenved, mennyiben folytonosan tökélyesülni igyekEz átalános irányelv szemmeltartása mellett fogjuk kezelni eddigi szik. Képeink ugy, mint szövegeink változatosak, s felölelnek a társadalmi
rovatainkat s tárgyalni mindazt, mi azok tág keretébe beillik. Lépést tartva élet és az ismeretek világából mindent, mit tudni méltó. Legjobb Íróinkat
az eseményekkel, semmi érdekest nem mellőzzünk, a mi ugy a bel-és külföldi számújuk munkatársaink közé s legjelesebb művészeink működnek közre?
politikában, mint a társadalmi, irodalmi és művészeti életben, s az ismeret- lapunk külső kiállításában.
szerzés
és körében hétről hétre fölmerül.
Ily módon reméljük, hogy testvérlapjaink, ugy az irodalmi közlönyök
Országgyűlésünk, melynek három éves megbízatása a jelen év végével sorában, mint a közönség pártolásában továbbra is megtartandják azon helejár, tömérdek teendői közepette folyvást megfeszített erővel működik, s lyet, melyet eddig elfoglaltak. — Pest, 1868. június elején.

Nagy Miklós.

Ueckenast Guazíáv,
kiadó.

szerkesztő.

Előfizetési föltételek:

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

Félévre (július — deezember)
5 forint.
Csupán a Vasárnapi Újságra:
Csupán a Politikai Újdonságokra:
Félévre (iulius — deezember)
3 forint. Félévre (július—deezember)
2 ft. 50 krv
Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tiszteletpéldúnynyal szolgálunk.
A pénzes levelek bérMid*,
A

NH*

Vasárnapi ujság

ú

te ((Pesten,
P o Hegyetem-utcza
U kt at i
P t
4-<lik
4 l i szám.)

kiadó-hivatala

jóféle 8 tisztaiziéaü

kávé csak 2 ít. 80 kr.
Sfont

l'oriorico-kávé
3 ft 40 kr.
Arany-Java-kMvé . . . . 3
80 „
Laguayra-kávé
4
Flaiit-Ceylon-kávé . . . . 4 „ 2 0 „
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 Souchong-thea, sardiuák, mustár és sajtfélék a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Bauhofer és Jármay-nál,

a két szerecsen- és Laudon-utcza eiögletén,
11-dik szám alatt.
9flp* Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban eszközöltetnek.
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9CF* A t. ez. vidéki közönségnek!
Üzletünk könnyebb feltalálása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájrajz, mely a láuczhidtól veszi kiindulási pontját!

Érczkoporsóh

sírboltokba es minden közönséges sírba valók,

mind szilárdságra, mind Ízletes kiállításra, és kiváltképen még
arra nézve is, hogy arányszerüleg jutányosabbak a fakoporsóknál; úgymint: 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 vasuti állomásokra is megérkezik.
78(13—34)

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

Pest, június 21-én 1868.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: 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 Újság 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.

S i m o n y i
Helyzetünk jobbra fordultának egyik
örvendetes jele az, hogy eddig külföldön
tartózkodott jeleseink nagyrészt hazatértek,
szolgálataikat ismét a haza javára szentelendők. A külföldön is méltó képviselői voltak ők a magyar névnek, s a haza jólléte
lebegett mindig szemeik előtt, de ma már
azon jobb meggyőződés vezérli őket vissza,
hogy itthon nagyobb tér nyilt az üdvös
munkásságra. A mint fájdalmas részvéttel
gondoltunk reájuk mindig, ugy őszinte
Örömmel üdvözöljük most, mert még véget
korántsem ért küzdelmeinkben minden erő
támogatására szükségünk van,
már pedig erős támaszt keresünk az ő dús tapasztalásaikban és sok megpróbáltatást
szenvedett szilárd jellemükben.
Néhány hét előtt érkezett
Vissza a haza földjére, 19 évi
hosszas száműzetés után Simonyi Erríó is. Sokat tűrt és
szenvedett, de nem esett kétségbe, mi csak gyönge emberek tulajdona, s nem maradt
tétlenül egy pillanatig sem,
hanem tanult és dolgozott,
gyarapította ismereteit s becsületes munkával kereste kenyerét, hogy soha mások kegyelmére ne szoruljon.
Künnléte alatt érdemeket
szerzett a tudományosság terén is. A külföldi, nevezetesen
a londoni, párisi, nápolyi stb.
levéltárakban a magyar történelmet érdeklő okmányok után
kutatott, s az akadémiához
intézett számosküldeménynyel
gyarapitotta
történetirodalmunk anyagát. A legilletékesebb elismerés e tekintetben,
hogy Horváth Mihály a m. t.
a
kademia tagjának ajánlotta.
Gazdagította tovább a nemz. k
Múzeum gyűjteményeit is, különösen geológiai tárgyakkal,
núután a geológiai kutatások is kedvencz
foglalkozását képezték.
A képviselőház, melynek most tagja lett,
kiváló erőt nyert benne, mint szakférfiúban
a
kö Z g a Z ( j a s ^gj g-g kereskedelmi téren, s e
tekintetben már rövid ittléte alatt is jelét

Ernő.

adta kitűnő ismereteinek. — Életéről a következő 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 tevékeny részt vett a közügyek tárgyalásában,
mindig az ellenzék soraiban.
1848-ban Nyitramegye bajmtíczi járásának törvényszéki elnöke volt, s a privigyei
kerületben a választók nagy többsége által

SIMONYI

ERNŐ.

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

tüzér működött, de az év végéve], megyéjét
az ellenség megszállván, Komáromba menekült, hol a téli ostrom alatt intézett kirohanások alkalmával több izben kitűnt.
1849. február havában mint egy guerillacsapat parancsnoka Nyitra- és Barsmegyékben az ellenség háta mögött működött, 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 ujonezozásában, valamint a megyében tanyázó 3
hadosztály élelmezésében kitűnő része volt. A hadi szerencse fordultával ismét Komáromba menekült, a kapituláczió után pedig külföldre.
Hamburgból, hol csak néhány hónapot töltött, Angolországba ment, s ott egy családnál mint nevelő több évet
töltött. Időközben növendékével huzamosb időre Parisba
utazott, hol az „École des mines," „Collége de Francé,"
„Jardin des plantes" és „Sorbonne" tanintézeteit látogatta,
szorgalommal tanulmányozván
a vegy- és természettani tudományokat. Londonba visszatérvén, szabad idejét a brit
múzeum kézirat-gyüjteményében töltötte búvárkodással s
lemásolta a Magyarországra
vonatkozó történelmi okmányokat. 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 érdekében Német-, Franczia-, Spanyol- és Olaszországban utazott, ez utóbbi országban a
háború kitörésekor a magyar
légióhoz csatlakozott. A villafrankai békekötés után azonban ismét visszatért Angliába, de elhagyott helyét vissza nem nyerhet-.
vén, Bristolban fényképészettel foglalkozott.
1861-ben a privigyei kerület ismét és
egyhangúlag választotta meg képviselöjé-
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nek. Vissza akart ekkor térni hazájába, s b. napi kérdéssé vált. Az időszakonként ismét- állott, s a törököket kiiizve, ismét lángra
Vay akkori kanczellártól menvédet is kért. lődő felkelések agörög félszigeten és a Balkán lobbant a szerb szabadságharcz, melyről a
de ez tőle megtagadtatván, két hónap múlva vidékein, Bozsnyákországban és Albániában, nép gyönyörű dalaiban s a történetírás halbekövetkezett országgyűlési
igazoltatása a véres háborúk Montenegróban, békés váró hatatlanságot osztogató komoly lapjain oly
után engedély nélkül készült bejönni. E sok bombáztatása, fejedelmek elűzése, meg- diesőitöleg emlékezik. Ritka honszeretet
czélból Parisba érkezvén, ott tudta meg, gyilkolása s újaknak trónra emelése, mind- és csodálatraméltó önmegtagadás képezte a
hogyb.Vayt a kanczellárságban gr.Forgách ezek csak egyes nyilvánulásai azon átalános nép egyetlen segédforrását. A szerbeket nem
váltotta fel, s evvel a kiegyezkedhetés min forrongásnak, mely földrészünk keletén lelkesitheté, mint később a görög felkelőket,
den reményét feladván, visszament újból uralkodik, s melynek bekövetkezhető kitö egy dicső, magasztos múlt emléke, melyet
Angliába, s az abbahagyott fényképészet rése azt iszonyúan meg fogja rázkódtatni. az összes mivelt világ tisztelve és csodálva
helyett Bridgewaterben egy czement és Törökország keresztyén alattvalói ébredezni emlegetne. A szerb szabadság csak a fegytégla-gyár igazgatását vette át. Innen azon- kezdenek több száz éves álmukból, s uj, sza- i ver- és pénztárakból szivhatá éltető erejét.
ban mint egy világhírű sheffieldi aczélgyár bad és boldog életre vezető pályájokon mind- Maga Belgrád is megadta magát a bátor
(Turton és társai) teljhatalmú képviselője inkább előtérbe lépnek. — Mindazon politi- ostromlók fegyvereinek, de a bukaresti béke
Parisba ment. Újból bejárta ezután Nyugat- kai alkotások között, melyek eléállásukat az (1812.) megint csak meghagyta a várak birEurópa nagy részét. Észlelt és vizsgálódott, s európai Törökország hanyatlásának köszön- tokában a Törököt.
A harcz újra föléledt; és pedig ugyan' mint már érintettük, kutatott a levélt árakban. hetik, mindenesetre a már majdnem teljesen
azon
évben, 1813-ban, melyben Európa néönálló
dunai
fejedelemségek
azok,
melyek
Vé»re egy jobb kor hajnala virradt fel
peinek
legnagyobb része az idegen jármot
legtöbb
érdekeltséget
költenek
magok
iránt,
a hazában. Ez és hontársai bizalma haza
lerázta
nyakáról. A szerbeknek kevesebb
hozta öt is. A baranyamegyei német-üröghi s ezek között ismét első sorban a mostanászerencséjük
volt. A kis topolai templomkerület egyhangúlag megválasztotta képvi- ban oly nevezetessé lett Szerbia áll.
ban,
Belgrádtól
délre, hova a keskeny ablaNagyszerű szabadságharcba e század
selőjének, s néhány hét előtt foglalta el
kokon
át
a
nap
világa is csak nehezen hahelyét, és pedig a szélső baloldalon. Mi, a elején újból visszaadta Szerbiát a polgárotolhat
be,
az
örök
lámpa halvány sugarai
kik egy nagy alkotmányos küzdelemben sodásnak. Azóta Szerbia az államélet minden
egy
egyszerű
márványlapot
világitanak
minden pártot, még a szélsőségekét is, jogo- terén meglepő előmenetelt mutathat fel, s
sultnak tartunk mindaddig, mig alkotiná épen ezért ugy hiszszük, érdekelni fogja meg. E márványlap az erdőségek hősének,
nyos eszközökkel küzd, osztjuk azon általá- ! olvasóinkat, ha e szép reményű kis állam az első, de meghiúsult szerb fölkelés vezenos véleményt, hogy Simonyinak e párthoz 1 jelenlegi társadalmi és politikai viszonyai- tőjének, a hires Kara Gyorgye-nek csontjait
csatlakozása folytán ezentúl a szélső baloldal val, bár röviden és vázlatosan, megismertet- és levágott kaponyáját fedi. Bérgyilkos keműködésében is több higgadtság és rendszer jük. Szerbia régibb történetére nem fogunk zektől elejtve: feje, mint győzelmi jel, a
lesz észrevehető. Óhajtjuk azért, hogy Simo- kiterjeszkrdni, mert az túlhaladná lapunk sztambuli szerail kapuján függött, de most
nyi Ernőnek minél többször nyiljék alkalma terét és körét; politikai helyzetét is csak már szabad hazában pihen.
Mikor 1813-ban a fekete György Ausztudományát, ismereteit és tapasztalásait a annyiban fogjuk érinteni, amennyiben múlhatatlanul szükséges, hanem annál többet triába menekült, még volt egy ember, ki
haza javára érvényesíteni.
—y.
foglalkozandunk társadalmi és népéletével, hóna függetlensége iránt szivében táplált
szebb vidékei megismertetésével s termeszei i hitét nem vesztette el, és el vala határozva,
és történeti nevezetességei elösorolásával.
hogy a halált a szolgaságnál előbbre fogja
Távolból.
Európai délkelétén az 500 éves török becsülni. A sumadiai sötét csererdőkbe vonta
Már látszik ócska bérezi vára,
uralom ugyanannyi ideig tartó szünetet magát s ott készítette elő azt a felkelést,
Mely fellegekbe' ryúl ki fenn, —
jelent
a mivelődés mezején. Mindazon nagy- mely hazájának ujabb, de szerencsére röviA messze tér lefutva mára,
;
szerű
előmenetelek
és találmányok, melyek debb ideig tartó szenvedések után végre az
S, a vándor újra elpihon.
földrészünknek mai kinézését kölcsönzék, állandó függetlenséget biztosítandó vala, E
Édes szülőföld/ oh, e szóra
ezen országok felett, melyek Nyugattól férfi Obrenovics Milos volt 1815 ben virágA szív mi forró lángban ég.
Mely érne véled szépre, jóra,
h .tár- és pestis-sorompók által ugy szólva vasárnapon Takovónál fölszólította nemze
Hasonlót nem teremt az ég!
légmentesen él vannak zárva, nyomtalanul tét, hogy a török jármot rázza le magáról.
;
vonultak át. A véres török lobogó kitüzésé- Melentie archimandrita, ki maga is kardot
Megjőnek mind a gyermekévek,
I
vei az egykor virágzó államok mély álomba tartott kezében a kereszt mellett, megálNem kell rá csak egy pillanat...
Sik oldalán a lombos érnek
! merültek, s csak néhány évtized óta derült dotta a lelkesült szabadságharezosok fegyZendül a csalfa pitypalatty.
fel az ébredés hajnala az ifjú Szerbia felett. vereit, melyek győzni tudának, hogy megSzívom a pázsit illat-árját —
Ha Szerbia legmagasabb hegyére, a 6000 boszulják a rigómezei gyalázatot és szabaddá
Megittasulva kebelem,
lábnyira emelkedő Kopavnilr-ra fölmegyünk, tegyék imádott hazájokat.
Mintha megint magadba zárnád,
melyről az ott legeltető pásztorok állítása
Igaz ugyan, hogy Milos fejedelem, kinek
Te örök-ifju szerelem!
I szerint „az egész világot be lehet, látni,l< s
1831-ben
a magas porta is elismerte örökölÉlet kel im a holt vadonba,
\ ha tekintetünket az ország határain tul dél
hető
fejedelmi
méltóságát, gyakran erőszaTülkök siráma fölrival, —
j leié jártatjuk, egy íensíkot látunk magunk
kosan
és
korlátlanul
uralkodott, de legalább
Zöng a berek: csörögve, bontva,
j
előtt
elterülni,
mely
nagyszerű
események
megzabolázta
azokat
az apró nemeseket, kik
Sugár ünő-vad átnyilal.
emlékeit
idézi
lelkünk
elébe,
melyek
Európa
szívesen alkottak volna hűbéri (feudal) neAz eb mély hangú torka jajgat,
délkeletét századokon át a török mivelet- mességet, s ha már ma minden egyes szerb
Zúdul a bősz hahó, hahó . . .
lenség szomorú sorsának engedték át. Avagy büszke öntudattal kiálthat fel, hogy : minden
Viszhangja kél a méla jajnak,
Halkan enyészve kihaló.
maradhatna-e közönyösen, a ki a történe- szerb nemesember! kinek köszönhetné ezt
lemben
jártas, a kossovo i síkságnak, a hires másnak, mint épen annak a Milos fejedelem
És visszajő az édes inger,
.,Rigó-mezejének'1 látásakor, melyen a keresz- nek, a ki erélyével az uralkodó osztályt
És újra vonz a lány dala. . .
Ha fényt a hold súgóra hint el,
tyén magyarok, lengyelek, bozsnyákok és megtörte ? Az öreg Milosnak azonban mégis
Szivem megifjul általa.
szerbek sorsa felett két izben vettetek el a le kellé mondania, egyik fia javára, az általa
A kis harang siró szavára
véres csata koczkája (1389 és 1448.); melyen megszerzett trónról. Majd uj zavarok egész
Sok édes álom újra kél;
Amurad szultán és a szentté avatott utolsó dynastiáját megbuktatván, egyidöre a KaMit a kebel hiába vár ma,
szerb fejedelem, Lázár, egy napon adták ki ragyorgyevicseknek készítettek helyet SzerNyögő panasz hiába kér.
lelköket? — Ekkor állott be a halotti csend. bia trónján. 1858-ban Karagyorgyevics Sánígy nyújtva édes bája titkát
De í ár korunkban az európai Törökország dor ismét elüzetett s a szerb nemzet ismét
A kis, falu, az agg vadon, —
íenállása
még politikai szükségességnek van az öreg Miloshoz fordult, és öt s benne az
Ah, hányszor édes kéjbe vitt át:
elismerve,
Szerbiában megértük már annak Obrenovicsokat megint visszahivta trónjára.
Nincs szó reá kimondanom.
hanyatlását. A rengeteg erdőségekben, hol a MÍIOJ halálával a harmadik Obrenovics, a
Futván a távol messzeséget,
Oh mennyiszer sohajtozám
fák sürü lombkoronái felett byzánczi klast a derék Mihály herczeg lépett az uralkoE tájra, hol a boldog élet
romok és imaházak fényes kupolái tündököl- dásba. Ö Szerbiát erélyes kézzel kormányozta
Csendes világa vár reám! . . .
nek , a föld népének szegényes kunyhóiban, s magasb jövő alapjait vetette meg nemzete
Pap Gyula.
melyeknek lakói ősi szokás szerint nagy csa- számára. De müvét bevégeznie az orgyilkoládokban együtt élnek, a kik házat és udvart, sok golyója s tőre nem engedé.
Szerbia állami és társadalmi életéből. barmokat és földeket— szóval mindent közöSzerbia most már csak 12,000 arany évi
sen birnak és használnak, s a legidősebbek- adót fizet a portának. Ennyi az egész, mi
i.
től korinányoztatnak — városokban ugy, még az egykori függésre emlékeztet, mtrt
A fölszabadult Szerbia.
mint falvakban, régóta forrongott már a fölA keleti kérdés és annak megoldása, mit szabadulás utáni vágy a szivek rejtekén. már az erősségek, sőt maga Belgrád is, mely
az európai nagyhatalmasságok oly régóta Nemzete élén Kara Györgye, a fekete György, ezelőtt kevés idővel még a törököktől volt
megszállva, egészen a szerbeknek adattak át
húznak- halasztanak, most már a legégetőbb

205

és Szerbia szabad földét nem tapodja többé kibékülni. Egyébiránt az efféle jelenetek látással áldatvák nieg, a a kik csak különös esea muzulmán, s így a kis ország akadálytala- mind ritkábbakká lesznek, s akarjuk hinni, tekben veszik igénybe ezen érzékek működését,
nul halad nyílt ösvényén a felvirágzás felé, hogy még mielőtt századunk sírba szállana, de nem szabad elfelednünk, hogy tehetségeink
hacsak az épen most felmerült gyászos ese- végképen meg fog szűnni az ilyen eszközök értéke a mivelés által emelkedik. A szem, pélazt látja, minek látására begyakoroltatott.
mények uj vészfelhőket nem hoznak derült alkalmazása, melyek már kinézésök által is dául,
Egy vak, kinek szemvilágát egy szerencsés műtét
egére. Belgrádot, a szultán hatalmának utolsó a középkor kínzó kamaráira emlékeztetik az visszaadta, sokáig nem tudott fogalmat alkotni
támaszpontját a szerb területen, 1867. máj. embert.
a távolságról, a távoli tárgytól is visszahökkent,
attól tartva, hogy beleütközik. Csecsemőknek
6-án hagytak el a török csapatok.
sincs
fogalmuk a távolságról, kicsiny kezeiket
Ki a szerbet ott keresi fel, hol az idegen
A világtalan a világban.
hiában
nyújtogatják ki a távolabb eső tárgyak
befolyásoktól érintetlenül maradott, ama
Nem hirzem, ho^y léteznék nyelv, mely a után.
vidékeken, melyeket a Murava, Drina és a vakság fogalmát ily röviden, s érthetőbben fejezné
Hogy találkoznak oly vakok is, kik a tudomáSzáva foly körül, azon szűk hegyszakadé- ki. Csak az ismeri a világot, ki látja azt; a ki nem
nyos s elvont ismeretekben kitűnő előhaladást
kokban és rengeteg erdőségekben, melyek a látja, habár a világban van is — világtalan. A tesznek, nagy részben annak tulajdonitható, miszerb s^.abadságharczot szülték, az bizonyára vaknak szerencsétlen sors jutott osztályrészéül, szerint képzelő tehetségűket nem zavarják a külmeg fogja őt szeretni. Ott fogjuk mi találni mert az elvesztett szemvilágot nem pótolhatja ki tárgyak, s figyelműkkel háborithatlanul kisérhetik
a valódi szerbet festői öltözetében s mindig többé semmi sem. A világban van és mégis világ- gondolatmenetüket. A látással megáldott ember
Könyörüljetek a vakokon, a szánalomra hasonlít egy tárt ajtóknál dolgozóhoz, a kit látogatói
fölfegyverkezve, mert fegyvereit soha sem talan.
érdemesek ok, mert egy égés* világot vesztettek folyvást gyöt írnek, félbeszakasztatják véle munhagyja el magától, minthogy azok a dolgok el. Sötétség és világosság csaknem egyértelmű a
káját, összezilálják eszméit, kimerítik idejét, tübirnak előtte legnagyobb fontossággal, me- nyomorral és boldogsággal. — Gyakran hajlandók relmét: mig másfelől a vak ugy tűnhetik föl, mint
lyek a har^z mesterségével összefüggésben vagyunk azt hinni, hogy a vakság még a leiekre erősen becsukott ajtók mellett magát a munkának
is homályt borit. Azonban ne véljün, hogy a vakok szentelt egyén, kit senki sem háborgat magánosállanak.
oly gyámoltalanok volnának, hogy mindenben ide- ságában. Ha irunk vagy olvasunk, mihelyt szemeinNemzeti jelleme rósz oldalai mellett
gen segélyre szoruljanak. A tapasztalat igazolta,
szerb annak jó oldalait is meg tudia őrizni hogy habár nem mérkőzhetnek is minden tekin- ket a pap'rról fölemeljük : a körültünk levő tárgyak, általunk gyakran észre sem véve, elvonják
Századokon át el lévén zárva az egész
világ
g
ág tetben azokkal, kik szemeikkel nézhetik a napot, figyelmünket, a kiütik elménkből az eszmét. —
tóii, ennek civiüsált előhaladásában sernin megmaradt érzékeik mivelése által bámulatos Csak mondának tartom, hogy e»y hajdankori
részt sem vehetett. A családi érzület és a ügyességet képesek kifejteni. A vakok tehát nem bölcs szemeit azon czélból szuratta ki, hogy tiszhazának forró szeretete, mely utóbbi gyak annyira alamizsnát követelhetnek tőlünk, mint tábban gondolkodhassak ; de azt magunkon is tainkább azt, hogy segitsük őket, magokat mivel- pasztalhatjuk, hogy mintegy önkénytelenül beran a legdicsöbb tettekben nyilvánult, nem hetni, mi csak a vakok intézete által érhető el.
hunyjuk ezemeinket, ha valami felett mélyebben
csak a felsőbb osztályoknál, hanem a legegy
A szem az emberlélek városának csak egyik gondolkodni akarunk. Mig ekkor is előttünk leszerübb szántóvetönél is félreismerhetetlen kapuja, s ha ez bezáratott, több kapu nyilik fol az begnek a kültárgyak. mint hivattan vendégek
Merev szivósággal ragaszkodik ősi erkölcsei- ismeretek bebocsátására. Ha a szem n<sm lát is, a akarnak betolakodni, nagy munkánkbakerül tőlök
hez és szokásaihoz. Sőt ez erény nála egé- lélek nézhet a többi szervek által. A hallás és megszabadulni egy pár perezre, s ha elvégre
szen az önfejüségig, konokságig megy; habár tapintás helyettesíti leginkább a látást, s folyto- csakugyan sikerül, kevés idő múlva hivatlanul
olykor-olykor a változott viszonyok a hagyo- nos gyakorlat bámulatos eredményt hoz létre. ismét megjelennek. A vak nincsen kitéve ily hámányosan örökölt szokás elhagyását taná- Valóban csak akkor ismerjük meg egyik vagy borgatásnak. Mikor ujjait leveszi a dombor betűkmásik tehetségünk erejét, midőn valamelyiktől ről, vagy az, kivel beszélgetett, elmegy : eszmecsolják is. A szerb például még most is meg- megfosztatván, annak helyét egy másikkal va- lánczolatát a külvilág tárgyainak befolyása nélkül
vetéssel tekinti a kézi mesterségeket, és hogy gyunk kénytelenek betöltetni. A vak ember léptei- követheti. — A vak ember különösen emlékező
Vajjou fog-e fejlődni nála polgári osztály, nek visszhangjáról, s egyéb jelekből meg tudja tehetségére van utalva. Tapasztalati tény, hogy a
fni műveltségünk
ű l t é ü k e legfőbb
l f b b tényezője,
é j a Ítélni, hogy vajon fai felé megy-e; észreveszi: vakok emlékező tehetsége többnyire éles szokott
szobában, vagy nyilt téren áll-e? — Egy vak, ha lenni. A számtanban, természettanban kitűnő
még csak a jövő titka.
lábával
egyszer-kétszer a szobában topintott, szakemberek kerültek a vakok közül. De különöMindamellett is a kormány becsületesen
meg tudta mondani annak területét, hogy hány sen a költészetben, s zenészeiben bámulatos mamegtette a magáét, hogy az országot emelje bútordarab van benne elhelyezve, s hány ember aaságra emelkedtek közülök többen, hogy többet
s kiszáríthassa azokat a posványokat és tartózkodik ott. — Egy yorki vagyonos angol,- ne említsünk, a világhírű vak lantosok Homér és
mocsárokat, melyeket a török gazdálkodá: elvesztvén szeme világát, kedvencz mulatságáról, az angol Milton hervadhatlan koszorút érdemeltek.
az állatni és társadalmi élet minden terén a czéllövésről nem mondott le. Oly éles hallása Stanley, Carolan hírneves vak zenészek voltak.
hátrahagyott. Ha tekintetbe veszszük azon volt, hogy ha egy gyermek a czéltábla mellett
De a testi ügyességben sem maradnak hátul.
rövid időt, mióta Szerbia szabadságát élvez- egy csengőt megrántott, egyenesen oda ezélzott, Sowerby-ben — irja Coleridge — látott egy szüs ritkán tévesztett. A vakok hallás által kötnek
heti, meg kell vallanunk, hogy rnár is elég ismeretséget, a hang vezérli s irányozza rokon- letésétől fogva vak embert, kinek legkedvesebb
mulatsága a halászat volt, vak barátjával együtt
sok elismerésre méltó ujitás történt. Szerbia szenvüket.
a tájék minden egyes zugait jól ismerte. Metcalf
az az egyetlen tartomány az egykori török
A tapintás érzékét szintén bámulatos fokra János a vak futár, merész lovagló, s ügyes úszó
birodalomban, hol már a személy- és áru- képesek némelyek emelni. Grough, a vak fűvész, volt. A vadíszebek vezették; egy izben a lóverseközlekedés európailag van szervezve. Leg- a növényfajokat ujjainak tapintása által külön- nyen ő nyerte el az első dijjat. Egyszer, midőn a
alább a főutak már ki vannak épitve, sőt böztette meg, ha pedig még bizouyosabb akart postakocsis a hó miatt nem tudott tovább menni, ő
postát és távirdát is találhatunk már Szer- lenni, nyelvéhez érintette afinomlevelet. — Moyes, vette kezébe a gyeplőt, s a legnagyobb biztosaágbiában, habár vasútja még csak ezután a vak vegytanár a csak nagyító üveg által kivé gal hajtott. Igen gyakran a lsgbonyolódottabb
hető karczolásokat ujjaival mutatta meg.— Colé- utón őt használták kalauzul.
lesz is.
rigde látott egy vak németet, ki a durva papiSok világtalan igazi mester a gépészetben.
A civilisátió legfőbb jelzői közé tartó- roson nyomtatott betűket tapintás által folyéko- Órást, asztalost nem egyet találhatni közöttök.
i k az igazságszolgáltatás. E tekintetben nyán olvasta. — A tapintás érzéke nem szorítkozik Laing Vilmos vak angol nem régiben hirdette a
Milos fejedelem uralkodásának első éveiben pusztán a kézre. Egész testében szétárad az, de vakok számára föltalált számtani gépét, melynek
még a régi szokásjog uralkodott. Ma már e különösen az arcz felbőre van nagy segítségéül. segitségével még a legnehezebb miveletet is ki
A vak, ahhoz képest, a mint a légnyomás változik
r
észben is igyekeznek Európához alkalmaz- arczán, meg tudja mondani a körülte levő tárgyak lehet dolgozni.
így ismerve a vakok tehetségeit: nézzük
kodni, habár a botot és a verő-gépet még terjedelmét s távolságát. Egy vak tudósról hal- meg, hogy érdekükben mit kell és lehet tenni.
mindig nélkülözhetetlennek tekintik.
lottuk, hogy megtudta mondani, ha közel tartot- Kötelessége minden társadalomnak oda működni,
Képünk egy szerb törvényszéki jelenetet ,ak arczához valamit, vagy egy fa mellett mentek hogy helyesen vezetett vakok intézete állittassék
föl, s itt minél többen, minél kevesebb költséggel
ábrázol a maga legkezdetlegesebb alakjá- el. Ezt a levegő nyomás változása eszközölte.
Az ajak is érzékeny tapintási azerv. Beszélik, neveltessenek. A párisi vakok intézetében körül ban. Szigorú tekintetével a szabad ég alatt
ül Híja Antonievics, azon kerületi birák hogy egy szegény öreg vak leánynak minden gyö- belől 130 fi és 50 nő nyer oktatást. Az intézet
nyörűsége abban telt, hogy durva nyomású szent- tizenkét tanitó vezetése alatt áll, a kik mind
egyike, kik a vén M los kegyében magasan rását ujjaival olvasta. Azonban a szél megütötte, vakok. A tanulók legfeljebb 20 éves korukig nyerállottak, de saját kerületökben elbizakodott- i karjait nem használhatá, ujjai elvesztették nek teljes ellátást 9 oktatást. Legjobban megraságuk, önkényök és igazságtalankodásaik apintási érzéköket. Kétségbeesésében, hogy töb- gadta figyelmemet a nyomda, melyben szintén
Kiválólao:
által magukat gyűlöletessé tevék. Előtte bet már nem olvashatja életének egyetlen gyö- vakok dolgoznak.
g
Kiválólag csak
csak vakok
vakok sszámára
számára
nyörűségét,
ajkaihoz
tétette
a
szentirást,
legalább
két paraszt áll remegve, kik egy legelő
való könyvet nyomnak. Az esztergályozásban igamiatt régóta perben állanak egymással, a hadd érintse csókjaival. Nagy örömére azonban zán szép előmenetelt tanusitottak. De különösen
is megérezte
a betűket, a attólfogva
ugy megható volt a zenekar vak zeneraesterek vezej
g
g
háttérben pedig két mesterségesen összeal- ajkaival
kotott verő-gép leskelődik; az egyik álló olvasta a szent könyvet. — A vakokra nézve tése alatt. Harmincz, negyven vak játszott különigazán megbecsülhetlen a tapintás érzéke; mikor
hangszereken, s az öszhangzatot csodálni le°otozó-gép női fegyenczek számára készítve, Diderot, megmagyarázván egy vaknak a csillag- féle
hetett. Hívebben rajzolhatjuklea Sz.-György téren
m
% n é l a főt és kezeket két, félkör alakban vizsgáló látcső roppant horderejét, kérdezte tőle, levő vakintézetet Londonban. Itt körülbelől 160
^vágott deszka közé szorítják, a másik fér- hogy szeretné-e ily látcsövön keresztül szemlélni gyermek láttatik el, s nyer oktatást. Talán nem
"aknak van szánva, hogy fekve fenyíthessék az ég csudáit, a vak igy felelt: „jobban szeretném, lesz érdektelen keresztül sétálni a termeken. Az
me
hoszg őket, mi alatt a bűnös kezeit a padhoz ha az ujjaim érnének odáig, jobban megtanitná- ! első teremben a kosárkötők dolgoznak.
k Egy
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nak
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engem
az
égitestek
tulajdonságaira,
!
szu
térés
szobában,
alacsony
zsámolyokon
ülnek
a
kötözik. „Béküljetek ki — k ü l ö n b e n ! " mint a ti hires látcsőveitek."
! vakok, tisztítják, szeldelik és hegyezik a kötőfüzet,
ko
01 l g y h a n
z o t t
b biró
i r ó u uram
r a m l t Ítélete
élet
a
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P >ülbelől
Ö r r ' v ^ így hangzott
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A tapintás és hallás érzékeinek ily bámulatos mindegyiket a kirendelt helyre téve el. Egy kis
r Rekedő felek számára. Es ök jónak látják ' tökéletesítéséről alig lehet fogalmuk azoknak, kik fiúnak kezei között folyvást növekedik egy kocsi-
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kas. Amott egy másik épen most végez be egy széles utakkal ellátott kertben futkároztak, kercsinos, különféle szinezetü kötő kosarat; a hajlé- gették egymást; messziről nézve senki sem hitte
kony füzszálak szinök szerint hevernek előtte. volna, hogy ott vakok szaladgálnak. Kérdeztem,
Mindenféle alakú és szinü kosarak készíttetnek hogy nem ütik-e meg néha magokat a falban vagy
itt. A második szobában a czipészek egy felügyelő a fákban, nem ütköznek-e össze egymással? Oh,
őrködése alatt vágják a bőrt, viaszkolják a fonalat, nem, válaszolt a kalauz, csaknem mindig megs ügyesen kezelik a bőrlapitó mintát, s szabatos érzik, ha fal mellett állanak vagy egymás felé
pontossággal verik a talpra és sarkokra a kerek- közelednek. Az uj növendékek eleinte igen óvafejü szegeket. A szomszédteremben pokróczkészi- tosak.
A siketnémák természettől fogva gyanakotéssel foglalkoznak. Ez már nehezebb feladat, ide
az ügyesebbeket alkalmazzák. Egyik nagy fésűvel dók, boszuállók; a vakok ellenkezőleg, szelidek,
ezoritja le a meghagyandó bolyhot, a másik óriási engedékenyek, tanulékonyabbak. A társadalomnak
ollóval vágja le a felülmaradt feloslegea részt. A érdekében áll, hogy őket hasznavehető tagjaivá
szoba másik oldalán legnehezebb mintájú ágyteri- képezze; erkölcsi kötelessége, hogy szerencsétlen
tőket szőnek. Bámulva kérdeztük, hogy mikép sorsukat, a mennyire lehet, könnyebbé, elviselhekülönböztethetik meg a színezetet, s mikép szőhetik tőbbé tegye, örvendezhetnénk, ha a vakok érdea legczifrább virágokat. Közelebb mentünk hozzá- kében országggyülésünkhez intézett fölhívás nem
jok, s meg lőn fejtve a titok. A fölvigyázó látja hangzanak el, mint a pusztába kiáltó szó. Megérel őket a különféle szinü gyapottal, a mit már előre demlik a világtalanok, hogy a könyörület s részkijelölt helyére rak be. A vak előtt ott van az uta- í vét szelid karjaival vezessük őket sötét utaikon!
sitás, a kidomborodott rajzminta.
Könyörüljetek a szegény világtalanokon!
A leányoknak külön termők van. Az ajtóhoz
Könyves Tóth Kálmán.
közel egy padon hat leány kefekötéssel foglalkozik. A másik oldalon ifjabb leánykák hímzéssel és

melyeket a természet csodás ereje alkotott, a foldalakulások rejtelmeiről tanúskodni egy uj világ
teremtményei előtt.
A fürdő látképét is rövid időn közölni fogjuk, leírásával együtt.

Képek a hazai népéletből.
ív.
Katonabeszállásolás.
— Czvájter czug, czváj man!
Torzonborz strázsamester diktálja, inczifinczi
frájter pingálja, a fehérre meszelt falon bélyeget
hagy a vörös plajbász, — hanem hiszen nem is
marad rajtok egy garas ára becsület, ugy lehordja
nénémasszony, még a ki kitalálta is, a pokol pozdorjája jött-ment népét.
Mikor aztán egyet szusszan, kisbiró uram
förmed neki: Ugyan fogja be már kend a pampuláját! azt is az isten teremtette.
Kisbiró uram villámháritó ilyetén alkalom-

Katonabeszállásolás. — (Frigyes vázlata után rajz. Jankó.)

szalagfonással töltik az időt. Egy másik asztalon
szorgalmasan kötögetnek. Sajnos, hogy a háztartásban ezeket nem oktatják, pedig gyakorlás által
erre is be lehetne őket tanítani, mert nem egyszer
láttuk már, hogy a vak asszony, ha az élelmi szereket eleibe tették, a legizletesebben tudott főzni.
Ismertem egy vak nőt Kun-Szent-Miklóson, ki a
háztartás minden tisztjét önmaga végzé, mosott,
tésztát gyúrt, megfejte a tehenet, s öreg férjének
igazán segítőtársa volt.
A nap legnagyobb részét az iskolában töltik.
Dombor nyomású könyvből olvasnak. A betűk
csak egy lapra nyomvák, a másik lap üres. Ilyen
földabroszról tanulják meg a földleírást is. Az
irást is könnyen sajátitják el. Egy ív papirt egy
négyszögü mahagóni táblára tesznek. A tábla felett farostély áll. A rostélyzat alsó részén apró
tűkkel van kicsinálva a betű, melyet ha leeresztenek, kinyomódik a papírra ; a betű alakját ujjaikkal érzik meg, s könnyen utánozhatják. Számtani
miveleteket egy lukacsos táblán hajtanak végre, a
dombor számábrákat a szükséghez képest illesztvén az üres helyekbe.
Megnéztük őket szünidejük alatt ie. A fiuk a

A ránki sziklák.
Regényes vidékekben s természeti kincsekben oly gazdag hazánkban számtalan oly pont
van, hol a természet bája annak gazdagságával
egyesül. Bérczeink, melyekben az arany terem,
völgyeink, melyekben az élet és egészség üdítő
itala forr, s a gyógyforrások melegen buzognak
fel a föld kebeléből vagy jéghidegen öntik hűsítő
vizeiket, rendesen a vidék festőiségét is egyesitik
a hasznossággal.
E kétszeresen érdekes vidékek egyike az,
melynek e pontját képünk mutatja. Kassától,
hazánk felföldjének történelmileg oly nevezetes
és oly nagy jövőjű városától alig három órányira
a regényes Abaujban, Sáros határszélének szomszédságában fekszik a gyógyfürdőjéről is nevezetes
Ránk. A gyógyforrás ugyan közelebb fekszik Herrlein községhez, mint ahhoz, melytől nevét még az
ős időkben vette; de maga Ránk egész környéke
meglepő szépségű pontokban gazdag. A csodálatos alkotásu sziklák, melyeket rajzunk föltüntet,
képezik e pontok egyikét. Az utazó bámulva tekinti e fal-romokként meredező szikladarabokat,

mai, nem csoda tehát, ha a villám őt éri legközelebb.
— Teremtette biz az ördög, kenddel együtt,
a birójával együtt, a szolgabirójával együtt. Nem
tudnak kendtek egyebet, mint a szegényt húzni,
forspontra hajtani, adót ekzekválni, katonát kvártélyozni, hogy veszett volna az országába. Dejszen
ha én gazda volnék; hanem ez a tátiszáju csak
bámul mint a bornyu, nem hogy leoldaná a lőcsöt,
és elkergetné kendteket mindnyájokat pokol országába.
Az a tátiszáju pedig elgondolja magában,
hogy sok lud farkast győz, s pipafüstbe fojtja boszuságát.
Az bizony boszuság is, mikor két idegen ember, a kit soha sem látott, a kinek még az országáról is csak annyit tud, hogy valahol az Operenczla körül fekszik, azt sem mondja, hogy befellegzett, hanem beköti lovát a forsponton és mezei
munkában kiállott párák helyére, magát pedig
úrrá teszi a tiszta szobában, szétterítve limlomát,
hogy alig férni tőle. — Nem kvártélyoztak ahhoz
katonát, a ki azt a közmondást kitalálta, hogy bagoly is ur a maga fészkében.

Akad 'egy-kettő katona „uramék" közt, ki a zelmünk nem bűn, s mig azok nem köszöntének be bevont táblákhoz, a vas vagy más érczstilusfc
fergeteg első rohamán keresztülesvén, fejszét, nyájas jó nap kivánással vendégszerető körünkbe, pedig ólom- vagy réztáblákhoz használták. Ennek
favillát, ásót vesz kezébe, gazduramnak segit a addig ne tessék csodálkozni, ha nénémasszony használata már a legrégibb korban szokásban volt.
ház körül, „kasztina" asszony sárga földdel szé- méltó megbotránkozással látja szép fehér házfalát A következő szavak adatnak az Úr szájába a kipen bemázolt szobaföldét, s tulipános bútorait vörös ákom-bákomokkal elrútittatni, melyek német rályok negyedik könyvében: „Eltörlöm Jeruzsákíméli. Az ilyen csakhamar családtaggá válik, s a vagy zsidó, vagy miféle nyelven azt jelentik, hogy: lemet a földszinéről, miként táblákon eltörlik az
nyájassággal könnyen megnyerhető inigyar ke— Czvájter czug, czváj man.
K—i.
irást, és eltörölvén megforditom a stílust, azt fel.
dély minden jótékonys alá húzom felület 'n."
ságában részesül, még
^_
A vas stylus később,
nénémasszony is kedmiként olvassuk, számvében jár, s pogácsát
űzetett Rómából, mely
süt utravalónak. Havalóban igen veszedelnem a legnagyobb rész
mes fegyver lehetett,
nem fér a bőribe,
miután a történelem
piszkol, pazarol, gaszerint ezen eszközzel
rázdálkodik, mig csak
ott több gyilkolás törjól a körmire nem koptént. Európa minden
pintanak.
múzeuma bir több
Mert oda koppintarendbeli stiluspéldányt
nak nem ritkán. Hányfelmutatni.
szor történik, hogy a
Herodot és Demoszállásadó megkötözi
sthenes szintén felemkatonáját sgúzsban vilitik az ily táblácskák
szi a község házához.
használatát; ezenkívül
Az meg magával Winig e 8 gyakran előfordischgraczczel történt
dulnak azok a latin
Furtán, hogy rektorné
költőknél is. Rómáasszony tiszteségesen
ban a lakosok csak
betálalt neki délben; a
•«gymásközti és a körherczeg dühbe jött,
nyékkel való levelehogy 12 órakor akarzésre használták, mig
ják megebédeltetni, s
a papyrus a távolabb
az ételt saját magas
küldendő
leveleknél
kezeivel összetöltögetvétetett igénybe. A
ve küldte vissza, hogy
levelezésre
használt
neki 4 órakor találjatábla külső lapjára írnak; rektorné asszony
ták a czimet, azután
aztán 4 órakor betáfonallal összeköték s
lalta ugyanazon ételeaz összekötött csomót
ket, azon módon öszviaszszal lepecsételszetöitögetve.
ték. Gyakran azis megRánki sziklák (Abaujmegyében). — Greguss János eredeti rajza.
történt, hogy ugyanMagyar katonák
azon táblára, melyre
közt a garázda a kivélevél
íratott,
karczolták
a
feleletet
is.
a
tel. Jó indulattal is fogadja őket a német és szláv
Az irás és eszközei.
Egy fiatal nő látható, kettős fatáblával keházigazda, dicséri a bakát szorgalmáról, a huszárt
(Vége.)
zében, ülőhelyzetben a pompéjí falfestvényeken
deliségéről, a leányok pedig élnek-halnak utánok.
Azon táblákat sem kell felednünk, melyek (Museo Borbonico vol. VI. 6b. tábl.), ki mintegy
Majd minden faluban van oly nő, ki messzeföldről követte szeretőjét idegen országba, 8 tisztes- több összeragasztott pergamentlapból, vagy kis a levél tartalmába mélyedve, az iróveszszőt ajkaiséges hitestársává lőn, — hány idegen nemzetbeli deszkákból, elefántcsontból, vagy az irás felvéte- hoz tartja, mig a háta mögött álló kíváncsi dajka
katona dicsekhetik ellenben azzal, hogy magyar lére elkészített fémekből^állottak. EzeK némelyike vállaiu keresztül igyekszik & szerelmes levéltartalmát kileány itthagybetűzni.
ta volna szép
A legdráhazáját az ő
gább fa, melyszép szemeért.
ből ily tábla
Hogy is mondkészült citrusja a nóta? „A
nak neveztemi leányunk
tett s az afrikai
nem eladó.
cyprus
egy
Nem eladó a
neme volt.
németnek,csak
Ily táblácsa magyar honkákat küldtek
védeknek."
a rómaiak
A honvéajándékban
deknek! Jaj az
saturnaliák alegészen más.
kalmával, épen
Mikor 184%ugy miként a
ben állomásra
jelen időben
érkeztünk, a
tárczákat
piaczon várt a
vagy más emnépség, s csakUkkönyvecskéúgy kapkodket
küldünk
ták a kvártéegymásnak.
lyosokat; még
nénémasszony
A viasz
is nyájasan hutáblák kisebb
nyoritott szevagy nagyobb
mével, s főzött
alakban kétojásos galusszíttettek, mekát és vetett
lyek egyik olpuha ágyat. A
dala vonatott
nemzet szívescsak be viaszséggel halmozszal, külszélei,
ta katonáit.
nehogy az irás
eltörlődjék,
Hanem ma
kis emelkedésminden jó masel birtak, külgyar lélek első lapja, mefacsarodik arTörvényszéki jelenet Szerbiában.
lyet mi közön*aa gondolatségesen boríra, hogy ime,
m
>g a mi édes gyermekeink külföldön eszik a só- viaszszal vonatott be s tűárral (stílus) írtak reá. téknak vagy könyveknél táblának nevezünk, eletalan kenyeret, családéletünket olyanok zavarják, A stílus (tűárr vagy árvéső), mely vagy vastag fántcsont czifrázattal vagy nemea érczczel és
kiket nem hívtunk, kiket nem ismerünk, kiknek és hosszú, vagy vékony s rövid volt, ekkor egy drágakövekkel diszittetett, szükség esetében több
f e l v é t nem értjük, kikről azt sem tudjuk, hogy nagy tűhöz hasonlított, |— érez- vagy csontból ily tábla füzetett össze. Két levelű vagy szárnyú
v
édelmezni vagy igában tartani jöttek-e minket. készíttetett; a csont stílust, —melynek egyik táblákat (diptychi) küldtek a konzulok vagy más
Tessék a mi fiainkat haza hozni, kik előtt a vége, az írásnak helyenkinti kitörlésére és a viasz tanácsbeliek hivatalba igtatásuk alkalmával bará8z
okásunk nem nevetség, ételünk nem utálat, ér- kiegyengetésére, sima lappal birt, — viaszszal taiknak, több más ajándék kíséretében; ezek kö-
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zönségesen elefántcsontból készültek, azonkívül
művészileg kiczifrázva, arany diszitménynyel láttattak el.
A fényűzés ezen szokást olv költségessé tette,
hogy Theodosius codexében egy erre vonatkozó
törvényt találunk, mely a konzuloknak megtiltja
az aranykosarak és elefántcsont diptychumok
ajándékozását. Azonban ezen tilalmat is, minteok
mást, nyíltan megszegték ; így Symmacusfiaquestorrá lett kineveztetése alkalmával, magának a
császárnak aranynyal diszitett diptychumot, bará
tinak pedig elefántcsontból készültett és ezüst
kosarakat küldött.
A viaszos táblákat, az ó és középkorban öszszeirási tárgyjegyzék, ugy az utazási költség 8
több más felírására használták. Ilyenek a szép
Fülöp franczia király által használt viaszos táblácskák, melyek a királyi könyvtárban őriztetnek.
Használatuk fennmarad* a mait századig, a mint
ezt Lebeuf apát számlája (megjelent az Academie des Inscriptions gyűjteményében) bizonyítja,
így a roueni székesegyházban 1722 ig viaszos
táblák használtattak — melyekre vasárral irták
fel azon egyházi szamélyek neveit, kik a hét folytán a templomi kargan szolgálatot tettek.
Viaszos táblák nagyszámban találtatnak ugyan
különbféle* régészeti gyüjtrménySWen, de mindannyia irásne'lküli, vagy legalább az azokon levő
karczolást n<;íh lehet ttfbbé felismerni. Erdélyben
a?oi.ban Vöröspatak déli oldalában szent Katalin
nevű bányában mintegy 150 ölnyj mélységben
dolgozó bányászok 1855.-évben níigyszerű régi
bányaüregbö' törtek át, hol több viaszszal bevont
fa-lap,cserép mécs, majd két«lábnyi hosszú remek
hajfonat, kanál stb. találtattak. Ezekből Végh
János bányászorvos és Winkler János, több régiség kíséretében, 9 darab viaszszal bevont táblát
vagy falapot Pestre, a magyar nemzeti múzeumnak
küldöttek. Ezen viaszszal bevont fenyőfalapok
közül két fakönyv igen nevezetes; az egyiknek
első lapja üres, a második és harmadik lapjának
külszélei kiállók, és ezen bevölgyelt, most már
megfeketült viaszszal bevont második és harmataik
lapon van a fakönyvnek egész szövege irva, melyéből a negyedik lapon jobb felé annyi fordul ismételve elő, a mennyi kifért, *balfelé pedig hét tanú
neve olvasható, kidnek szintannyi gyűrű-pecsétje,
mélyebb völgyületben, ugy látszik, agyaggal vegyitek viaszra van' nyomva; az 5-dik lapja hiányzik, a 6-dik vagy #utbleó lap, ugy mint az első,
boritékul üresen hagyatott. A triptychium (három
levelű imakönyv) tárgya leány-adásvevés vagy
!«UnUU
InnnTTn no Qi'diiűúnAI eredett
o r o n a t t viszálynak
iMoiíf-rrnnlr elin
ni í *<.
inkább leányadásvevésből
tézése. Ezen okmány Kr. u. 139. évben márczius
20-kán kelt. — A másik fakönyv, kisebb az előbbinél, s nem is oly tökéletes, 162. évben Kr. ut.
október 20-án kelt; tárgya kamatra kölcsöyadás.
(Dr. Erdy Jánóa Erdélyben talált viaszos lapok.
Pest, 1856.)
A legelső fekete tinta főtt borból vagy vöröses mustból készült, melyet Sapa-nak neveztek;
később azonban közönségesen korom, gummi és
viz vegyítéséből készült, melyhez Plinius szerint
kevés eczetet vegyitének, hogy az irás eltörlését
megakadályozzák és kevés ürmöt, hogy a könyveket az egerektől megóvják.
Ezen tinta, a tizenkettedik századig volt
használatban, ekkor^fedezték fel a jelenleg szokásban levő tinta kéll'fcés'módját, mely áll: kénsavas
vas gálicz, gubacs, gummi és vízből.
A régiek, a piros, kék, zöld és sárga tintán
kívül ismerték a tintahalból (sepia) készültet is,
úgyszintén az indiai tintát, melyet Plinius emlit;
ez ugylátszik semmiben Sem különbözött a mostani ebinai tintától.
A vörös tinták közül legnagyobb becsben
állott az, melyet miniumnak neveztek s a Brongniart szerint nem volt egyéb cinober-oldatnál.
Azon tintát, melyet ugy készítettek, 'hogy a tüskés csigát (murex) kagylóstól összetörve,'megfőzték, _— kizárólag császárok használták, kik eflhek
készítését és használatát, halálos büntetés ala^t,
minden magánosnak megtiltották.
A császári gondnokok zöld tintával jegyzék
az okmányok alá neveiket. Orleansban I. Fülöptől
egy okmány létezik, mely zöld tintával van írva.
A régiek ismerték ezen kívül az arany és ezüst
tintát is. Németalföld virágzása korszakában, ott
az aranynyal írók (chrysograph) különös osztályt
alkottak. A párisi királyi könyvtár több görög
evangéliumot és egy Kopasz Károlytól eredt
,,Heures" czimü könyvet mutathat fel, melyek
egészen arany betűkkel irvák. Ezeken kivül Német-,
Olasz- és Angolországban több, hasonló tintával
irt oklevelek találtatnak. Az arany tinta kiválólag
fi nyolczadik és kilenczedik században divatozott,

között testvéri egyetértést gerjeszteni, úgyszintén
a magyar hazának ügye, nyelve s irodakn^,.. iránt
közérdeket s részvétet ébreszteni. — Eszközei i
hazai napilapok s folyóiratok rendes járatása, 8
hazai irodalmunk jelesb termékeinek megszerzése.
— Közegei: hetenkénti összejövetelek, havonkénti
Az Írásnál használt eszköz >k továbbá a követ- közgyűlések, s negyedévenkénti rendes nagygyűkezők: kalapács és véső, ezeket használták a leg- lések mellett egy hat tagból álló tisztikar s egy
régibb népek képeik, vagy írásjegyeik kőbe met- e?t magába záró vezérbizottmány. — A tisztikart
szésére ; az ecset, melyet hajdan az egyiptomiak elnök, alelnök, jegyző, titkár, könyvtárnok 8 pénzhasználtak, most a chinaiak kizárólag ezzel festik tárnok képezik. — Tisztikarát s vezérbizottmányát
betűnket; a nád, calamu*, callam ázsiai szóból az egylet egy évre választja, közgyűlési szavazatered, mely n('ven hivják mai napig a nádat Ázsiá- többség utján."
ban, ezt a mi irót*llunkhoz hasonlólac; metszették,
E feladatnak megfelelni az egylet gyenge
legkeresettebbek voltak az egyiptomi azután a erőkkel iparkodik; tagjai nem számosak; jövepersiai nád, ha elkoptak késsel, vagy durva kővel delmei csekélyek, New-York városi tagnak évi
(talán tajtkővel),hegyezték ki, a keletiek még most járuléka tizenkét, vidékinek hat dollár lévén. Ideis nádtollal irnak; az irótoll már egy ötödik szá- gen, hasonnemü társulatokkal összeköttetésben
zadbeli névtelen irónál többször emlittetik és a i.incs, Amerikában egyedül áll. A lapok rendeti>#ddal együtt -használtait.ttirásraalO-ik századig, lenül jőnek, a könyvtár úgyszólván csak névben
ekkor az*irótoll nyert előbbséget; a,z ércztoll hihe- létezik. Mindamellett iparkodása ernyedetlen, 9
tőleg, -már az ókorban ismeretes volt, mert Mont- nem gyümölcstelen. A csekély kört egyesség és
faucon nyomán a Konstantinápolyi patriarchaalá barátság szelleme lengi át; a magyarosság szívÍrásnál ezüst nádat haszná;t; ollóval metszették el es 8zóbani fenntartására hatássá! van. Szállása
a papiros széleit; szivacscsal törölték ki a roszul (319. Bowery) nem egy magyar munkásnak renirt helyeket s az irónádat vagy tollat; ber<tva'val des nyughelye. Gyűlései magyar szelleműek s
nyesettek le a pergament darabos hibás helyei, felderitők, — vezérkedési vágynak és vetélykedésazután tajtkövel kisimítván, eltávolították a még nek még nyoma sem mutatkozván bennük.
netán rajt levő szőrt.
Utolsó ízben csak a Pesti Naplót, Hont, VaA Montfaucon ,,Ant:quité expliquée" czimü sárnapi Újságot a Politikai Újdonságokat, és a
művéhez csatolt rajzokon, valamint a Pompejiben Bolond Miskát rendelte, meg az egylet; egyes
fölfedezett festvényeken látható, hogy a tintatartó, tagok s pártfogók (László Károly ur s mások)
— mely érczből készült s fedéllel volt ellátva, szívességéből más lapok is szoktak járni, a társuezenkívül kis gyűrűnél fogva az övhez akasztatha- lat köszönettel fogadván, mit rendelni nem képes
tott — íróasztal (pulpitus), tollkés, karczoló, kö- s ajándékul kérni illőnek nem tart. Pénztára renszörükö és poyzótartó ismeretesek voltak a legré- desen majdnem üres, de adósságai sincsenek. Az
gibb korban. Jftíhytű és vonalzó segélyével húzták igazat szégyen nélkül megvallva, kevés ily szea sorokat, jórfehet ez olykor kréta vagy ólommal, gény társulat létezik e pénzben és társulatokban
— mely félköt alakú fogantyúval ellátott s alól gazdag országban. De nem is ez országnak való
elmetszett eszköz volt — történt; a 13. századig a mauryar. Kevés magyarnak sikerült itt hont
nagyobbára a stylus hegyét, melyet ekkor már találni, még ha a magáéról félig le is mondott;
graphiumnak hívtak, használták e czélra; árral még kevesebbnek vagyonra szert tenni. Más oldalról el kell ismerni, hoo-y a legutóbbi polgárjegyzés meg a sorok végeit.
A középkorban egy karthausi szerzetesnek haboru éveiben a utána sok magyar kardjával s
a következő' íróeszközök szolgáltattak ki: ii^esz- tehetségével tekintélyes, s, nem egy fényes állásra
köztartó, tollak, kréta, két tajtkő, két befetva, vergődött az Egyesült-Allamok zászlaja alatt.
egy árr, porzótartó, ólom, vonalzó, ráma a perga- Azok közé tartozott La Platában mint amerikai
ment kifeszitésére s vonalzáshoz való árrvéső követ nemrég kimúlt egyleti tagtársunk, Asbóth
Sándor tábornok. Szintón az unió zászlaja alatt
(stylus vagy graphius).,
A tele *rt papyrus- **»gy pergiment végét harczoltak Kovács József őrnagy, Menyhárt János,
pálczára erősítve, azt felgöngyölítették, s üres s más számos magyar tisztek, kik most még tagjai
J^ngerbe, mely a tekercs magasságiunk felelt az egyletnek, de a hadiszolgálatból már kiléptek.
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a... *tekercsből
Az egylet valamennyi tagját névszerint emkiállott és elefántcsont vagy érczgombocskákkal líteni felesleges is, nehéz is volna, m- rt itt a hir(cornua, umbillici) diszittetett, ezekre köték azu- telen helyváltoztatás oly gyakori, hogy sok nem
tán szalaggal a könyv czimét, mely, miként levél- régi tagról sem tudhatjuk, tagok-e még, vagy hol
tárainkban oklevelekről a viaszpecsét, lecsüngött. léteznek. De nem lesz talán érdektelen ide csatolni
Ezen tekercs a papiros minémüsége szerint 6 azok neveit, kik az egylet eddigi tisztikarainak
egész 13 hüv. magas, mig hossza igen különböző és vezérbizottmányainak tagjai voltak. Betűrend
volt, igy 1821-ben találtak egy, az Uias töredékét szerinti névsoruk a következő:
magában foglaló papyrus tekercset, melynek hoszBenyiczky Kornél, volt magyar honvédtiszt,
sza 8 láb, magassága 8 hüvelyk. Több ily iráste- fényképész; Black Dávid, kerekedő; Csermelyt
kercs egy nagyobb födéllel ellátott tartóba József, volt őrnagy, fényképész; Décsi Ede, őr(scrinium) helyeztetett, s ez arra szolgált, hogy nagy; Glósz Sándor, asztalos; Grá'Jl Ignácz, falusi
utazás alkalmával , kényelemmel lehessen* egy gazda Északi-Karolinában; Gressák József, nemegész kis utikönyvtárt tovaszállitani.
rég hazatért magyar forradalmi harezos; Hamar
A régieknél nem volt szokásban irás közben Sándor, bányász; HerzogFilep, vámházi tisz.viselő;
az asztalra hajolni, hanem alacson székre ültek s Heilprin Mihály, tanjtó; Hollander Aladár, gyógya térdek szolgáltak az iramnál alapul, vagy balte- szerész; Kiss József, asztalos; László Károly, nemnyerükön írtak; ezen utóbbi mód keleten most rég Magyarhonba visszatért, mérnök; Ludvigh
Elek, kereski2fo, Brüsszelben élő irónkfia;Makk
is szokásban van.
Szinnyei József.
József, tábornok, Komárom egykori védője, kit
az üldöző sors múlt évben észak karoliniai sírba
döntött; Nagy István, asztalos; Ocskay Jenő, földA new-yorki magyar egylet.
birtokos; Perczel Miklós ezredes, Per zel Mór testvére, kit múlt nyáron a hazába követett; Rósafy
New-York, május végén, 1868.
Mátyás, százados, Északi-Karolinában rizsültető;
Az itteni magyar egyletet 8 ennek viszonyait Ruttkay Lajos, ügyvéd, Kossuth Lajos unoka:
kívánom hazámfiaival megismertetni.
*~*-: "Röviden,
"'
öcscse; Schopff Qyula,, könyvkötő; Semsey Kálmán,
mivel a tárgy távol van attól a fontosságtól, őrnagy, vámházi tisztviselő; Stahl Gyula, tábormelybe azt a tengerentúli nézpont és honfiúi nok, az Egyesült-Államok főkonzula Japánban;
rokonszenv burkolni látszanak. Az egylet igény- Stanisicn Tivadar, borkereskedő; Wallach Adolf,
telen intézet, mely kevés bujdosó buzgalmának aranyláncz-gyáros; Zágonyi Károly, ezredes;
köszöni eredetét és fennállását; virágzásnak soha Zsulavszky László, ezredes, Kossuth Lajos unokasem indult. Gátolják ezt az Amerika földén élő öcscse.
H. M.
magyarok rendkívüli elszórtsága, vándorlásai és
küzdelmei, mikhez csatlakozik még egy szerencséEgyveleg.
sebb körülmény: sok jó magyar hazatérte a feléledő szülőföldre. Ez az egylet feloszlását is von© (Egy eddig ismeretlen állatot) fogtak nem
hatja maga után, de ez boldog kimúlás volna.
régiben Uj-Seeland (Ausztrália) nyugati partjaiD,
A new-yorki magyar egylet 1865-diki okt. miként ezt ausztráliai lapokból olvassuk. Az
14-kén alapittatott, vagyis tulajdonképen átala- ismeretlen állat, ugy látszik, hogy kétéltű (amkíttatott egy régibb jótékony magyar társulatból, phibium), mert kettős lélegző szervvel van ellátva,
melynek buzgó vezértagja volt Eisler (Vasfi) Mór, ugy hogy mind a szárazon, mind a vizben megélorvos tudor. „Czélja — az alapszervezet szavai het; U8zószárnyai és a czápáéhoz hasonló fogai
szerint — az Egyesült-Államokban élő magyarok vannak. De a mellett még valóságos, teljesen kiIgen kevés ezüst tintával írott kéziratot birunk. Leghíresebb e nemben az Uphilas evangéliuma, mely Upsalában őriztetik és a szent Germain párisi püspök zsoltáros könyve, a franczia
királyi könyvtárban.
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fejlődött farka s két hosszabb, két rövidebb lába viselt s egyebet secnnit. A mísodik miniszter
is van, melyeknek segítségével tova ugrik, s végre egy nyakravalót viselt s egyebet semmit. A haregy zacskóval is el van látva fiacakái számára, madik főméltóság kalapot viseltsegyebet semmit.
u
cY hogy e tekintetben meg a kanguruhoz ha- A királyné pedig egy esernyőt s egyebet semmit.
sonlít.
© (Házassági szokások Japánban) Ha egy
© (A Vezúv), melynek legújabb kitöréséről japáni nő — megjegyzendő, hogy a japáni nőket
egy régibb számunkban mi is tu lósitottuk olva- igen szépeknek tartják — férjhez akar menni,
sóinkat, még mindig nem akarja megszüntetni legelőbb is fogait valami rágó szerrel feketére
tevékenységét. Máj. 19-ről írják Nápolyból, hogy etetik. Az igy feketévé tett fogak többé sohasem
kráteréből még folytonosan ömlik a láva kifelé s fehérednek meg s igy aztán a nők minden mosoa mellett mély, dörgéshez hasonló robaj közben lya elárulja férjesült vagy lega'ább is özvegy vol
borzasztó mennyiségű fekete homokot lövelt az tokát. Minden gyermek születésekor egy fát ültetég felé. Múlt hó 28-án is hamuval vegyitett sűrű, nek a kertben, mely a házasulási idő elérkeztére
tömött füstfelhők szálltak fel a vulkánból s aeléri teljes kifejlődését és nagyságát. Hamar most
földalatti robajt most is gyakran lehet hallani.
a gyermeknek nősülnie, illetőleg férjhez kell
© (Az újságok összes száma) Németország- mennie, a fit kivágják és a szükséges bútordaraban f. évi jan. 1-én 2566 volt, mig Francziaor- bokat abb >1 készítik, ugy hogy férj és nő magával
viszi illető fáját az uj lakásba, hogy később aztán
szágban csak 2076 és Angliában 2250.
** (Különös udvari viselet Afrikában.) Du abból ismét „zöld ágakra" (a mint a gyermekeket
Chaillon nevű utazó Diops király udvarában a Japinbm nevezni szokták) tehessenek szert.
© (Ausztrália dohaiadása.) 1865 ben Ausztviseletet igy irja le: „A király frakkot viselt s
egyebet semmit. Első minisztere ujj nélküli inget rália gyarmataiban az összes bevitel 35, a kivitel
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vérmezőn végig, a Karácionyi-féle palota, a városmajor s a szegényintézet előtt vette útját ki a csáJun. 19.
szárfürJőbe. Itt kiszállt kíséretével együtt s megAz érdekes vendég tehát itt van, megérke- szemlélte a fürdő minden helyiségeit, mindenütt
zett, és Pest figyelmét jelenleg ő köti le egészen. élénk és lelkes éljenektől kisérve. A mint a gyógyF. hó 16-án este érkezett meg Bécs felől hajón. udvarba lépett, az ottani czigányzene ráhúzta a
Már 3 órakor d. u. indult a dunagőzhajózási tár- marsellaiset.
A jelenvolt vendégek mind ő herczegsége
saság „CarlLudwig" nevű gőzöse a Lloyd-épülettől szemközt álló kikötőből az érkezendő herczeg körül csoportosultak. A hsrezeg megszemlélte a
elébe. A hajón számos és díszes társaság gyűlt gőzfürdő minden helyiségeit, a gőzkamarát, a hűegybe, többi közt Perczel Mór, Hollán Ernő stb. tőszobákat, m'ndenütt megpróbálva a viz hőségét.
Az „Európa" szállodába való visszatérte eiőtt
Háromnegyed hétkor érkezett a hajó Vácz alá,
hol a kikötőnél nagy néptömeg várta a magas sétakocsizást tartott a Dorottya-, váczi-, kígyó-,
vendéget, egyleti zászlókkal, taraczklövésekkel és hatvani-, szép-, reál- és papnövelde utczákon kezeneszóval. A herczeg csakugyan »emsokára resztül a szénatérre; áthaladott ezután az országmegérkezett a bécsi „Gizella" rendes személygő- úton, a múzeum előtt elhalalva a Sándor-utczába
zössel s a váczi közönség hangos éljeneükel üdvö- tért; innen az 5 pac-irta utczán keresztül a kerezölte. A herczeg megmutatta magát egy pilla- esi- útra, és a nemzeti színház előtt ismét az országinnen pedig a dohány-utezán át az izraelita
natra. A két hajó nyolez óra felé érkezett a
iplomhoz hajtatott. Itt kiszállott s megnézte a
Margitszigethez, hová az ,,Unio a csolnakegylet
több csolnakon szintén eléje evezett a várt ven- templomit.
Néhány pereznyi tartózkodás után ismát ko
dégnek s a szokásos evező-emeléssel tisztelgett
neki a csolnakokból. A pesti part kikötője lobo- csiba szállt s az országúton, Erzsébet- és Józsefgókkal volt díszítve, tengersokaság hullámzott a téren s a fürdő-utezán keresztül 11 óra felé viszparton, a merre a szem ellátott, sőt még a most szatért az „Európa" szállodába..
épülő Steinház erkélyeit és ablakait is ellepte a
A hol csak megfordult, m'ndenütt szívélyeváró közönség. A kikötő udvarán számos díszes sen és lelkesen fogadták. A herczeg ruházata
kocsi állott a herczeg és kísérete fogadására. A fehér nadrág- és mellényből, fekete orleanskabát
kiszálló helynél Andrássy miniszterelnök, Lónyay és egy széles peremü panama kalapból áll.
pénzügyminiszter és Polgár városi főkapitány
Délben 12 órakor az országos katonai paelőzékenyen fogadták a kiszálló herczeget.
,okot, Lichtenstein hej^zeget fogadta.
y óra felé a képviserenázba lépett, kisérve
A merre elhaladt, mindenütt szivélyes ü<
olyi Edétől és Castellane franczia konzulvözlettel és éljenzéssel fogadtatott. Egy negye
ra Lázár Kálmán képviselő, mint háznagykilenczre beszállott a miniszterelnökkel ennek"
es diszkardosan fogadta rövid franczia
fogatába s elrobogott az Európa szálloda
el. Beléptekor épen Berzenczey László
denütt éljenzéssel kisértetve a közönsé,
lt, paprikázván szörnyen a sót; utóbb,
szállodában Tiírr tbk. fogadta. A nép s
herczeg előtt világlátottságát tündökölakaró éljenzésére háromszor jelent me
je szőtte a sóvitába Nápoly olaját ésChina
lyen. A hg. egyszerű polgári öltönyben,
isi Valami egy óra hosszáig ült Napóleon
szürke kerek kalappal utazott; derült, ny
ka főrendek karzatán, — és ezalatt volt
czából meglátszott, mily kellemesen van m
i képviselőházunk sok nevezetességét
petve a rendkívül szíves foga^fcíSfc által.
n szinÁetből. Beszéltek Dják, Bónis,SomsA következő nap, 17-én már korán hoz
hadonílHí Basze, kesernyéakedett Madalátott, hogy megszemlélhesse a A 5 f á
és Csanády, és szólottak
nevezetességeit. így illik egy jóra v&^^
pattogott
és működött folyvást az
& ki csupán azért utazik, hogy östne^Wit szapo- ezeken kivül tn
gó Salamon kezében. A
rítsa. Reggel huzamosan értekezett a nála megje- elnöki (:.-"(*)ni
yelt mindenre; közben
lent Klapka tábornokkal. Három negyed 9 órakor herczeg
gy látogatását
hagyta el a szállodát. Eendelkezésére állott ugyan gr. AndrcMe
éggel szorított
a herczegnek a szálloda* hintója, de ő elsőbbséget fogadta,
^
rolyi éj gr.
adott a szerényebb bérkocsinak, s ezen rándult át kezet. Háromffbgyed
eumba,
Budára.
Lázár k'síretébeif
t.és
Budán mindenekelőtt a királyi várpalotát hol nagy figyelemmé
látogatta meg, ahol kiválólag érdekelte a hercze- könyvtárt, hol azt
get a csinos várkert, s még inkább csodálkozásra a múzeum azt I. Napóle
ragadta a szép és megható kilátás a testvérfőváro- talmazó most megjelenő munkák"
^okra s a lánczhidra — Szokott ügyességgel laszra pedig azt íjtnndta : ,,Teh£t ittl
készítette itt a herczeg papir-cigarettjeit és sokáig kéül egy példányát ezen munkínak"lneg fogó
nem tudott megválni a gyönyörű, őt mélyen ^önök nemzeti múzeuma részére küldeni."
érdeklő látványtól. Kísérőinek egyike, a vörös köA mnaeumból visszatérve a vendéglőbe,
t
^8ü Baedekerrel kezébín, magyarázta a tájkép* \3/4 3-kor átkocsizott gr. Andrássyhoz, és ott kö°gyes részleteit. Ezután megszemlélte a^kifáiyi ríilbelől 1 órát mulatva, visszatért megint a venPalota belsejét, a hol ismét a Budára nyíló kilátás déglőbe és 4 órakor meglátogatta a Káldor-fele
r
*gadta el a herczecet, a ki is több ízben örömtelt uszodát, Türr tbnok kíséretében, a hol meg is
kifejezésekben nyilvánitá a szép kép feletti gyö- fürdött. Fürdése alatt az U3zoda el volt zárva a
közönség elől; de mihelyt kikelt, a közönség már
"yörködését.t
*
Fél tiz után öt tagból álló kíséretével együtt betolult, s mire felöltözött, a sorba álló és éljenző
na
g) T ta a királyi palotát s a vártemplomot szem- közönség nagy része Ádám apánk kosztümét
elte meg, a honnan a bécsi kapun keresztül a viselé.

Napóleon herczeg Pesten.

30 millió font sterlingnyi értékre rúgott. (Egy
font sterling = 10 forint o. é.) Uj-Déli-Wales és
Viktória az utóbbi 15 év alatt mintegy 150 millió
font sterlingnyi aranyat szolgáltatott és Uj-DéliWalesben azonkívül még 5 millió tonna (egy
tonna = 20 mázsa) kőszenet aknáztak ki. DélAusztrália 10 év alatt 5 millió ft. st. értékű rezet
vitt ki. A hajók hordképessége, melyek 1865-ben
a különböző kikötőkbe érkeztek, mintegy 2 millió
tonnára megy. Ezelőtt 40 évvel a lovak, szarvasmarhák és juhak összes száma egész Ausztráliában csak 400,000 főre ment, mig 1866-ban már
65 millióra szaporodott.
— (Az északamerikai németek száma,) Lőber
Ferencz müve szerint, a 4 milliót meghaladja; és
pedig ezek közöl az észak-amerikai Eoyesültállamokban él: 3,909,883;.Alsó-ésFelső-Canadábaa 55,000; Uj Scottlandban 15,000; Uj Braunschweigban 5,000 stb. — Vallás szerint van az
Egyesült államokban 1.200,000 katholikus, 1 mii.
evangélikus, 500,000 református, 1,250,000 methodista stb. német bevándorlott. — (M. Ö.)

5 órára átment a herczeg gr. Andrássyhoz
ebédre, hová ő kivüle hivatalosak voltak még:
gr. Castellane budapesti franczia főkonzul, a herczeg kíséretét képező urak, úgymint: FerriPizani
és Ragon ezredesek, Schüffer titkár és dr. Bérenger, továbbá a magyar m'niszterek, Szentiványi
és Somssich alsóházi elnökök, Majláth országbíró
és főrendi elnök, Sinaor her zeg-primís, Lichtenstein herczeg, gr. Pejacsevich László és Vak-movics Antal, a horvát regntkolaris küldöttség tagjai és végre a belgrádi utjából visszatért gr.Zichy
Ödön.
A herczeg fehér nadrágban, fekete mellénynyel és frakkal jelent meg, a Szt. István rend
nagykeresztjét viselve. Minisztereink is mindnyájan frakkot viseltek, gr. Andrássy a becsületrend
nagykeresztjének jelvényeivel diszitve. Ebéd alatt
egy katonii zenekar játszott, 8 még azután is
hosszasan, mig a társaság gr. Andrássy lakának
gyönyörű kilátású erkélyén mulatott. A herczeg
fölötte jól érezte magát. Szivarozott szünetlenül,
mint akár Daák Ferenc?; mintegy félóra hosszáig
Gorove miniszterrel beszélgetett, azután egy egész
óráig gr. Andrássyval. Hogy mit beszélgettek,
azzal nem szolgálhatunk, mert nem hívtak oda;
csak alulról bámultuk a herczeg élénk beszélgetését, nyomatékos taglejtéseit.
Egyá'alában a magyar miniszterelnöknél
nagyon jól érezte magit Napóleon császár unokaöoscse. Ha nem érezte volna jól magát, nem maradott volna ott egészen % 9 óráig.
Annyi nyargalás, törődés, látvány után a
közönséges emberfialefokünnék és olyat aludnék, hogy a püspök is irigyelhe^Dj Napóleon
herczeg nem fáradott még ki; C tudott élvezni
tovább is; % 10 órako.' bálba ment a császárfürdőbe, Tü'rr tábornoktól kisérve. Ott volt aztán
még iíazi mulatság! A platánfák gyönyörű terme
ki volt világítva pompásan; közönség felette
nagy számú. A herczeget beléptekor a franczia
néphymnus és hatalmas magyar „éljen" fogadta.
Azután, hogv körüljárt, Bunkó penderített rá
ecry vérzaklató csárdást és megkezdődött sajátságos tűzteli táncz ink, lejtve sok dálezeg pártól.
Azután végig nézett egy franczia-négyest és 11
óra felé haza ment.
Jun. 19 én az ó budai hajógyárt, utóbb az
akadémia palotáját la'ogatta meg a herczeg. Haza
térvén fogadta, Gorove és Wenkheim minisztereket, és Deák Ferenczet. Deák hosszasan mulatott
n Ua. Ebéd előtt e nap is fürdőbe ment a herczeg;
azután nagy ebédet adott az Európában.Az ebéd
végeztével ideje volt már szinhízba mennie; oda
rfjfsnt. Radnóthfáy fogadta és bevezette a királyi
áholyba. „Bánk bán" operát adták. A herczegtetszett és ő tapsolt élénken. A páholyban
M 1 é s Wenkheimot fogadta, u'óbb Türrt,
A m:i80(}ik fölvonás alatt látogatást tett
gr. Andras^né páholyában. — 10 óra felé távozott a színházból, egyenesen a lövöldéhez tartva,
hol az egyenlőségi kör estélyt rendezett tiszteletére. Mindenfelé nagyközönség éljenezt.1. — Napóleon herczeg szombaton Balaton-Füredre szándékozott kirándulni, azután Mezőhegyest látog .tni
meg az ottani szép gazdaságért, s a jövő hét első
napjaiban folytatja útját Temesváron, Báziáson
át Konstantinápoly felé.
(s.)
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(Az igazságügyi minisztérium) igen érdefces könyvet adott ki, melynek czime: „Hivatalos
jelentés az országos fegyintézetekről az 1867-ik évben." Tartalmát a hazai fegyintézetek, a fegyenczés börtönügy jelen állásának ismerietése képezik,
s tekintettel összes bűnügyeink állapotára, bepillantanunk enged eddig csaknem teljesen ismeretlen viszonyainkba. A könyv azonban nemcsak a
tényleges állapotokkal ismertet meg, hanem egyBzersmind szükséges reformokat is hoz javaslatba.
isX („A tenger") czimmel tanulságos és élvezetes könyv jelent meg. A nagyhírű franczia iró
Michelet munkája ez, melyet a szerző felhatalmazása folytán Lövey Klára fordított magyarra.
Ára 1 ft. 50 kr. Eggenberger akad. könyvkereskedése által kapható.
**(Két regény) jelent meg közelebb Heckenast
Gusztáv kiadásában: egyik uj, a másik régi. Ez
b. Jósika Miklós ,,A rom titkai" czimü két kötetes regényének 2-dik olcsóbb kiadása (ára 1 ft.);
amaz Tóvölgyi Titusz ,,Az anyák bűne" czimü 4
kötetes regénye (ára 4 frt).
** (Ballagi Mór) ,,A magyar nyelv teljes
szótára" czimü művének 8 dik füzete jelent meg
Heckenastnál. E füzet a kár-pörtöl a konyit szóig
terjed, s ára — valamint az előbbi füzeteké —
50 kr.
** (Heckenast Gusztáv) e hó végével megszűnik a ,,Magyar Ujeág" kiadója lenni. A „Magyar
Újság '-ot hir szerint Noszeda fogja nyomtatni, s
a párt adja ki.
** (A „Nefelejts")
czimü szépirodalmi és
divatlap előfizetési fölhivása a „Pol. Újdonságok"
legutóbbi számához volt mellékelve. Kiemeljük
belőle, hogy a béltartalomra is sályt ígérkezik
fektetni.
*• („Életrendi kalauz") a nép számára, — ez
a czime egy 150 lapra terjedő munkának, mely
Bucsánszky nyomdájában jelent meg. Szerzője
Török János, Gömörmegye putnoki járásának
főorvosa. E müvét az orvosok és természetvizsgálók rimaszombati nagygyűlése 300 frttal jutalmazá, s érdemes rá, hogy minél jobban elterjedjen.
Helyes tanácsok vannak benne az élet és egészség
fenntartására, a beteg-ápolás és életmentés felől.
Mivel pedig a mi iskoláinkban eddigelé az életrend tanának igen kevés időt és tért szántak: e
könyvet nemcsak a nép, hanem a műveltebb osztályok is haszonnal forgathatják, kivált oly helye
ken, hol nem lakik orvos s gyakran lehet önsegélyre szükség.
** (UJ könyvkereskedés.) Aigner Lajos, ki
több tudományos dolgozat által is ösmeretessé
tette nevét, s egyébként egyik legműveltebb fiatal
könyvészünk, könyvkereskedést nyit jövő hó 1-én
a váczi-utczán a „Nemzeti szálloda" épületében.
— (Nyilatkozat.) A „Népnevelök lapját" egyelőre nem szüntettem meg végkép, mint a „V. U . "
jun. 14-ki számban áll, — hanem csak fölfüggesztettem jelen hónap végéig, mely idő alatt, ha az
eddigi 230 előfizetőhöz még annyi járul, a lap
július kezdetével folytattatni fog. Megrendelési
ár, mely valóságban csak a lap megindulta után
küldendő be*), '/« évre 80 kr, % évre 1 frt 50kr.
— A „Népnevelők lapja" oly előnyöket nyújt,
melyek hasonnemü szakközlönyeinkben együtt fel
nem lelhetők; némelyikök külön sem. Minélfogva
számos megrendeléseért esedezem. Pest (Kecskeméti-utcza, 5. sz.) jun. 15. 1868. — Márki József,
tdr, a „Népnevelők lapja" tulajdonos szerkesztője.

Közmtézetek, egyletek.
j£ (Magyar tud. akadémia.) F . hó 15-kén a
mathematikai és természettudományi osztály tartott ülést. Horváth Cyrill mint elnök megnyitván
az ülést, Kruspér István levelező tag olvasott értekezést „ A Schwerdt-féle comparator egy módositott alkalmazásáról". Az értekező ur némi módositásokat tevén a megnevezett physikai készüléken, annak mivoltát és jelentőségét ismertette
meg. Utána gróf Hunyady Jenő levelező tag tőn
jelentést a bordeauxi akadémia kiadványaiba^
megjelent következő czimü értekezésről: „ L a
science absolue de l'espace, par J . Bolyai". Szerzője Schmidt Ferencz, temesvári építész, ki egyszersmind egy élőbeszédben megismerteti Bolyai
János és Farkas erdélyi hazánkfiai életét és munkait. Bolyai Farkas a múlt század végén Göttingába kerülvén, megismerkedett Gaussal s ennek
buzdításai folytán irta meg tudományos nagy
müvét. Fia János utóbb kiegészítette azt, s je*) Előbb nem fog megindulni, mig a 230-nyi uj megrendelés be nem érkezett. — M. J.

lenleg kéziratban őriztetik az egész munka a marosvásárhelyi akadémiai könyvtárban. Schmidt
építész szintén ott ismerte meg. Az értekező kívánatosnak tartja, hogy az akadémia kérje el átvizsgálás végett e nevezetes kéziratokat Marosvásárhelyről. Eddig sem voltak ugyan ismeretlenek,
de tüzetesebb áttanulmányozásra az akadémia
tagjainak még nem volt alkalmuk. Ezután a titkár
jelenti, hogy a kereskedelmi minisztérium elutasitólag felelt az akadémia azon kérésére, melyben a
keleti expediczióhoz magyar tudósok csatlakozhatását kéri. A miniszteri válasz azzal van indokolva,
hogy az utazás csupán diplomatikai és kereskedelmi czélu, magyar egyén csak négy csatlakozhatik, ama négy helyet az említett szakmák küldöttjei foglalják el. ígéri azonban a válasz, hogy
ha az akadémia némi utasításokat ad, a kiküldőt
tek figyelemmel lesznek azokra. — Az ügy véleményadás végett a bizottsághoz utasittatott. Egy
vidéki posta-expeditor tudományos értekezést
küld be, „melyben a föld egyenlítőjének s átmérőjének egymáshoz való viszonyát pontosan meghatározván" — mint kisérő levelében állítja —
„sikerült tüzetesen megczáfolnia Kopernik, Keppler, Galilei stb. tudósok véleményét a föld kettős
mozgását illetőleg." A küldemény méltó csodálkozással fogadtatott, s örök emlékezetül a padlásra tétetett.
** (A magyar északi
vasut-r'észvénytársaság)
közgyűlése jun. 16-án tartatot meg, melyen annyi
hányatás után végre megállapodás jött létre: a
pályának elválasztása a kőszénteleptől s átadása a
kormánynak kimondatott. A pénzügyminiszter
nyilatkozata szerint biztositva van e fontos pálya
ügyével végleges rendezése s igy tovább fejlesztése is.

Egyház és iskola.
:££ (A magyar kath. egyh. fejei) újból gyülekeznek fővárosunkba, az autonómia feletti tanácskozások folytatására.
** (O Felsége a király) vasmegyei Tobaj községnek temploma helyreállítására 150 forintot
adományozott.
** (Az alsó-vadászi ref. egyház) számára 3
forintot engedélyezett ő Felsége.
** (A sárospataki ref. főiskolában)
az év
vizsgák következő sorban fognak megtartatni:
Július 6. s következő napjain a V I I I . gimnáziumi
osztály szóbeli vizsgája mint érettségi vizsga. Ezt
megelőző héten lesz az írásbeli vizsga. Július 12.
vasárnap délelőtt előbb ünnepélyes isteni tisztelet
a városi egyházban, azután emlékbeszéd a főiskolai
imateremben néhai b. e. Erdélyi János főiskolai
tanár felett, s a köz vizsgák ünnepélyes megnyitása.
Délután: szavalás, zene, ének, pályadijak kiosztása, testgyakorlatok. Július 13 — 14. Az I. és'V?
gimnáziumi osztály k^Bn termekben. Juliusjiá —
16. A I I . I I I . és VT. gimnáziumi osztály.
17 — 18. A IV. és VII. gimnáziumi osztály,
főiskolában levő elemi I. és I I . osztály, valam*
a rajz- és szépirászati iskola vizsgája a közvizs»át
megelőzőleg július 10. és 11-én fog megtar^gjú.
Július 11-én délután tartatik az úszni tanulóft
vizsgája. 3. A magántanulók érettségi vizsgái
július 8. 9. 10. napjain fognak tartatni. A kdpezdében július 13. és következő napjain. Az akadémiában július 6-ik napjain mind a három, ü* m. a
hittani, jogi és a bölcsészeti szakban minden tanár
szokott tantermében, és rendes előadási óráiban
megkezdi a colloquiumokat, melye^ szakadatlan
rendben folytattatnak bezárólag július 18-ig,
vagyis a vasárnapokat nem száfjjitva két hétig. —
A főiskolai igazgatóság.
*pf
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Melléklet a Vasárnapi Újság 25-ik számához 1868.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (A magyarországi vágó marhának) Angolországba való kivitele utóbbi időben, főleg a
mainzi vevők mindinkább terjedő üzérkedése folytán, rendkívüli lendületet nyervén, ennek következtében egy magyar marhakereskedőkből álló
társulat elhatározta letéthelyeket állitani a Rajna
mellékén, egyelőre Bischofsheim van kiszemelve
közvetítő piaczul. A szállitmányok az osztrákbajor vonalokon s a Lajos-pályán mennek.
— (Olcsó munkás-lakások)
építésére egy
részvénytársulat van alakulóban; az alapító bizottmány tagjai: Báron, Térey, Zoffahl, Nasztl,
Lord, Schwaiger, Hamza, Oppodi, Herzfelder,
Perimutter, Kern Józs., Lepour és ThanhofFer
urak. A városi hatóság hir szerint hajlandó megengedni, hogy a váczi sorompó közelében, a J ó zsef és Ferenczvárosban és a Ludoviceum táján a
jelenlegi épitési rendszabályoknak mellőzésével,
olcsóbb épületek állitassanak.

Mi njság?
** (Jókai Mór Napóleon herczeghez) üdvözlő
sorokat intézett a „ H o n " élén; szép üdvözletének első felét itt közöljük olvasóinkkal: „Legifjabb korunktól kezdve ugy tanultuk ismerni a
francziát, mint oly nemzetet, ki eszmékért harczolni tud. S miután a világ-szabadság azon
eszme, mely a harczolásra érdemes, saját elhanyagolt hazánk érdekében is rokonszenvvel tekinténk
mindig Francziaország felé. Nem feledtük még
el, hogy húsz év előtt a franczia nemzet mozgalma
volt az, mely hazánkat is egy hosszú zsibbadásból
életre költé; mely uj életnek ha dicsősége el van
is temetve, de társalmi vívmányai, a felszabadult
nép és felszabadult föld jogaikat nem veszthették
el többet. Nem felejtettük el, hogy midőn el voltunk temetve és jól lenyomtatva, az egyik sirkövet
a franczia nemzet s annak uralkodója Napóleon
hengeritéde rólunk. Az orosz mindenhatóságot
megtörő harczban a mi nemzeti lételünk is újra
éledt, s e harcz diadala nélkül most az orosz
egyeduralomtól volnánk körülhálózva; kétségbeesve a szabadság s a nemzeti lét visszanyerhetése
fölött. Emlékünkbe vésve marad Francziaországnak s a Napóleonoknak a nemzetiségi jog nevében
vivott nagy diadala Olaszországban. E nagy
diadal a mi kriptánkat is megnyitotta, s a meghasadt födőn át, hová villámuk lesújtott, mi is megláttuk felettünk az eget. Még azután is sok ideig
nemzeti kultusz tárgya volt nálunk a franczia
nemzet s a napóleoni név. Es a miket nem fog
feljegyezni a história, miket csak a magyar nemzet családi archívuma őrizend meg, a rokonszenv
számos tanujelei, miket hazánk bujdosó fiai tapasztaltak a Napoleonidák küszöbén belül; köztudomáSifflk ez országban. Azért, midőn a pesti partra
álló Napóleon herczeget hangos éljen-riadal
" g a d j a : vegye ezt a fenséges vendég akként,
4*egyí-i!fiz egy, gyűlöletét könnyen, háláját soha
nem felem) népnek nyilatkozványa a múltért."
** (A; honvédalapból) eddig történt kiosztásokról részletes kimutatást közöl a hivatalos lap,
részint fris ez ügy iránt érdeklődők számára,
réázinT'a jogosulatlanul békétlenkedők czáfolataul. E szerint eddig 23d5 egyén segélyeztetett
128,865 frttal, fovlb'bá ezeken kivül tárgyaltatott
tizenkétezer egyén ügye, kik részint végleg, részint
kérvényeiMÍUő felszerelése végett visszautasit-

tattak. j H v

** (förmyné d Felsége) arczképének a nemzeti múzeum képtára számára megszerezhetése
végett Mátray Gábor annak idején gyűjtést ren— (Iskolai értesítés). A pesti ág. hitv. ev. dezett. A végszámadásból azon kedvező eredmény
gymnasiumban a nyári."szigorlatok f. június 17-én tűnik ki, hogy a már elkészült és ki is állított kép
kezdődnek s 24-én végződnek és mindenkor dél- költségeinek, 2151frtnak levonása után m é g l 3 9 1
előtti 8 s délutáni 3fórakor k e l e t n e k . — A köz- frt felesleg maradt, mely összeg a múzeumi képtár
vizsgák .j*fi. 26-kán d. fe o órakor kezdetvén, további gyarapítására fog fordittatni.
27-kén d^e. 9 s d. u. 3> órakor folytattatnak. —
**(Perczel Mór tábornok) a. családjában szenMind^gJÉt. mind a kiilmagántanulók
pedig e hó- vedett veszteség alkalmából nemcsak a fővárosnap tiÍTom utolsó, napján kötel«ztessenek vizsgá- ban, de a vidéken, sőt még külföldön is mély
' | l végett, az irodai helyiségben megjelenni. E részvétnek tárgyát képezi. — Egyes notabilitáígálatokra" ugy v a szülők vagy gyámok, mint a sok, barátjai s a honvédegyletek, ki személyesen,
nevelés és oktatás minden barátai ezennel tiszte- Jci levélben sietnek vigasztalására.
lettel meghivatnak. Pest, 1868. junias. 4. — V. , , ** (Eottenbiller volt pesti polgármestert) szélHorváth Zsigmond m. k., h. igazgató.
ütés érte, mely utóbb agyvelő-lobba ment á t .
** (Iskolai értesítés.) A pesti kir. kath. fő- Elete veszélyben van.
gymnasiumban az idei írásbeli érettségi vizsgá"** (Thaisz Elek, pesti főkapitány pőre) f. hó
latok június hó 22-én veszik kezdetüket; a szó- 15-kén tárgyaltatott a pestmegyei törvényszékbeliek pedig július hó 23-dikán és a következő nél. Nem igen volt még per, mely rendos szóbeli
napokban fognak megtartatni. Miről az érdeklett peruton tárgyalva ily nagy terjedelmű lett volna,
tanulók miheztartás végett ezennel tudósittatnak. ugyanis a jegyzőkönyv 28 teljesen beirt folío iv,
Pest, 1868. jun. 6. — Dr. Corzan Avendano Oá- mely 112 lapot foglal magában 8 egész halmaz
okmány-melléklettel van felszerelve.
\ bor, igazgató.

** (Pestmegyében számos csecsemő) van min- „Most már megérkezett a pillanat, midőn nincs egy falusi kisasszonyt, ennek hozományával rendezhess,
financziáit. Természetesen felsülnek és kudarczczal
dig (jelenleg 577) falura kiadva táplálás végett. más választás, mint vagy kikiáltani a köztársaná- zavart
mennek vissza Pestre. A háttér egy megyei tisztujitás és
Ennélfogva a megye föl fogja szólítani dr. Bó- got, vagy visszahívni a fejedelmi székre Kara- egy sikerült kortes-jelenet van benne. Különben az alakok
kayt, hogy a gyermekápolásról egy népszerűén gyorgyevics Sándort/' Az ifjak egyike erre föl- nagyobbára színtelenek, s az egész darabnak legnagyobb
irt utasító munkát készíteni szíveskedjék, melyet ugrott s kijelentette, hogy ha Karagyorgyevics hibája, hogy bonyodalma valószínűtlen. Mondják, hogy
átlépi Szerbia határát, lelövi mint egy ebet. — szerzőjének régibb munkája e vígjáték. Ha akkor adatta
a falukon nyomtatásban fognak elterjeszteni.
volna elő, mikor megírta, mindenesetre nagyobb hatást
•• (A magyar orvosok és természetvizsgálok) A Radovanovicsok házát Szabácsban földig rom- tett volna, mint most. — Jun. 10-kén pedig ejy uj franez idei, Egerben tartandó összejövetelére már bolta a nép. Karagyorgyevics exfejedelem nejének czia vigjátékot hoztak szinre „Az állhatatos hil férj" czimközzététetett a meghívás. Egervárosa mindent testvére is elfogatott. — Az 500 tagból álló mel, mely, jóllehet sem meséje, sem lélektana nem kifogáíelkövetett, hogy az ősmagyar vendégszeretet pél- skupstina jul. 5-én jön össze; a 14 éves Obreno- talanok, tele van komikus jelenetekkel. Ezeken, a sebesen
haladó bonyodalmon, sikerült, bár nem uj alakokon és az
dányképét találják fel benne; kirándulások, műtár vics Milán egyhangú megválasztatását bizonyos- élezen, élezés nyelven mindvégig jól mulatott a csekély
latok, társas összejövetelek felől gondoskodva lesz, nak tartják.
számú közönség. Az utóbbi darabban egy féltékeny nő
a természetet vizsgálni a zöld felolvasó, valamint
*• (Halálozások)
Flittner János Keresztély Kocsisovszky Borcsa k. a. legjobb szerepei közé tartozik
a tüzes egrivel megrakott fehér teritett asztal orvostudor, több tud. társaság rendes és levelező
mellett is bőséges alkalom lesz. A gyűlés aug. tagja, s Liptómegyének 34 éven át volt érdemtelSzerkesztői mondanivaló.
24-én tartatik meg, az odautazóknak különféle jes főorvosa, élte 89-ik évében, jun. 6 án Késmárkedvezmények biztosiitatnak a vasúton, valamint kon elhunyt. — A győri káptalannak egy jóté— Arad, K. I. Mihály szerb fejedelem és neje Hunyadi
az állomásoktól kocsin tovább utazás iránt is. E konyságáról ismeretes tagja hunyt el közelebb a Júlia arczképe a „Vasárnapi Újság" 1860-ki. . . számában
végből Rózsay József orvoshoz forduljanak a ter- 72 éves Mogyoróssy Pál prépostban. Mintegy 27 volt közölve. A fejedelem részletes életrajzát a „P. U."
legutóbbi számában adtuk.
mészet barátai.
szegény családot segélyezett folyvást, tizenegy
— Beregszász. K. J . A kivánt kéziratot sikerült föl^ (Stéger Ferencz) híres tenoristánk haza tanulót neveltetett, s a hozzá folyamodó szűköl- fedeznünk szerkesztő elődünk hagyományai közt, s postán
érkezett. Tóth József jeles színészünk a gleichen- ködoket soha sem bocsájtotta el segély-adomány el is küldöttük.
— Kolozsvár. Br. A rövid, de érdekes czikket köszöbergí fürdőt használja.
nélkül.
nettel vettük, s mielőbb kózlendjük.
•* (Egy régi ember.) A napokban halt meg
— Afaklar K. J. Az illető művész nem volt Pesten;
Nemzeti színház.
vála.-snink azért késett. Most már útnak indult a levél.
Kolozsvárit Kőme8 János a Bánffi család egyik
— Kecskemét. M. L. Várjuk a végét, addig semmi
régi és bizalmas praefectusa. Hagyatékát 400,000
Péntek, jun. 12. „Angyal és Daemon". Vígjáték 3 felv.
tekintetben nem intézkedhetünk. A „f öldingás" ügyében
Francziából
ford.
Zsivora
J
.
frtra becsülik, a melyből eddig vagy 200,000 frtot
Szombat, jun. 13. „Afrikai nö". Opera 5 felv. Zenéjét R. fogja tudósitni.
már fel is fedeztek. Az öreg urnák ugyanis az a
— K T. K Az állatok legközelebbről meg fognak
szerz. Meyerbeer.
furcsa szokása volt, hogy pénzét el szokta rejteVasárnap, jun. 14. „Kisértet". Eredeti népszínmű 3 szólalni. A szerzőtől mmdjg ujabb szót várunk.
— Kemencze. G. J.*A kérdezett képet kérjük. Most
getni szerteszét, hol könyvei, irományai, bútorai felv. Irta Szigeti József.
Hétfő, jun. 15. „Tudtán kivül kém". Vígjáték 2 felv. több rajzot és fát is küldtünk ; óhajtjuk, hogy vegyészi
és más apróságaiban, itt 2000, amott 4000, itt 50
mühelyéből mint művészi alkotások mielőbb kikerüljenek.
frtot, majd másutt ismét ezerek voltak eldugdosva. írták Melleszville és Duveyvier; ford. Csepregi. — A leg— IVagy csoda! A héten ez egyetlen elfogadhatlan
jobb
franczia
vígjátékok
egyike,
mely
lélektani
alapokon
Legtöbb baja van a végrendeleti végrehajtónak 8 valódilag komikus helyzeteken nyugszik. Nem a legújabb vers érkezett!
egy papirszelvénynyel, melyre az öreg feljegyezte, franczia iskolából való; s egymaga felér Sardou összes
hogy a sétatéri Bánffy kertben 8200 frtnyi ércz- ügyes ürességeivel. A nemzeti színháznak régi repertoirpénzt rejtettel. Ásnak-ásnak, de eddig még semmi darabja volt ez, s a jó öreg Szentpétery örökbecsü alakot
SAKKJÁTÉK.
pénznek sem jutottak nyomára, örökösei egy nő teremtett volt benne a becsületes és kedélyes Perrin Mihályból, a jámbor falusi papból, a kit a forradalom elűzött
447-dik sz. f. — D r á k o n R a b e y - t ó l ,
és az öreg ur fogadott fia.
egyházából, a nyomor Parisba hajtott s a véletlen titkos
— (Mihály szerb fejedelem meggyilkoltatásá- rendőr-kémmé tett tudtán kivül. Szentpéteryvel aztán e
(Olmützban).
ról) folyvást érdekes részleteket irnak Belgrádból. darab is letűnt a szinpadról. Most az igazgatóság föléleszS6tét.
a darabot s Szigeti jatszá Perrin Mihályt. Szigetiben
A fejedelem e hó elején több névtelen levelet ka- tette
felelevenült Szentpétery arany kedélye, bár meg kell valpott, melyekben intek, vigyázzon magára, m<rt lani, némileg erősebb színezettel, mely néha a túlzás hatágyilkosok törnek életére. A fejedelem ii/.oiiban raival érintkezik. Perrin Mihályhan egy kifogyhatlan kenem adott hitelt ezeknek, s egyik levél meg azon délyességii, nagy valódisággal teljes s rendkívül mulatkabátja zsebében volt, melyben meggyilkoltatott. tató alakot állított elénk, bonhomiája az első jelenetben,
érzékenysége, midőn megtudja, hogy unokahugának terJun. 10-én d. u. 5 órakor a topsideri vadaskert- hére van, gyermekies öröme, midőn Pouché miniszterben a
ben sétált, karján Konstantinovics Ankával, mö- meg nem változott érzelmű gyermekkori barátot találja
götte Garasanin hadsegéd lépdelt, továbbá Kon- föl újra, szemérmes félénksége, midőn tőle hivatalt kér,
stantinovics Katinka, Tomjana asszony Mihály együgyü ártatlansága gyűlöletes, de tőle nem is sejtett hivatalában, elkeseredése midőn megcsalattatására felnyiln^k
hg. nagynénje és kiséretökben egy inas. Egy ut- szemei,
s magához tért becsületes öröme, mikor ismét viszfordulatnál három ember állott, kik a fejedelem- szatérhet falusi papságába : — mindez mesterileg volt
nek köszöntek; a fejedelem viszonzá az üdvözlést,
letelve. Egy jelenetben azonban némileg viszás hatást
t ránk. Talán csalódunk, más talán nem érezte, de ránk
de e pillanatban hátulról két lövést kapót
n benyomást tette a három összeesküvő ifjúval való jeegyet koponyájába — s halva rogyott össze. ~
etben mint egy álszenteskedő s nem mint a mi: a valódi
stantinovich Anka ráborult s testével akart
fegyes és becsületes pap. Talán ittegy árnyalattal tulment
dezni, de a gyilkosok e nőt is azonnal lelőtték. Szigeti a kellő színezésen. — A mellékszerepek is jól voltak betöltve. Lendvayné a Perrin unokahugát melegen,
A gyilkosok egyike a fejedelem holttestét, kü
bensóséggel adta. Paulay is jó volt a fiatal asztalosban.
arczát
és
kezeit
handzsárával
borz
sen
Benedek a rendőri osztályfőnökből eredeti s mulatságos
összevagdalta; négy golyó érte, s 17 seb.
alakot teremtett. Feleki is nemes és jó Fouché volt. A kötestén. A hadsegédet 3 lövés érte, s össze
zönség, bár a harmadik előadáson, a nagy melegben kis
b
c
d
e
f
g
1
karral eszméletlenül rogyott össze. A szép Katinka számú volt, mindvégig jól mulatott, s Szigetit több izVilágos.
3 golyót kapott, vállába; kettőt már ki is vettek ben hivta.
azóta. Tomjana asszony az első lövés után rémülKedd, jun. 16. „Norma". Opera 2 felvonásban. ZenéVilágos indul és 5-ik lépésre matot mond.
tében futásban keresett menedéket, s Katinka is jét ízerz. Beliini.
Szerda, jun. 17. „A szövetségesek". Vígjáték 3 felv.
nehéz sebe daczára elfutott. A szintén elmenekült
Irta Pol-Moreau; ford. T. I.
A 442-dik számú feladvány megfejtése.
inasnak sikerült a kapuhoz jutnia, lármát ütött s
Csütörtök, jun. 18. „Bánk bán'1. Eredeti opera 3 felv.
(Healey Franktél, Londonban.)
mindenki a véres tett színhelyére rohant, a hol Zenéjét szerz. Erkel F.
már csak két holttestet s a megsebesült hadsegédet
Világos.
Sötét.
találták. Az öreg Garasanin volt miniszterelnök,
Hiidai népszínház.
1. Vgl-a7
Hb2-a4
a ki épen Topsiderben volt, azonnal Belgrádba
2. Hf4-d3t
e±-d3:
A budai népszínházban egymást érik az uj darabok. E
sietett, a katonaságot hadirendbe állitik, s az hó 10-kén Bulyovszky Gyulának „Nesze semmi, fogd meg
3. Va7-e3tmat.
ideiglenes kormány megalakult. — A fejedelem jól"' czimü 6 felvonásos émekes vígjátékát adták A daraHelyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
inasa megismerte a gyilkosok egyikét, Radovano- bot, bár a közönség nagyon jól mulatott rajta, nem mond- - Petécsén: Rády Oryorgy. — Jászknéren: Galambos Istvicsot, s ez csakhamar elfogatott. Aztán több be- hatjuk sikerültnek. Tárgy, mese, kidolgozás olyan, mely ván.— Felsőbányán: Szilágyi István. — Pesten: Rakovszky
fogatás történt. A befogottak közt van egy tanár ezelőtt tizenöt-húsz esztendővel még tán hatott volna; de Aladár. - Csákváron : Kling I v 4n. - Gelsén: Glesinger
azóta a müizlés sokat fuj lett. Egy pesti bukott fertálymág— A pesti sakk-kör
is, ki e hó 10-én tanóráját,feltünőleg esti 8 órára nás család vidékre való kirándulása a tárgy, oly czélból, Zsigmond.
Rövid értesítések. Emilnek. A feladványt közöln
tűzte ki s ily szavakat intézett az ifjúsághoz: hogy a család egyik nagyreményű csemetéje nőül vevén fogjuk.

TARTALOM.

H E T I - N A iPTÁR.
Hónapi- és
hetinap
21
22
23
24
25
26
27

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szóm.

Katholikus és protestáns
naptar

Június

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

hossza

Na P
kél

Ho l d
nyűg. hossza

Június (ó) Tham. R. f. P- ó. P- ó.
D 3 Alajos hitv. D 2 Alajos
0 F 3 Cirillus 1 Tham. R. 90 16 4 2 8
Paulina, Kriszt. Paulina
10 Timoté Antal 2
91 13 4 2 8
11 Bertalan
92 J0 4 3 8
3
Szidónia, Agrip. Szidi
12 Onophrius
93 7 4 3 8
Ker. sz. János Iván
4 Anna
13 Aquilius
5
94 5 4 4 8
Prosper, Márta Vilmos
Jánosi és Pál
Jeremiás
14 Elizeus pr. 6
95 3 4 4 8
László kir.
f László kir. 15 Almos
7 S. Chak. 95 59 4 5 8
Hold változásai. J) Első negyed 27-én, 7 óra 7 perczkor reggel.

P-

1
1
1
1
1
1
1

f.

kél

P- ó.

nyűg.
P- ó.

101
5 ö
b 12
116
7 23
131
146 16 8 37
160 40 9 í>4
174 4b 11 6
188 33 este
50
46
36

8
9
10
10
11
11
re

P-

40
31
17
54
27
56

Simonyi Ernő (arczkép). — Távolból. — Szerbia áljami és társadalmi életéből (képpel). — A világtalan a viágban. — A ránki sziklák (képpel). — Képek a hazai
népéletból IV. (képpel) - Az irás és eszközei (vége). —
Anew-yorki magyar egylet. — Egyveleg. — Tárház: Napóleon herczeg Pesten. — Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. —Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság,
kereskedés. — Mi újság? — Nemzeti színház — Budai népsíinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti-naptár.
Felelői szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar- utcza21.»z.)
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Gazdasági és kertészeti hetilap,

MELANOGÉNE.

Dlognemare i >1 Rouenböl
• J t r : Bonenb« , ro« S*lntHicolas, 39.
A baj- é» aiakálimk pillanatnyi (ryors, bármely árnyazatu a
körre néive minden kártékony
hatáí nélküli fenéiére.
Kién ftitSsier ltgjobb T«l»••••ft eddig haunálUk közt.
Főraktár : P « s t e n Töröli
iówwt gyógyít, urnái, királyntcu T. iziun
frt S* kr, po»t»n MfcmdMM

1868.

Barsmegyeverebélyi járásába kebelezett
Zsitva-Gyarmath helység közbirtokossága
nevében közhírré tétetik, hogy f. é. július
hó 12-én délután 1 órakorrsitva-gyarmatht
községi biró házánál az árverési feltételek
előleges felolvasása után tartandó árverésen
a helybeli Verebély-érsekujvári vasút közelsége miatt élénk közlekedésü országút vonalon fekvő közbirtokossági korcsmaház, mészárszéki s italmérési jogokkal,
nemkülönben hozzátartozó 18 holdnyi ingatlanságokkal 200 o é. ft. bánatpénz előleges letétele mellett 661. o é. ft. kikiáltási
áron felül legtöbbet ígérőnek 1868-ik év
Mindszentnapjától számítandó 6 évre haBzonbérbe fog adatni.
Zsitva-Gyarmatla közbirtkosság nevében.
Hnszar György.
160 (2—2)
felügyelő

Vadászfegyverek és revolvereket
nagy választékban ajánl

fegyverkereskedése Pesten, váczi-utcza a „levélhez *
Egy
Egy
Egy
Egy

a kővetkező igen jutányos árakon, u. m . :
szimpla fegyver vascsővel
duplafegyver vascsővel és patent.csavarral keményen forrasztva
duplafegyver drótcsővel (Ruban)
•
duplafegyver zsinórcsővel vagy finom damasztcsővekkel

10 ftig.
18 „
27 „
60 „

a legfinomabb pnskamüves munkák, saját készítményeim,

folyvást készen találhatók raktáromban a legnagyobb változatosságban, a legfinomabb damaszkcsövekkel,
tartós szerkezettel, szép véséssel, ezüst vagy arany diszkessel, lövésben jól kipróbálva, 60, 10, 80, 100
és 120 ttjával;
továbbá: bőváltozatosságban találhatók franczia Lefaucheux-fegyverck a leghíresebb fegyvergyárakból
45, 50, 60 és 70 ttjával.
A hozzájok illő töltények (mind bel-, mind külföldi gyártmányok) nagy mennyiségben a legjutányosabb áron kaphahatók.

Heckenast (íuszíiiv.

mulattató és ismeretterjesztő képes lapra.

(Lefaucheux módszer) 6 lövéssel egészen tökéletes önfelhuzáasal 12, 20, 25, 30, 35, 40—50 ftig.
P i s z t o l y o k , szimpla párja 4 fttól, duplacsövüek 8 fttól fölfelé.
8*F~ Minden fegyver löképesscgcért kezeskedem. " * 6
§ W Vidéki megrendelések pontosan az előirat szerint történnek és az öszlet beküldése vagy
postai utánvét mellett azonnal teljesittetnek.
Egy fegyver bepakolásáért 50 kr. számittatik.
79 (12—35)

A hatás meglepő, minthogy mnr 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:

(j£jTiB^jnr

BETEGSÉGEK,

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

1 ^

nj onnan keletkezettek

8 nap alatt

minőségre nézve

48 óra alatt

CZUKRÁSZ

meggyógyíthatnak

dr. FÜX J.

mm.*

Pesten, váczi-utcza 21-dik sz. a., a „Mincrvá"-hoz.

E|r
jH
m

LILIOM-VIZ.

7

^

Franczia- és Angolország legelső orvosai által ajánlott bámulatos sikerű

szépítő- é s mosdö-viz,

mely a hölgyek öszhangzó véleménye szerint páratlan, és a melyről feltalálója ke
zeskedik, hogy a rap-égetést, szoplőt, kiütéseket, pattanásokat, sárga bőr-, májfoltokat, szóval minden bőrtisztátalanságot eltávolít, az arczot, nyakat, vállakat, karokat, kezeket hófehérré, puhává, finommá teszi, s ároknak friss ifjú kinézést
kölcsönöz. — Ára 1 nattypalaczknak 2 ft.50kr.Áral kis palaccknakl ft.30 kr

L 0 H 8 E szakáll és szemöldök növesztö-szerc
(Cydonia Créme.)

Ezen szer egy év alatt európai hirre vergődött, miután ezer meg ezer férfiú
tömött szakállat, s számtalan hölgy szép tömött, sötét szemöldökét nyert tőle.
A szakállnak a kívánt állást lehet vele. adni, s a vöröses vagy szinehagyott
selyemfinomak, s a hajhoz hasonlók lesznek általa.
StT
Egy eredeti tégely ára 2 ft. 50 kr., egy kisebb tégely ára 1 ft. 30 kr.

Középponti raktár: LOIISE-nál Berlinben, Jageretrasse 46.

A porosz kormányzó herczeg, a sachsen-meiningeni hg., Schwarzenburg, Sondershausen és Lippe herczegek udvari szállitója.

Pesten kapható a főraktárban: Török J.
gyógytárában, király-utcza ?-ik szám.

105 (7—12)

26 év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságában háborgattatnék.
Rendel: d. u. 1—4 óráig.
Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leggyorsabban eszközöltetnek.
Lakása: király-utcza, 83. sz. a. 1-ső
emelet.
149 (8—12)

uraknak,
ugyszinte a magánzók részére minden
nagyságban legjutányosb árakon kapható

fflayer
152

Ferdinándnál

rézműves,

(3~3>

Réthí

Pezsgőbor

ELŐFIZETÉSI DU:

közvetlen Francziaorsaágból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6 palaczkjával
s feljebb a Champagne leghiraevesb
á|« Tfyáraiból, u. m.
Mo8t A riiamlon a Epernay crémant
rosé
8 ft. 50 kr.
Napóleon grand vin á Ay cré nant
rosé .
. . . . 2 ft. 50 kr.
A fentebbi ajokból V» palaczkokban
1ft.50 kr.
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét
mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 palaczk vételnél 5% engedtetik.
2289 (32—50)

Féléve (július—deczember végéig)
Negyedévre (július, augusztus, szeptember) . . .

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

y bör leégése ellen, ^

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

SSF" Tiz előfizető után tiszteletpéldánynyal szolgál a kiadó-hivatal. — A ki 25
előfizetőt vagy annál többet gyűjt, becses emlékben részesül. — Pest, június hó 1868.

Heckenaszt Gusztáv,
kiadó-tulajdonos.

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

A „Jó Barát" kiadó-hivatala
Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám.

Ötödik kiadás,

T i t k o n

Alexander Floch,

BETEGSÉGEK

in Wien, Ober-Dóbling Nr. 28.

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

Heckenaet Gusztáv
könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza4. sz.) megjelentek és minden
könyvkereskedésben kaphatók:

S l l g á l ' F. orvostudor.
Lakása Pesten,

Asbóth Lajos. Görgei. Czáfolat Assermann honvédezredes és miniszteri
titkár vádiratára. Függelék: Észrevételek Görgei: „Gazdátlan leve.
leire. (32 lap, n. 8-rét) fűzve
40 kr.

váczi-utcza 15-ik szám alatt,
a korona kávéház mellett.

tól 1-ia.

A

forradalom költészete. Költemények és közlemények~az~Í8Í8^49-ik
szabadságharcz idejéből. Szerkeszti és kiadja Áldor Imre. (8-rét
^_ 358 lap.) Petőfi S. arczképével. Fűzve 2 ft. Diszkötésben . . 3 ft.

Kossuth Lajos orsiággyülési beszédei. Második kiadás. Kossuth
2 ft.
;>___aczélmetazetü arczképével. 1867. (304 lap, nagy 8-rét) fűzve

Elftmad naponkint

11 órá-

129(6-12)
Megkereshető levél által is.

Rühben

sinlödó juhnyájakat alaposan, gyorsan és

a

P Dénes. Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának történetéhez 1848—1849. Első kötet (424 lap, 8-rét) fűzve . . 3 ft. felette jntányos áron gyógyít Kökény
Antal.
159 (2—2)
(Második kötet sajtó alatt).

é

Ensel Sándor. Az esküdtszék Magyarországon. KézikönyvT(XVÍ. leveleket „Kökény Antalnak Kis-Kun212 lap, 8-rét) fűzve
1 ft. 50 kr. Halason" czim alatt küldjék bérmentvs."

Vértessy Sándor,

1 ft. kr.
—„ 50 „

§ V " A z előfizetési pénzek a „Jó Barát" kiadó-hivatalába küldendők:
Pest, egyetem-ntcza 4-ik szám.

Pesten, kecskeméti-utcza 8.sz. alatt*

I? Parfumerle du Monde Élegant. 3S

151 (3—4)

Dr. Farkas Mihály,

A „Falusi Gazda" kiadó-hivatala

/f\FA(?YLALT-GÉP.
sassá
•flfc
^I^^B*

M

Előfizetési feltételek:

HTEEVOLVEREK-W

Lait de Veiius és €rérae de Venus.

Rn^E^
aJ^^F

8 fttól
15 „
25 „
33 ,,

Lefaucheux-féle kettöscsövü és hátultöltö vadász-fegyverek,

Legújabb s legjobb szépitöszer Parisból!!

un (6-6)

cximtt

(Felévre csak 1 forint.)

legújabb bel- és külföldi

Árverési hirdetmény.

Előfizetési felhívás

közreműködése folytán reméljük, hogy e részbeni feladatunknak eleget tehetünk.
Figyelmünket a mezei gazdászat s vele rokon ipar minden ágaira kiterjesztve, különösben pedig a gazdasznti nfivényisme es nOvénytenyésztés — mint kedvencz
tanulmányunk — körébói, rendesen szolgálunk gyakorlati tanácsokkal, közölvén e
Háromnegyed éve, hogy e lapot megindítottuk; és ez idő alatt bő alkalmunk
tekintetben külföldön, legkivált pedig Francsiaország és Belgiumban
gyüitótt ta- volt meggyőződni, hogy hasznos és hiánypótló vállalatot alapitánk.
h
s i J
pasztalatainkat.
Ugyanezen időre esik igen sok uj hetilapnak keletkezése, eddigieknek feszitett
X növény-lionositas. mint a gazdászati növénytenyésztés nélkillözhetlen segéd- erővel versenyzés.: és a „ J ó Barátnak" nincs oka ele'gedetlenkedni magára nézve a
forrása, rendszeresen képviselve lesz rovataink között, ismertetvén mindazon haszonrióvé-verseny eredményével, mert a hasonló közönségre számitott számtalan vállalat között
nyeket, melyek részint önmagunk, részint honi és külföldi ügybarátink tenyész-kisérlete legfólebb kettőt ha részesít a közönség akkora pártfogásban Pedig nem kell feledni,
folytán, nagyban termelésre előnynyel kínálkoznak.
hogy a többinek majd mindenikét tekintélyes pártok, felekezetek szorgoskodtak áldoAz állattenyésztés és gyógyászat elméleti és gyakorlati részét Jeskó Gusztáv zattal is terjeszteni Lapunkat nem pártfogolja semmi párt, semmi felekezet, mert mi
sem állunk egyiknek is szolgálatába.
szaktársunk és ügybarátunk jeles tolla fogja ezután is vezérelni.
A gyflmölcsészet és szőlészet koréból a legjelesebb belga és franczia tekintéAz ország polgárainak igaz érdeke « mi pártnézetfink; a tiszta felvilágolyek utasításait és tanácsait közöljük.
sítást terjesztők csoportja a mi felekezetünk.
A konyhakertészetból pedig Vésey ügybarátunk fog szolgálni olykor gyakorAzon a részen vagyunk mindig, a mely fölfogásunk szerint legsikeresebben küzd
lati tanácsokkal. — Miután hazánkban még ekkoráig egy önálló méhészeti szakködöny a nép javára, a fólvüágosodás terjesztésére.
nincsen, addig is mig e részben közös akarattal intézkedhetnénk, a méhtenyésztésnek
Ezt ösmerték el a legtekintélyesebb közlSnyök is, midőn lapunkról a leghizelrendes rovatot nyitunk, s azt méhész társaink rendelkezése alá bocsátjuk azon édes re- gőbb elismeréssel nyilatkoztak, u. m Pesti Napló, Vasárnapi Újság, Politikai Újdonsáményben, hogy azt honi méhészetünk érdekében minél gyakrabban igénybe veendik.
gok, Magyar üjfág, Magyar Polgár, Prot. Egyházi és Iskolai Lap, Nép Zászlója, NépElvégre miután minden theoriának és praxisnak az a veleje, hogy az hasznot is tanitók Lapja stb.
najtson a konyhára, termelő közönségünk érdekében közös üileti larrr.nl nyitunk, s
Lapunk irányát, tartalmát nem fejtegetjük hosszasan; ugyan is annyira el Tan
azt előfizetőinknek minden dij nélkül rendelkezésükre hagyjuk ; a termelő ott legelőnyö-terjedve máris, hogy akár mely vidéken könnyű hiteles véleményt hallhatni felőle. A
sebben elárusithatja terményeit, a vevó pedig a legelső forrásból legjutányosabban besze-helyett emlékezetbe hozzuk legelébb kibocsátott fölhívásunknak tájékozó pontjait,
fezheti szükségleteit.
nyugodtan bizván eddigi olvasóink Ítéletére, hogy megfeleltünk-e azoknak, a miket
Ezenkivül a pesti gabnacsarnok és börze árfolyamait minden számunk rendesen akkor Ígértünk; egyszersmind Ígérjük a jövóra is,hogy lankadatlan,előre törekvő munkásai leszünk a mindennél szentebb közügynek.
hozza.
Mindezek mellett lapunk szövegét, hol szükséges leend, csinos metszetekkel is fölA „Jó Barát" kéthetenként fölkeresi a magyar közönséget, szép képekben isvilágosítjuk, szóval mindent elkövetünk, hogy gazda-közönségünknek minél érdekesebb mertetvén a haza és más országok nevezetes embereit; más érdekes képek is lesznek
^s tanulságosabb közleményekkel szolgálhassunk, részünkről nem óhajtva egyebet, mint újságunkban: történetek, állatok, helységek s több effélék képei. Mindezekről meg is
hogy t. olvasóink pártfogását kiérdemelve, további szíves hajlamukat magunknak ezen- irjukaszükségestudnivalókatérthetőieg,világosan,hogy a ki lapunkat pontosan olvassa,
tnlra is biztosithassuk.
tudjon oly sokat a világ folyása felől, mint ha, egész életében folyvást utaznék egyik
helyről a másikra.
Érdekes szivderitő, léleknemesitő elbeszéléseket és verseket is közlünk a nyugakiadó tulajdonos.
földbirtokos, a „Falusi Gazda" szerkesztője. | lom idejének gyönyörködtetésére. Mert isten ugy teremtette az emberi lelket, hogy a
munka után megkívánja a mulatságot.
fis mindenek felett nagy gondot forditunk arra, hogy a mi országunkban történik, az összeséget érdeklő, mindazt mondjuk el pontosan.
Mert egy olyan ország polgárának, a kinek ügyeit saját maga által választott
képviselői, hivatalnokai intézik, — szükség tudni róla, hogy az ő nevében, az ő javára
A Falusi Gazda 1868-ki január óta minden héten jelenik meg.
vagy kárára válható intézkedések miben állanak. Illő is, szükséges is, hogy az ország
polgára, ha vérével és keserves szerzeményével járul az ország terheinek fedezésére, —
Az előfizetési ár e szerint:
kr. tudja és ítéljen felőle: kik és miként kezelik az ó verejtékéből és véréből nyert adót.
Félévre (július—deczember)
3ft.—
Mi ebben ami újságunkban mindezek felől értesíteni fogjuk olvasóinkat pontosan
Negyedévre
1 „ tiz
50
Az(július—szeptember)
előfizetés minélelöbb beküldése kéretik. — Gyűjtőknek
elö- és igazi barátsággal, ugy hogy jónak előtte nem mondujjk semmit, csak a mit rá nézve
igazán jónak ítélünk; ha pedig a magyar nép érdekében károsnak tartunk valamit,
példányra egy ingyen példánynyal szolgálónk.
Az előfizetési pénzek az alulirt kiadó-hivatalhoz bérmentesen inté- arra figyelmeztetünk nyíltan és bátran bárkit, a leghatalmasabbat is.
Ennek az újságnak az a czélja, hogy nőjön össze szorosan a magyar nép leikével
s legyen annak hü társa jóban és roszban "
Ez volt a mi czélunk lapunk megindításakor; ezért munkálunk ezután is és épen
(1 - 8 )
(Pest, egyetem-utcza 4. SÍ. a.)
annyi lelkesedéssel, de a sikernek még biztosabb reményével.
Merjük remélleni, hogy nemzetünk méltányos közönsége nem fog megfeledkezni
zajtalanul működő, buzgó igyekezetü „Jó Barátjáról."
(1—3)
Titkos
Pest, június 1868.
szerkesztő.

4
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második félévi folyamára.

. Legfőbb törekvésünk, hogy lapunk a mai tudomány és haladás szinvonalán a kül-

dúsan ellátott

nói-divaliini

Legolcsóbb újság magyar nyelven. (Sok képpel ellátva.^

«>ldi irodalommal kiá'.lhassa a versenyt; legjelesebb gazdász tekintélyek és szakférfiak

KÁNYAJOZSEF
minden évszakra

'

FALUSI GAZDA JÓ

da la «ool*té de» sol*no«a lndu»trlo".!e» de Pária
S-mint ősi haj tflbbe!

Pesten, József-tér 10-ik sz. a..

/

303

HIRDETÉSEK

(előbb Bftlim és Kánvn)

•

Aközelebbrőltudomást szerezni kivánók

(magyar nyelven második.)

A nemi élet

titkai s veszélyei.

.. .
nemzés-, terhesség-, öntertőzés- magömlés-, sápkór-, fehérroiyss- kizösülési tehetetlenség-, nói
magtalans^ról stb., ez utóbbi betegségek óv- és gyógymódjaival.
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
es Dr. 11 o d e t, lyoni orvos
f

ragályelieni legbiztosb óvszeréről,

a férfi és nöi ivarszerek boneztani ébráivaL

Ara : 1 uj forint.
Postán megküldve 10 krral több
utóvétellel 40 kr. több.
Megrendelhető szerzőtói következő
czim alatt:

m

mi

I
I

Dr. Eiber V. P.

Pesten József-utcza 66-ik siámu
155 (2 -12)
s ft J át házában.

J

•RT

304

Tizenötödik évfolyam.
Két lap

félévre. . . . 5 ft.

Tizenötödik évfolyam.

26-ik szám.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

Két lap

félévre • • • • 5 ft.

VasárnapUjságésPolitikaiUjdonságok
1868. július—deczemberi folyamára.

(Istmeretterjesztö és politikai hetilap. — Az egyik eredeti k é p e k k e l dúsan illustrálva; a. másik „Országgyűlést
Be»zédtár-ral s más rendkivüli melléklettekkel bővitve.)
Az uj félév közeledtével azon biztos reményben újítjuk meg előfize legközelebbről a belreformok terén várhatunk tőle nevezetes lépéseket. A
tési fölhívásunkat, hogy testvérlapjaink olvasóinak eddigi részvétével jövőre törvénykezési, nemzetiségi, megyerendezési s mindenek fölött az oly fontos
is teljes mértékben fogunk találkozni. A korszak, mely a politikai és társa- honvédelmi kérdés rövid időn már eldöntés alá kerülnek.
Rendkivüli tevékenység fejlődik különösen az anyagi téren is, kivált
dalmi világban hétről hétre meghozza érdekes mozzanatait, s melynek ez
évben ugy látszik, nem is lesz úgynevezett holt idénye, oly gazdag esemé- | a közlekedési esközök eddig soha nem tapasztalt mérvben felállítása s fejnyekben s oly gyors a fejlődésben, hogy a hirlapolvasó-közönség kis ideig ! lesztése körül. A megyék közélete is folytonos élénkségben pezseg. A kiü~
\politika nem kevésbbé érdekes és várakozásteljes szint mutat.
sem nélkülözheti megszokott hű tudóéitóit.
Mind e nagyfontosságu mozzanatokat, a vidéki, ugy szintén a gazdaKözönségünk, azt hiazszük, ezek közé számítja a „Vasárnapi Újságot^
és „Politikai Újdonságokat." E testvérlapok, mint eddig, ugy ezutánra is sági, ipar- s kereskedelmi és egyleti élet összes fejleményeit folytonosfigyelemmel kiséri a „Politikai Újdonságok."
szabadelvű, nemzeti szellemben, pártatlan igazságszeretettel s elfoA „Vasárnapi Újság" programmja, tárgyköre, iránya és szelleme is,.
gulatlan tárgylagossággal működendnek; megőrizve teljes függetlensi1göket le- és fölfelé, nem egyes pártok, hanem az összes nép érdekeit törek- j ugy hiszszük, átalónosan ismeretes. Nem is tartjuk szükségesnek ismét részszenek képviselni védve a jót, hibáztatva a roszat, bárkitől és bármely letezni. Csak annyit mondunk, hogy e lap továbbra is az eddigi marad f
változást csak annyiban szenved, mennyiben folytonosan tökélyesülni igyekoldalról jöjön is.
Ez átalános irányelv szemmeltartása mellett fogjuk kezelni eddigi szik. Képeink ugy, mint szövegeink változatosak, s felölelnek a társadalmi
rovatainkat s tárgyalni mindazt, mi azok tág keretébe beillik. Lépést tartva élet és az ismeretek világából mindent, mit tudni méltó. Legjobb íróinkat
az eseményekkel, semmi érdekest nem mellőzzünk, a mi ugy a bel- és külföldi számítjuk munkatársaink közé s legjelesebb művészeink működnek közre
politikában, mint a társadalmi, irodalmi és művészeti életben, 8 az ismeret- lapunk külső kiállításában.
Ily módon reméljük, hogy testvérlapjaínk, ugy az irodalmi közlönyök,
szerzés körében hétről hétre fölmerül.
Országgyűlésünk, melynek három éves megbízatása a jelen év végével sorában, mint a közönség pártolásában továbbra is megtartandják azon helejár, tömérdek teendői közepette folyvást inegfeszitett erővel működik, s \lyet, melyet eddig elfoglaltak. — Pest, 1868. június elején.

Heckenast Gusztáv,

Nagy Miklós.

—

kiadó.

szerkesztő.

Előfizetési föltételek:

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

Félévre (július — deczember)
•* forint.
Csupán a Politikai Újdonságokra:
Csupán a Vasárnapi Újságra:
Z ft. 5 0 ki\
Félévre (iulius — deczember)
3 forint. Félévre (július—deczember)
Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk. %/& A pénzes levelek bér-

küld-e kéretik.

A Vasárnapi

J J J ^ é s P o iitikai Újdonságok klaűó-hivatala
(Pesten, egyetem-utcza 4-dik szám.)
3-1

•o

be

c?

jóféle s tisztaizlésü

kávé csak 2 ít. 80 kr.
5

font

Portorico-kávé
Arany-Java-kiivé . . .
Laguayra-kávé . . . •
Plant-Ceylon-kávé . . .
Cuba-kávé egészfinom. .
Gyöngy-kávé egész finom •

3 ft. 40 kr.
. 3 ,, 80 ,
• 4 ,, — f
. 4 ,, 20 ,
. 4 ,, 40 ,
• 4 ,, 50 ,
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továbbá:

Brasiliaí-rhuin, egy pint 1 ft., legfinomabb
jamaikai- rhum, Pecro-virág- és Souchong-thca, sardinák, mustár és sajtfélék a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Banhofer és Jármay-nál,
a két szerecsen- és Lau.lon-utcza 82ögletén,
11-dik szám alatt.
M F Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban eszközöltetnek.
181 (6—!.')

W A t. ci. vidéki közönségnek!
Üzletünk könnyebb feltalálása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájrajz, mely a lánczhidtól veszi kiindulási pontját!

HvckciiHüt Gusztáv

könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.) megjelentek és minden könyvárusnál kaphatók:
Tompa Mihály versei. A költő arczképével. Hat kötet (1375 lap, 16-rét)
fűzve 7 ft. 50 kr. Diszkötésben
10 ftTompa Mihály. Dalok és roinánczok. A költő arczképével (480 lap,
16-rét) vászonba kötve, aranyvágással
3 ft. 50 kr.
Tompa Mihály. Regék és népregék. Külön kiadás (446 lap, 16-rét) diszkötésben
3 ft. 50 kr.
Tompa Mihály, ujabb költeményei. Külön kiadás (430 lap, 16-rét) vászonba kötve, aranyvágással
3 ft. 50 kr.
Tompa Mihály, legújabb költeményei. 1867. (VIII. 168 lap, 16-rét)
fűzve
1 ft. 20 kr.

Kiadó-tulajdonos HrckeDast tiosztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

Pest, junius 28-án 1868.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Djság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
g^
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai l'jdonságokat illetőleg: Egy négy8zer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnal 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécshrn: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Beöthy

Ödön.

(1796—1861.)

A közelebbi években a haza határain már hadnagy lett, majd a Pozsonyban fölkivül száműzetésbe kényszerült honfitár- állított könnyű lovasokhoz mint főhadnagy
sainknak ismét megnyílt a visszatérhetés áttétetett. Ezen csapat a francziák ellen inkapuja. De számosakat örök száműzetésre díttatván, Beöthy Ödön is minden későbbi
ítélt a halál, mely őket külföldön érte. Pe- ütközetben részt vett. Jelen volt Lipcsénél
dig a magyar sziv pora szabadföldönsem és Parisban s a nagyszerű dijoni táborban.
Az európai átaláuos béke helyreálltával
pihenhet édesen, ha nem a haza szent földe
ismét
Lengyelországba ment, honnan azonaz; s fájdalmunk, hogy őket, kik ama szomorú évek alatt künn haltak el, nem láthat- ban 1820-ban, nyolez évi s pár havi katonásjuk viszont: kétszeres érettök, hogy ök nem kodás után, hazájába s a polgári zajtalan
láthatták meg a haza hajnalának újra derül- magánélet örömei közé visszatért. E magántét s idegen földön kellé sírba hajtani fejőket. élet csendét nyelvek tanulásával, történeti
Biharmegye is érezte e fájdalmat egykori ünnepelt fiáért
Beöthy Ödönért. S midőn lehetővé vált öt, halottul bár, ismét
bírhatni: azonnal elhatározá,
nemcsak arczképét állítani föl
megye-teremébe, mivel csak
egy régi, de az élő által szerényen visszautasított határozatát újította meg, hanem hazaszállítani a szent hamvakat is,
melyeknek minden parányában
— mig lélek elevenítette — a
hazaszeretet melege dobogott
és lüktetett, s melyeknek csak
itthon, az édes hazában s a szülömegye határai közt lehet édes
a pihenés.
Biharmegye e nemes határozata átalános viszhangra talált a hazában, mely jelesei első
sorába számította Beöthy Ödönt
mindig, bár elismeri Bihar előjogát e nagy fiára. S mi is a
közérzületnek vélünk eleget
tenni, midőn e messze földön
elhunyt jelesünk emlékezetét
akkor újítjuk^ meg, mikor öt
épen haza várjuk.
Beöthy Ödön született N.Váradon 1796. decz. 3-án. Atyja
BEÖTHY
ÖDÖN.
hires alispánja volt Biharmegyének. Mint ifjat, sőt gyermeket már gazdag észtehetség tünteté ki kortársai fölött. 1812-ben márczius- és politikai munkák s régi remek irók olvamidőn a philosophiai tanfolyamot vé- sásával töltvén, 1826-ban biharmegyei táblagezé, a Váradon toborzó Chiemayer-huszá- bírónak kineveztetett. Itt kezdődik köz£okhoz állott be. Rövid idő múlva, mint pályája. Alig lépett föl e téren mint szónok,
huszár-kadét, Lengyelországba vitetett a s a megye bizalmát csakhamar megnyeré.
*ttuszkák ellen. Néhány hónap múlva pedig 1828-ban tisztujitás alkalmával szinte az

egész választó sereg közkívánatára másodalispánnak kikiáltatott. Nem választathaték
meg, mert a megye főispánja megtagadta a
kijelölést. S a választás csupán a kijelöltekre volt szorítva. De a követválasztás
szabadságát nem korlátozá főispáni kijelölés.
S ezért az 1830-diki országgyűlésre közakarattal követnek választatott. Azonban
nehéz betegsége miatt onnan csakhamar
visszajött. 1832-ben megnyílt a hosszas
országgyűlés, mely 1836-ban végződött.
Beöthy ismét követ lett. Szóvivője lett a
protestánsok sérelmeinek, ostorozója a lélekismeret-szabadság
ellen elkövetett sérelmeknek.
Inditványt tön életbeléptetni a
vallások egyenjogúságát, a teljes lélekismereti szabadságot.
Beöthy végig futotta a követi
pályát e hongyülésen, mint
egyik kitűnő bajnoka a haladási
eszméknek s jelentékeny tagja
az ellenzéknek; az országgyűlésről sok szónoki babérral tért
meg.
1837-ben megházasodott.
Nejét, Csanády Luizt, kitűnő
testi szépség s fényes észtehetség jellem zé. A házasság egyszersmind gazdálkodásra vitte.
Pusztai jószágán, Uj-Marján
(Biharmegyében), házat s gazdasági épületeket készíttetett.
Kevés idő múlva a megye
csendét egy püspöki pásztori
levél zaklatá föl. A vegyes házasság ügye Németországból
hozzánk is átszivárgóit. Az áldás megtagadása nagy ingerültséget támasztott. Biharme- gye teremében szóba jött e
kérdés. Beöthy, a vallásügy
apostola, mint a megyei köznép
nevezte, nagy hatású szónoklatokat tartott. Egyszer, mint
maga is vegyes házasságban
élő (neje reform.), a közgyűlésben jelen volt
egyházi tagoknak Írásban visszaadta az áldást, melyet reá adott az eskető pap. Tegye
— úgymond — levéltárába a káptalan.
Ugyanez alkalommal levelezés támadt közötte és a n.-váradi püspök, Lajcsák Ferencz

