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Szokatlan ritkaság!

A szerencsének nemcsak kezet nyújtani,—hanem kettős irányban minden koczkáztatás nélkül értékpapírokra és sorsjegyszámokra együtesen játszani, s párosulva a legkellemesebb reményekkel t ő k e é s k a m a t o k okvetlen megnyerését az alább
következő tervezet szerint magának biztosítani.

Tizennyolcadik évfolyam.

16-ik szám.

I

Minélfogva szerencsém van ügybarátimmal — illetőleg a résztvevőkkel, kiknek érdekeit szem előtt tartani legfőbb feladatom
ezennel tisztelettel tudatni, hogy

1 0 0 darab teljesen megfizetett 4 0 0 frankos császári török vasúti köícsön-sorsjegyet

évenként 1 5 szőri rendes húzással és 600,000, 400,000, 60,000, 20,000, 3000, 1000 frank jelentékeny nyereménynyel, melynek minden
egyes sorsjegye legalább is

^Si-mmmw frankot vagyis mmsm~m ftot nyernie kell — összeállítottam.

Tekintve azt, hogy ezen vasúti kölcsön-sorsjegyek eladása az összes cs. kir. államokban törvényesen meg van engedve, s a császári török
kormány által biztosítva van, — elhatároztam magamat azon bizalommal megvásárolni, — hogy idejekorán alkalmat nyújthassak ezen sorsjegycsoportozat játszásában mindenkit részvétre felhívni, s azt a legmelegebben a következő feltételek alatt ajánlani:

Pest, április 16-án 1871.

!! Minden résztvevőnek egy részvénylevél fog kézbesíthetni!!

abefizetés havonkénti részletbefizetéssel teljesítendő 15 forintjával, s egyszermindenkorra 2 ft. 50 kr. bélyegdij, mely által minden részvevő
a részletlevélben előjegyzett 100 darab sorsjegyszámra játszhatik, s melynek teljesen lefizetett tőkéje

40,000 frankot vagyis 160,000 forintot tesz ki.

Ezen császári török vasúti kölcsön-sorsjegyekre a fizetés 30 havi részletben történik összesen 11.300,000 frank nyereménynyel, a 25 résztvevőt
megillető egyenlő joggal biztosítva; minden nyeremény a 450 ft. részletenkénti befizetése után a kamatozó-szelvényekkel együtt —
azonnal kifizettetik, azonfelül
*

4 darab eredeti sorsjegy 640 ft. vagyis 1600 frank névleges értékben.

•^* 100 darab sorsjegy után minden egyes résztvevőnek az öt megillető része * ^ i
alulírott által kifizettetik.

Austerlitz Zsigmond első pénzváltó irodája Budán,
a lánczhid közelében.

Minden részletbefizotésre a nyugtatvány, valamint a sorshuzási lajstrom bérmentve azonnal megküldetik. *^@

»

"~ Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek. ""^^ff
Egyes sorsjegyeket 30 havi részletfizetéssel 4 íjával engedek át.

A mezeigazdászat minden ágábani emelkedése által, az okszerű marhatenyésztés is, az azt megillető méltánylásban részesittetett, s az előre haladott mezeigazda,
most már több gondossággal vizsgálja háziállatai egészségi állapotát, jól megfontolván azt, miszerint mily károkkal sujtatnék annak elhanyagolása által, nem állván
rendelkezésére a vidéken állatgyógyászati segély, s igy saját tapasztalataira van utalva.
E tekintetben a mezeigazdászat terén nagy érdemeket szerzett magának Kwizda
V. J . gyszerész Korneuburgban,ki a mezeigazdáknak mindazon segélyszereket nyujtá
kezeibe, melyek által lehetővé tétetik, hogy háziállataikat folytonos egészségben fentarthassák, s előjöhető betegségi esetekben saját maguk orvosolhassanak. A Kwizda
l'ereucz-féle állatgyógyászati szereket illetőleg — nemcsak az egészségi ápolás tartandó szem előtt, hanem a tenyésztés, tejelkülönités s annak javitása, erőkifejtésa hol
az megkívántatik a hizlalás sikerességére is lényegesen ügyelendő, így az átaliínosan
jónak elismert korneubtirgi marhapor üdvös gyógyszer azon betegségekre nézve,
melyek a szarvasmarhák- s lovaknál leggyakrabban előfordulnak u. m. a vérff jís,
gillsztabetegség, felfúvódások, mirigy, lelekzőesú; s juhoknál a nyirrothadás s m»jgiliszta ellen. A háziállatok betegségi állapotának fentórtására a korneuburgi markapor kiváló befolyást gyakorol, mert a szervek működését rendezi, a
vért tisztítja s a tápanyagok elkülönítését előmozdítja; ezáltal az állatoka betegségeknek ritkábban vannak kitéve, s mint a tapasztalás tanitja a dögleletes befolyásoknak nagyban ellenállának. Továbbá: a cs. kir. szab. üditö-nedv által egy olv kilünő
szer nyujtatik, mely különösen a bénaság, csúzusrajdíilniak, ivszellödaganatok,
klliczjilliodasok, inegrandtilasok ellen, s közönséges használatban az izomé ő s
ruganyosság emelésére a legmeglepőbb sikerrel használható. Az fiditö-tifdMiek kitűnőségét illetőleg legbiztosabb kezesség még az, hogy a magas egészségügyi hatóság
által megvizsgáltatván ő Felsége I. Ferencz József császár által egy kizárólagos
szabadalommal tüntettetett ki. — Nem kevesebb fontossággal bir a mezeigazdáknál
a patakenőcs kérges, törékeny s kisebbszerü üreges pataoídalak gyógyítására; ezen
patakenöcsöt, szorgalmasan használva a patának szívósságot s ruganyosságot kölcsönöz, elejét veszi a pataoldalak lemállásának és szétrepedésének; a nyirrolhadás, békavar, körömfájás, körömvész a patakenöcs s patapor által erőteljesen
legyőzetik; valamint a sertéspor valóságos óvszernek nevezhető a futó-Oszfig ellen.
Minden gazdasági udvarban a nagyobb háziállatokon kívül a száruyasállatok
minden fajtáival s a kutyák mint a ház leghívebb őreivel is találkozunk. Ezen állatok
betegségei csak ritkán vétetnek figyelembe, s igy azok a dögvész s más egyéb betegségeknek esnek áldozatul. Angolországban erre több ügyeimet fordítanak,s a bet( gsé
gek ellen sikerdús gyógyszereket használnak; Kwizda Ferenez János ur a leghirejb állatorvosok elismert rendszere nyomán gyogyport készit házi szárnyasállatok
számára, azok közönséges betegségei s a hullás ellen, s kutyalapdacsokat a kutyabett'Kségek, görcs, dugulás, köszvény, s kutyáknál a nehézkor ellen.
A Kwizda-féle állatgyógyászati készítmények valódi minőségben kaphatók:
PESTEN Török József ur gyógyszerésznél, király-uteza 7. szám; Thalmayer A. s társa; Ifalbaurr testvérek; Glalz J . ; Kindel liakodezay A.
gyógyszerészeknek Fromnicr II. BUDÁN az udvari gyógyszertárban; ezeu'kivül
Magyarország majdnem minden városa- és mezővárosában léteznek raktárak, melyek
összesen az olvasottabb lapokban időnként közzététetnek.
1042 (1)
j j ^ ~ Ezen szerek, más hasonnemüekkel öseze nem tévesztendők, s különösen
arra kérünk figyelmet forditaihi, hogy a valódi kornenbnrgi marhapor függvényei
a készítő saját r.évvonását hordják magukon veresszinben ; továbbá: a Kwizda Ferenez J.-fcle üdítő-nedv, azon egyetlen szer, mely egy cs. kir. szabadalommal tüntettetett ki, 8 hogy nemcsak az üvegek,hanem a csomagok'is, „ F r a o z J o u . Kwizda"
pecsétje s czégével vannak ellátva.

1049 (1 - 3 )

Az ő_ Felsége első Ferencz József császár által egy kizárólagos szabadalommal kitüntetett, s biztosan ölő

Patkány-

é re g

vnlótSi mifioíté^hcu
kapható
P e s t e n : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-utoza 7-ik szám. —
Továbbá a birodalom legtöbb fő- és mezővárosaiban.
1026 (4—4)

Ára egy darabnak 50 kr. a. é.

Herkenust (insztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám) megjelentek és minden hiteles könyvárusnál kapható:

Kereskedők és iparosok számára.
MAGYAR

KERESKEDŐI SEGÉDKÖNYV.
Kereskedelmi irálytan,

gyakorlati kereskedők é» Iparosok, nemkülönben mnegyefpmi és kereskedelmi intézetek ssámára.
Szerkesztő

MACHIK JÓZSEF,
a budai k. József-műegyetemnél a magyar nyelv és irodalom tanára.

Nyolczadrét (528 lap), kemény kötésben 1 ff. 80 kr.
A pesti hazai első takarékpénztár egyetem-utczai épületében létezik
a legnagyobb választékú magyar s német

kész férfiruha-raktár
báninlatos olcsó áron.

Ugyanott mindenféle megrendelések elfogadtatnak s 24 óra alatt
elkészíttetnek; a t. ez. közönség s'/ives figyelmében ajánlják magukat
959 (17

0)

Szabó és Rtiska
szabó mesterek.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Vasárnap.

k,

igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy

tSbbizöri igtatásn&l csak 7 krajezárba szá
Bélyeg-dij, külön minden igtatáa után 30 krajcz&r.

Tegetthoff altengernagy.
(1827-1871.)

Az aránylagosan felállított s a társasjátékban benfoglalt

Gazdászok s lótulajdonosoknak.

C.pá.

7 v a S a r n » p i UJsé* e* Politikai Újdonságok e.yütt: Egész évre 10 frt - Fél évre 5 frt.
évre 6 ft. Fél évre 8 f, _ Csapan F.litib.1 « j d . . W k : Egész évre 5 ft.

s a velenczei tengerészeti iskolába adta, •
Nemcsak „művész hazája széles e világ," j nál aratott, a tengeri nagyhatalmára büszke honnan 1845-ben, mint tengerészapród léhanem átalán a közönségesnél nagyobb sza- Angliának is becsületére vált volna. Élénk pett a tényleges szolgálatba, s 1848-ban
bású embereké is. Eszméik, erkölcseik, tet- emlékezetünkben áll e váratlan diadal ha- Velencze ostromzárolásában vett részt, miteik és példáik által nem csupán saját nem- tása. Átalános volt az egybevetés, mely dőn tisztté neveztetett. Első nagy utazását
zetökre, de azonkép hatnak az egész világra, Ausztria fegyvereinek győzelmét északon Braziliába tette Miksa föherczeggel. Kés ekként ők ugy viszonylanak az ismeretlen a poroszok ellen valószínűnek, ellenben sőbb Afrika nyugati partjain, néhány vad
magánosokhoz, mint az országos képtárak délen az olaszok túlnyomó szárazi s fő- állam ellen viselt hadjáraton volt jelen,
remek darabjai a családi képekhöz Ez utób- leg tengeri hada ellenében f a vereséget majd egy merészebb küldetésre vállalkozott
biak csak saját kis köriikbeli ismerőiket, szinte bizonyosnak tartotta. És épen meg- Socotra szigetre. Arab vitorlás hajón Kosamazok azonban- az egész nemzetet, s ha forditva történt. S a vezér érdeme annál seiren át Sanakin és Massauába ment, s
igen kitűnők, az egyetemes emberiséget nagyobb, mert a győzelmet nem az el-Dhalak korall szigetet meglátogatván, Adelenségénél nagyobb szám túlerejének, de
érdeklik.
nen át Socotrába ért. 1860-ban
E szempont az, mely benfregatkapitány s három évvel
nünket e helyen a világ nevekésőbb sorhajókapitány lön,
zetességeinek bemutatásánál
s .kitűnő ismeretei folytán a
vezérel. Hazai kitűnőségeinket
trieszti tengerészeti parancsugy szólván családi képekül
nokságnál nyert alkalmazást.
tekintve, megválasztásuknál
Kitűnő tehetségei már ekcsekélyebb mérvet alkalmazkor fölismertettek, s ennélhatunk. Idegeneknél azonban
fogva a bekövetkezett dán hánagyságuk foka a mérvadó, s
borúban egy osztrák hajóoly egyéniségek, kiknek hirök
raj parancsnokságával bízatott
sugara határainkon tul a négy
meg. Ez alkalmat meg is ravilágrészig hat, közléseink
gadta és jól fölhasználta arra,
legérdekesebb s méltó tárgyait
hogy kitüntesse magasb vezéri
képezhetik.
hivatását. A dán tengerészet
Ilyen, most már — fájdacsekélyebb, de oly jó hirben
lom — csupán történeti egyéállt, mint a legnagyobb tenniség Tegetthoff altengernagy,
geri hatalmak tengerészeié,
kinekhalálátnem csupán Auszellenben az osztrák tengeri
tria, de most már a vele
erő a világ előtt még ismeretszoros létérdek egységébe lélen volt, de nagyon meglehete
pett Magyarország is fájlalelégedve a bemutatással, melyhatja. Ausztria benne egyik
ben Tegetthoff ez első hadi
legnagyobb oszlopát veszté el,
ténye alkalmával részesítette.
ki hűsége é«s fényes tehetségei
A Helgoland mellett vinagy értékéről a legnehezebb
vott tengeri ütközetben (1864.
időkben ada tanúbizonyságot.
május 9-kén) Tegetthoff retA veszteség pedig annál natenthetlen bátor sággalés rendgyobb, mert életereje teljében
kívüli ügyességgel intézte a
hunyván el, benne nem csupán
támadást, két órai manövriegy dicső . múlt képviselője,
rozás után 500 lépésre jutott
de egy még dicsőbb jövő re, az ellenség hajóihoz, s bár akménye szállott sirba. Oly időkor egy gránát meggyujtotta
TEGETTHOFF.
ben, midőn a legnagyobb meghajóját (a„Sehwarzenberg"-et),
próbáltatás napjaitól, az életaz
égő
hajóban
sem vesztette el bátorságát
halálharcztól talán már nem is évek, csak a parancsnok szellemi fölényének tulaj- s megfutamitotta a vele szemben állott két
hónapok választanak el, alig érhette volna donithatni.
dán hajót. — Az ütközetre következő napon
Tegetthoff Vilmos 1827. decz. 23-ánJszüle- Tegetthoff ellentengernagygyá neveztetett
a birodalmat nagyobb csapás, mint az, mely
egyik leggeniálisabb vezérétől fosztotta tett, Stájerország Marburg nev.ü városában. ki. —Ez uj állásában kitűnő szervező tehettteg, ki iránt a sereg határtalan bizalmat Atyja, ki szintén katona, gyalogsorhadi őr- ségének adta tanúbizonyságát.
táplált. És méltán. A diadal,melyet Lisszá- nagy volt, fiát is a katonai pályára szánta,

.
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Jó karba hozta az osztrák hajóhadat, s
Ah! a tanácsban üldözés, szitok-.vár
Minden nemesre — csúszva ront a csel .*. .
•ezzel mintegy előkészítette a iisszai diadalt,
Térj vissza hangom, tenni nem tudok bár:
mely neki az altengernagyi rangot és a
A múlt dicséről még dalolni kell!
Mária Terézia-rend nagy keresztjét, s a mi
mindezeknél jóval több, világtörténelmi neJól látok-é? Közelget a szabadság
vet, halhatlanságot szerzett. A tengeri csaA messzeségből? megfut a bitor . . .
.Mind hasztalan kér — nem segit a vadság,
ták ugyanis ritkák, s a hajóhadvezérek azon
Lángjára éled, talpra áll a kor . . .
elönynyel birnak a ezáraziak fölött, hogy
Észak haván, odvában ül a medve,
diadalaik — ritkaságuknál fogva — a törS. fényünk elől szemét takarja el'.
ténelem tábláján szembetűnőbbek, mint a
Törj égre hangom, gyújtva, lelkesedve,
szárazi győzelmek sokasága.
Győzelmeinkről még dalolni'kell!
A nagy diadal után fél év múlva az a
De bús való, hajh! bár virág boritja
hír szárnyalt felőle, hogy az udvari körök
Földünk szinét s a tél hatalma vész:
kegyét elvesztette. Való volt-e ez, s ha igen-,
Kihuny a láng . . . egy árva kéz se' szítja,
mi okból eredt, ináig sincs földerítve, de az
Bilincs zörög . . . halkan susog: Tűrés!
bizonyos, és Tegetthoff népszerűségéről taLedől Göröghon, nemzetek haboznak,
núskodik, miszerint e hir a közvéleményA száműzött jog sírva esdekel . . .
ben átalános megbotránkozást szült. HivaTérj vissza hangom! adj orőt dalomnak,
talos előadás szerint ,,1866. végén Tegetthoff, j A vértanukról még dalolni kell!
miután már négy évig viselt parancsnokÁbrányi Emil.
ságot nyilt tengeren, fölmentetését kérte a
parancsnokságtól és szabad idejét utazásra
használta föl Amerikába", hol nagy kitün- Életkényeleni a társadalmi cgveu93
• tetésekkel fogadták. A következő évben
lőségbcn.
Miksa császár holt testének haza szállitásáMint ménfők a csendes-tengeri'törzskar
val bízatott meg, s ugyanez évben a bécsi
felsőház örökös tagjává és a hadügyminisz- illető szakosztályában nyervén állomást, rnig
térium tengerészeti osztályának főnökévé lön rendeltetésem helyére, Arizóna-territorium
kinevezve, egyszersmind az egész osztrák további helyrajzi fölvétele éskifürkészésére
cs. k. tengerész had főparancsnoksága is reá voltam indulandó, az elő-leges teendők elinruháztatván. Ekként a kegyvesztés, ha volt tézése végett, kilátásom volt néhány hóis valami a hirben, csak igen rövid tar- napig San-Franeiskóban maradhatni. — A
hivatalos teendők rendes folyama szerint az
tamú volt.
Magasb műveltségének s mélyebb belá- egyesült-állami szolgálatban való foglalkotásának egyik tanúsága volt az is, hogy zás délutáni három órakor véget ért, s azonnem tartozott a merev karduralom hirdetői tuli időm másnap reggeli kilenczig szabad
közé, mint annyi rangtársa Ausztriában, rendelkezésemre állván, elhatárzám mennél
hanem a kiegyezés által létrejött alkotmá- nagyobb kényelemmel használni szabad időmet. Az élet Amerikában egyaránt költsényosságnak őszinte hive volt.
A birodalmi költségvetés alkalmával, ges, sajátságos jellegű, felcsigázott, a maga
nemében nagyszerű, s valóban gyárilagos.
mint a tengerészeti osztály főnöke, a deleA kinek családi tűzhelye nincs, s a hotelek
gáeziókkal is gyakrabban érintkezésbe jött,
valamelyikében kénytelen az egy kaptára
s ott az osztrák-magyar hajóhad emelését s
vont kényelmet jó borsosán megvásárolni,
reformját tapintatos modorával és alapos örömmel ragadja meg az alkalmat, ha va1
szakértelmével nagy mérvben előmozdí- lamely magáncsalád csöndes vendégszerető
totta.
| födele alatt találhat enyhülést.
Ö az osztrák-magyar monarchia egyik
első rendű büszkesége volt, s a külföld réSan-Franciskót átalában egészséges vászéről is számos kitüntetésben részesült. rosnak lehet ugyan nevezni, mindamellett,
Hogy a két birodalom mit vesztett benne, ha választásra kerül a dolog, a domb-maarra legjobban megfelel azon átalános hie- gaslatokon épült házakban való lakás szadelem, hogy a hely betöltésére, melyet üre- bad lég, bájos kilátás, és mezei egyszerűség
sen hagyott, e pillanatban hozzá hasonló tekintetében tetemes elönynyel bir a töltött
egyéniség Ausztria-Magyarország határain talajon nyugvó, zajos üzleti városrész házai
beiül nem található, s e szerint nem frázist, felett. — A szállástalálás módszerét, mint
de fájdalmat, igazságot mond az egyhangú minden egyéb az élet gyakorlati irányába
állítás, hogy halálában Ausztria-Magyar- vágó eljárást, nagy tökélyre vitték az ameországot pótolhatlan veszteség érte.
rikaiak; több napilap külön rovatokat szen| tel a bérkeresés és adás üzletének, ebből kiki kénye-kedve szerint az őt érdeklő tárgyat
kijegyezve, vagy felhatalmazott ügynökkel,
A . b e t e g.
vagy magával a tulajdonossal lép azonnal
— Bera.'t'/er
költeménye. —
közvetlen összeköttetésbe Én is néhány,
(1823. ápr.)
czélomnak megfelelni látszó szoba-bérlési
ajánlatot a ,,Morning Call"nevü napilapból
Már-már kitárul a halál kapuja,
kijegyezve, lakást keresendő, — mere patFájdalmaimtól néma lesz dalom . . .
Madár cseveg, kis mélio zümmög újra,
rio — nyakamba vettem a varost.
Virágpalástban diszlik a halom . . .
Legalább 100 lábra lenni a tenger szine
Mosolyg az isten — a uj varázsnak enged
felett,
s -a mennyire lehet, leendő szobám
A nagy teremtés . . . háladalra kel . . .
ablakából
a világ ama legszebb öblének, menTérj vissza hang, térj vissza, oh! esengek!
nél nagyobb terét dominálni, voltak azon
A szebb napokról még dalolni kell!
vezérelvek, melyek lépteimet a pásztori egyTiltják a szőlő kedvadó nedűjét,
szerűségben, hegyen-völgyön egyaránt kiS azóta éltem szinhagyott, üres . . .
fogástalan zsinórban elnyúló Green-utcza
Tavasz megint jő . . . hozza égi bű vét,
magaslatai
felé irányzák. A házak mindMegtért madár biztos tanyát keres . . .
annyi
a
faszerkezetű
ott s csaknem e<yy
S mely még elébb halállal állt tusában:
A földi élet uj gyönyört lehel —
mintára épült; a házhely elejét itt-ott csiOh! törj ki hang, légy otthon újra nálam,
nos kis virágos kert foglalja el, melynek
Sok szép örömről még dalolni koll!
közepén porondozott tágas ut vezet az épületbe.
Programmomban jegyzett egy ily
Még zengenék dalt olykoron hazámra,
ház, a veranda előtt élő zöld válaszfalat
Zászló szinére, mit gyaláz a kény,
képző vadborostyán lugas házias, otthonias
Bár uj nevekkel díszeleg hazám ma:
Az elbukott sast zengeném meg én!
kinézése által, különösen magára vonta már

jó távolról figyelmemet; — jegyzetemmel
összhangzólag „Afurnished room to let"
(,,Butorzott szoba kiadó") néhány lépésről
kivehető felirat, kívánságom czélja felé vezetett. Beléptem; a szokásos rövid üdvözletet egy középkorú, tisztességes nő fogadá,
s a szőnyeggel bevont lépcsőkön fölfelé haladva tudakozódásom tárgyát az első emeletben mutatá ki. A szoba ellen kifogásom
nem lehetett, padlata szőnyeggel bevonva,
bútorzata igényeimet kielégítő volt, az ár a
helyi körülményekhez képest nem túlságos
ugyan, mindamellett mennyiségileg oly szabatos volt, Tiogy a miatt pirulni soha sem
leend alkalmam.
Az elöleges fizetés sine qua non föltételét elfogadván, a, személyes- viszonyaimat
illető, inkább önbiztonság, mint kíváncsi
ságból eredt és a városnak iparlovagoktól
hemzsegő állapotával mentegetett — részletes inquisitión szerencsésen átesvén, kölcsönös egyezményünk megpecsételése^, szabad bemenetre jogosító ajtókúlcs átadásából
állott, miután még részemről, legnagyobb
részt könyvekből álló csekély vagyonom
sértetlen integritását voltam szerencsés a
háziasszony védszárnyai alá helyezhetni. •
Az amerikai társalgási modor jellemzetes
sajátsága a leplezetlen, fesztelen őszinteség;
a köztársasági elveknem ismerve társadalmi
állási különbséget, a nevelési modor is nyilt
jellemü, s átalános gyakorlati irányulevén,
mindenki teljes őszinteséggel fejezi ki érzelmeit, mely vonás a hason irányú, példabeszéddé vált magyaros őszinteséggel azonos
lévén, a társalgási modorba azonnal belétaláltuk magunkat.
A lakszoba-szerzési beszélgetés ügy folyamata alatt "alkalmam nyilt a derék amerikai házinö miveltségét, átalános ügyjártasságát , éles észjárását s bíráló helyes
ítéletét bámulhatni; Shakespeare nyelvét
oly tiszta hangsulylyal és kifogástalan tisztasággal beszélő, mit az ily nyelvtisztogatásra rá nem érő amerikaiban alig lehet
tapasztalni; ily szabatos angol beszéd által
érdekelve, bátorságot vevék e kérdést intézni hozzá: „Ön aligha amerikai, kiejtése
legalább az ellenkezőt látszik tanusitni?"
„Születésemre nézve liverpooli vagyok, —
volt válasza — fiatal koromban anyámmal
Philadelphiába kerülve, ott férjhez mentem,
nővérem hívásának engedve azonban 15 évvel ezelőtt, egész családostól San-Franciskóba költöztünk, s ezt a házat pár évvel
ezelőtt sajátunkká téve, azóta csendes békességben, a világgal keveset törődve élünk e
városrészben." — Beszélgetésünk alatt gyermeksirás emlékeztetéazanyátkötelességére;
kérdésemre: hány magzattal ajándékozá
meg a gondviselés? „Tizenhárommal" feleié
nagy szerényen; — e szerencsétlen szám
még áldásnak is sok, gondolám magamban,
— „s mind élnek?" volt további kérdésem,
mi őt igen érdekelni látszott: „Nem", feleié,
„négy fiu s négy leány képezi anyai gondoskodásom tárgyát, s mivel mind# egészségesek, hála az egeknek, örömem van bennök."
Elválva leendő háziasszonyomtól, egy
fogattal rendelkező expressman (hordár)
fél dollárnyi törvényes illetékért szives
volt málhámat uj lakásomra fuvarozni, s
az emeletbe felvinni.
Több mint egy hó óta voltam már nyugodalmas kis szobám bérlője, ezen ott átélt
időszak alatt azonban mi sem árulá el egy
11 tagból álló család zajos életjelét a fejeinket közösen takaró fedél alatt: kora reggel
súlyos léptek haladtak a ház előtti kis kert
felé, s a gondos háziur daczolva a száraz
időszak aszályával, kiváló figyelemmel öntözgeté a diszes csemetéket; egy-egy tompa,
elhaló költögetö hang hatott azután füle-
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ellene az utcza-sikra, mely ifjú sereg, még
imhez, majd ugyanazon súlyos léptek ki- rol a szerencse"-jét említve, kezet szoritotstentoribb és gyorsabb akkordu hangnyosietése az'utcza ajtón, mire aztán tökéletes j.tam; azután férjéhez kisért, ki nagy szerémattal iparkodik a papírra nyomott szellemi
csend állott be. — Az esős időszak beálltá- nyen egy szögletben foglalván helyet, jámkincset, a járó kelő közönség zsebébe csemval az egek időközönként meg-megnyiladozó bor önodaengedéséröl ítélve, athléta termete
pészni;
— a versenyből egész, chaos lett,
csatornái vállalván el az öntöző szerepét, daczára, mindennek látszott, csak háziurnak
mit
kölcsönös
csábítás és végre teljes de- .
csakis a reggeli kisietés egyhangú dörgését nem, vele kezet szorítva,- érezzuzó tenyere
moralizácziő
követett,
a mennyiben a veszvehettem észre. — A háziur valami üzlet- hatalmas nyomása alól örvendtem mihamar
tegetés
édes
mérge
mihamar
az ellen táborba
ember lesz, gondolám magamban, s a pi- megszabadulhatni; rendre következtek azterelte
az
úttörő
„Review"
hangos
ifjait, kik
aczra hívja kora reggeli kötelessége. A né- iitán az életök virágában levő két hajadon:
hetenkénti fél dollárra rugó többleti kere•pes család különös hallgatagsága azonban Miss Mary és Kate, valamint az apróbb Alice
setért örömmel hagyják oda a soha esküt
és
Magié,
kiket
három
fiu
testvérök
kövesehogy sem fért a számos gyermekkel kinem hallott zászlót. — Billy barátunk még
maradhatlan összeköttetésben lévő zsibaj tett a parolázásban, s végre a 8 hónapos
.
. eddig hü volt ugyan az eredeti lobogóhoz,
fogalmával telt európai agyam keretébe. kis baby:
A czeremoniális elölegességek véget ér- a féldollárriyi hetenkénti veszteség azonHivatalos működési órám 9-kor ütvén, beban a számító ifjucska spekulatív amerikai
vett amerikai szokás szer ént hírlapot olvasni, vén, egy gyüszünyi nagyságú kristály-üveg
agyába se hogy sem tud férni, s én őszintén
jóval korábban hagyám lakásomat s csakis pohár nemes tartalmával tiszteitettem meg,
megvallom, hogy legkevésbbé sem fog megaz est órái hivtak újra oda vissza: a nyu- mit a család jólléte gyarapodását illető élőlepni,
ha Billy áttérését fogom hallani.
galomra szentelt hetedik nap volt az, mely- beszédem után, a derék házinö egészségére
A rövid vonásokban jellemzett élelmes
nek délutánját gyönyörű kilátást nyújtó ürítettem. — Az asztalon „Harpers Weekly,"
amerikai
család főnöke (ideje , hogy rátér„Days
Doings,"
és
„Sporting
Times"
képes
ablakomban merengésre szentelem; a Goljek
már)
egy
herkulesi termetű, mintegy 50
hetilapokat,
valamint
,,Alta
California"
és
den-gate (arany-kapu) szorosán befutó —
éves
férfi,
állkapczái
a yankee-divat által
„Evening
Bulletin"
politikai
lapokat
találva,
a kereskedelem delejes hatalma által az
il-lem-határrá
szentelt
távig gondosan vanezekből
a
család
műveltségi
fokára,
olvasottöbölbe vont gőzösök kaczér lejtése, az olasz
nak
fényesre
.borotválva;
nyaka ragyogó
ságára
és
előre
törekvésére
hozhattam
köés portugall halászok hófehér vitorlája, a
papirgallértól
van
körülövedzve,
a mint a
város utczáitátszegdelö lovas pályavonatok vetkeztetést, hogy azonban egy kaliforniai
főtörzs
ezen
éke
az
egyenlőség
széles
hazáélénk repülése, az ünnepies csend, a fel s napszámos család körében találom magam,
jában
minden
férfit
egyaránt
megillet;
dialá habzó uriasan, sőt mondhatni fény űzési azt egyelőre képzelni sem mertem volna.
vatos
szabású,
franczia
gyártmányú,
fekete
pazarral öltözött néptömeg hullámzása, mind
A társalgás folyama alatt Miss Mary
meg annyi pontok voltak, mik elmém gon- panaszkodni kezdett a fehér gyermekek posztó-öltöny simul izmos tagjaihoz; egész
dolat-árját, kapcsolatban a részletek többi makacssága, gorombosága és korlátoltsága lénye, komoly férfias vonásai az erély emnagyszerűségével, élénk mozgásba hozták. felett, mig ellenben a chinai fiu a leghatá- berét árulják el, s a vele hosszasabb ideig
'
Mikor nálunk a novemberi fagyok után, rozottabb jellemü, könnyű felfogású és en- váltogatott eszmecsere az egészséges nézetű
a bölcs természet fehér takaró leplet von gedelmes; a nevelés ügyében fáradozó Miss republikánust, a becsületes honpolgárt, s
Kárpátoktól Adriáig a föld felszínére, s ki-ki azon rögös pályával sehogy sem volt meg- szelíd családatyját tüntette elé, a mi a külnehéz öltöny védelme alá helyezi a test ter- elégedve, s csak is a függetlenségi érzet, s sőséget, a nézet pont természetességét, s
mészetes melegét, San-Franciskóban az esős az Amerikában szükségletté volt hivatás- egyéb életkellékeket illeti, a kongresszus
időszak beálltával akkor kezd tulajdonkép keresés kényszerűsége választaták véle a .bármely tagja, sőt talán maga apresidens
zöldelni bokor s virány, s a július óta hor- tanítói jól kiérdemelt kenyeret. —Miss Kate is tőle miben sem különbözik. .Érzelmeire ,
dott téli öltönyök deczemberben tavaszival egy ,,Marchand de Modes"-nál, ki nemrég nézve rendületlen demokrata, a mennyiben
cseréltetnek fel; zöldség, földi eper, s'illa- Parisból érkezett, lévén elfoglalva, nemcsak a néger és ehinai sohasem voltak barátjáig
tos virágbokréták májusi idénye ott január hogy a családnak terhére nincs, sőt azon komoly sejtelme és meggyőződése, hogy a
hóban van, nem csoda tehát, ha a természet szerencsés helyzetben van, hogy felesleges konzervatív elvlánczolat ily időszerűtlen
mérsékelt égalyunkkal ily ellentétes rendes keresményét egy takarékpénztár gondvise- meglazulása, káros megrongálással, s záéletmód, szokás, szükséglet, kényelmi s lésére bizhatja. — A 10 éves Alice oskolába tonyra sodrással fenyegeti az állam hajóját.
Az üzlet világi mozzanatok és változatosegyéb az élet kellékeit képző tekintetekben jár ugyan, ezen önmivelési foglalkozás
ságok
emlegetése közben önelégült határoegészen sajátságos s nálunk szokatlan élet- mindazáltal nem gátolja, hogy hetenként
zottsággal
emlité, mikép ő valamint ezelőtt
folyamot léptet ama féltropikus távol nyu- varrásból szerzett 4 dollárnyi keresményé15
évvel
a
kaliforniai aranykor gazdag aragati -vidéken *életbe.
vel ne járuljon a háztartás költségeinek
tást
biztosító
hírhedt napjaiban, ugy most,
A példás rend, tisztaság és biztonság ereje szerinti fedezéséhez. A legkisebb leány
mikor
már
csak
a böngésző szerepét játszsza
érzetében semmi kívánni, valót fenn nem ha- Magié, s Johnny fiu még eddig csak foaz
ember,
egyaránt
5 arany dollárt keresett
• gyó házi csend mellettmégis talány maradt gyasztó tagok a család háztartásában, nékézi munkájával naponként; foglalkozása a
előttem egy oly családi élet, hol a holtak bi- hány év múlva azonban amerikai szárnykikötőben horgonyzó fanemüvel terhelt harodalma látszott honolni, hol még a csecse- röpkedést tanúsítva, jövedelmi forrást fajók
kiürítéséből áll. Ö — úgymond — napmői harsány hang sem zavara a ház csendjét. kasztó valamikereseti ágat fognak választani.
számos
ember, ez volt-és marad mestersége,
Amerikában minden ember önálló, s fel- — A 14 éves Sam clerk (írnok) egy borke- ezt egy csepp oka sincs tagadni, valamint
tétlenül maga ura, ki-ki saját háza előtt sö- reskedő üzletében , s hetenként 10 dollár- nincs oka sorsával elégedetlennek lenni.
pör , s legkevesebbet sem törődik más ral jutalmazzák fáradozását, ennek ifjabb
Karácsoni ünnepekkor a család szót
gyarló embertársa belügyei- és érdekeivel. fivére a 10 tavaszt számláló Billy 9-töl 12-ig emelni képes minden tagja Merry Christmast
Ezen nemzeti szokást tudva, a közönyösség a nyilvános iskola tagja, mivel azonban ko- (víg karácsont), uj évkor pedig happy new
leplébe burkoltan, a fedelem alatti család rán kél, s későn fekszik, élelmes észjárását yeart (boldog uj évet) kívánt; ezen sarkalakiilöncz életmódja iránt, bármi feltűnő volt és lankadatlan tevékenységét hetenként 6 tos év-forduló alkalmával a parlorba hivni
dolárral látja koronázva. Reggel ugyanis áz
is az, kérdezősködni tartózkodtam.
újra szerencséltettek, hogy az újév fekíerülEgy mosolygó szombat délután azonban, iskolai óra ütéséig szorgalma a „Morning tének örömét velők megoszszam. E napszáa köztünk becsülettel kitartott közönyösség Chronicle" czirnü reggeli lap 100 példányá- mos családot, nemcsak mivelt és tisztejégkérgét fel látszott olvasztani; nagy meg- nak kihordására irányulj mit, mintha gőzzel letre, de mondhatom szeretetre méltónak
,lepetésemre a tetőtől talpig selyembe öltö- működnék, egy órai rövid idő alatt taszigál találtam, a környezet, mi mindenütt fényzött Landlady jelenlétemben küszöbömet át- a járásába* eső házak ajtaja elé; este pedig űzést és jóllétet mutatott, a más országoklépve nyájas udvariassággal hivott meg a egy veres föveg, ugyanoly kirivó szinü blouse ban látott oly társadalmi állású emberek
szokatlan zajos társalgástól viszhangzó par- és nadrágból álló" gratis egyenruhát von sorsával a legmerészebb ellentétben állott.
Inrba (társalgó terem). Születésnapja van, tagjaira, s néhány órai mérges lármával, a — Ilyenek egy kaliforniai napszámos család
úgymond, s mivel ó-angol szokás szerint az föbbutezákon fel s alá röpülve, az „Evening tagjai! kiálték fel magamban, s ha a sors
egész család együtt van, szívesen lát egy Review" esti számait árulja, napi szakmáját életpályámat a becsületes kézi munkával
pohár sherryt üritni egészségére. Előzé- ily példás rendben elvégezve, önelégedetten való kenyérkeresetre utalta- volna, aligha
keny figyelmet szívélyesen megköszönve, tér 8 óra körül, az atyai fedélnek, öt estelivel Kaliforniát nem választom működésem színmondhatom valóságos érdekkel léptem a sző- váró küszöbe felé.
helyéül. Mig azonban kézműves, iparos,
Rövid idő előtt a „Review" („Szemle") üzér elemében találja magát azon távol vidényeggel bevont, kápitozott, selyem nyugágyakkal és támlás székekkel gazdagon bú- czimü lap leleményes kiadója, azon eredeti keken, önelégülten pillant a biztos jövő felé:
torozott parlorba- — Megérkezésem után a ötletre jött, hogy rikitó vörös mezbe húzott az elvont elmélet, művészet, s egyéb kevilágszerte szokásos bemutatások következ- szájas fiuk által lármáztassa belé a venni vésbbé kézi munkára szorítkozó hivatások
tek: „mymother" megfelelő taglejtéssel egy nem akaró" közönségbe 5 centtel mért lapja embere csak önfeláldozással érheti el némiíigg, ezüst hajú, de mindamellett életvidor, példányait. Példája csakhamar követökre leg czélját.
(Vége kovetk.) Sarlay Pál."
"és tiszteletet követelő nőben édes anyját talált lapja veszedelmes vetélytársaiban, kik
mutatá be, kivel a megismerkedés „részem- ellen-egyenruházott fiu tábort állítottak
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Utczaharczok Parisban.
Paris körül egyre folynak a harczok. A vorsaiílesi kormány a párisi erődök leghatalmasbikáról löveti Paris körfalait s a bombák belehullanak
a város belsejébe. Az „arc de triomphe", a diadalív
már sokat szenvedett a szétrobbanó gránátdarabok
rombolása alatt.
. Mily keserű.iróniája a sorsnak, hogy ugyanazok a francziák, a kik néhány hó előtt a világ
legnagyobb barbárságának tárták Paris lövetését,
most önmaguk lövetik azt.
A Versaillesből világgá küldött táviratok
fennen hirdetik, hogy a bombázás már „örvendetes" eredményt szült; Paris védfalain mihamar
kitágul a rés s öt nap alatt porba lesz sújtva Paris, s agyonfojtva az „ellenség." így nevezik most
saját test véreiket.
De arra is el vannak készülve, hogy a védöv
keresztültörésével, megmászásával még nem lesz
vége a küzdelemnek: ott kezdődik még a világ
legborzasztóbb harcza, az utczaharcz.

|
És azóta foly a harcz, foly testvér és testvér
j közt sokkal elkeseredettebben, mint valaha ellenség ellen folyt. Ötszáz áldozat egy-egy összeütközésné*! már kis csata, alig érdemesitik egy-egy
távirati tudósításra.
Mai képünk egy szomorú jelenetet ábrázol a
párisi utczaharczokból, mindjárt a lázadás első
napjaiból.
A fölkelő nemzetőrök egy csapata a Place
Pigalle-on szemben áll a sorhadseregnek egy vadász-zászlóaljával.
A.fölkelők a Montmartre magaslatai felé törekszenek , hol a poroszok bevonulása alkalmával odaszállított ütegeket hatalmukba kerítek.
A vadász-zászlóalj utjokat állja s ezek kapitánya
szürke lovon fölszólítja a fölkelőket, hogy oszoljanak el és hagyják el a tért. Ezek nem tesznek
eleget a felhívásnak, mire a százados tüzet' vezényel. De a katonák — tán eszökbe jutott, hogy
hiszen ezeket a szegény embereket, kikre lőniök
kellene, a hazafiui aggodalom tulkapott lángja
által ösztönoztetve ragadtak fegyvert — meg-

város északi végénél egy magaslaton fekszik, s
ódon várfalaival festőileg néz ki.
Ez egyházat 1547-ben Daczó Pál építette; de
1658-ban a II. Rákóczi letételére a Bodzán betört
tatárság, az ilyefalvi kastély ostroma után a szentgyörgyit is bevette és feldúlta. Három évvel később pedig a kegyetlen Ali pasa vette be, az
azt hősileg védett lakosokból 900 at hurczolván
rabságra.
Az egyház sokszoros, s főként az 1802-diki
földingáskor csaknem teljes átalakításon menvén át,,
keveset tartott meg régi műidomából, a sokszög
záródásu (12 lépés hosszú és 11 széles) szentélyben
csakis a boltozat maradt meg, mely a ké3Ő góthkor
háló vagy szövedék boltozatához tartozik, ennek két
horony közti épszöggel tagozott gerinczei csörlődött idomú gyámkövekre nehézkednek, melyek
egyikén nap és hold (székely czimer), másikán
férfi és nő arcz van dorabor vésetben kifaragva.
Magas csúcsives ablakainak diszművezete ki van
tördelve.
A 24 lépés hosszú és a szentély szélességével

Utczai harcz a Pigalle-téren Parisban.
A nagy fránczia forradalom utczaharczai jó
emlékezetében vannak még a históriának, az ő
borzalmaikkal, vérengzéseikkel együtt. Elszörnyedt azokra még az akkor sokkal barbárabb
világ is. Mire lőhetünk elkészülve mi, kik az
utolsó hónapok alatt oly szédületes eseményeknek
voltunk szemtanúi, a miket, ha egy rogényiró beszél el, azt mondjuk rá, hogy szemtelenül hazudik.
Pedig az utczaharczokból Parisnak már eddig is busásan kijutott a keserű kóstoló.
A köztársaság ügyét a versaillesi reakczionárius nemzetgyűlés ármányaitól féltő communepártiak végelkeseredésükben csak testvér-hullák,
caak rokonvér patakjainak árán vélték megválthatónak a nemzet szent ügyét. A nemzet szentebb
mint a testvér és fajrokon, — s ha ezek nem egymásért állnak: egyiknek veszni kell, veszni amazoknak. — És Parisban kitört az utczaharcz.
Fölszakgatták a kövezetét, kihordtak bútort,
kocsikat, sánczkosarakat az utczára, emeltek belőle
torlaszt s fö'ltüzték annak tetejébe a phrygiai
sipkát a vérvörös zászlóval.

tagadják az engedelmességet. Néhány nemzetőr biró hajó teljesen átalakult ajtaival,' ablakaival
azonban a kapitányra lő, ki több golyótól ta- együtt; boltozata — melynek egykori lételét még
lálva, lovával együtt elesik. E támadásra a va- most is meglévő gyámkövein és oldaltámain kivüT
dászok némelyike kirántja kardját, másik része >a XVII. századból fennmaradt osperesti kéregető
puskát szegez s tüzet ad. Mind innen, mind tul ; levél is bizonyítja, — ma eltűnt.
elesik néhány ember. De a vadászok nagy több- |
A hoszszentély baloldalán sírkő van befasége mozdulatlanul áll s nem ragad fegyvert. A j lazva, melyen a dombor művü Daczó czimer (karfölkelő nemzetőrök utat erőszakolnak maguknak i dot tartó oroszlán) alatt e felirat olvasható: „Hic
a vadászokon keresztül s elfoglalják a Mont- jacet G. D. Franciscus Daczó de Sepsi Szent
martre-t és Champs Elysée-t.
1 Georgi, qui obiit in Űrbe Mediensi Anno LV
Ily jelenetek mindennaposok voltak a fölke- aetatis suae 21. jan. Anno verő Salutis 1602. Scio
lés első napjaiban Paris utczáin, és most a szomorú ; quod Redemtor meus vivit."
játék folytatását látjuk Paris falai alatt.
1
Körirata:
„Me revocat Patria chara vale ensibus in varüs dum pro te patria p v o . . . . "
Képek a Székelyföldről.
A templomot köridomu erős várkastély övezi,
mely kettős magas falával a maga idejében tisztesVI.
séges erőd volt. A belső fal 226 lépés kerületű,
A sepsi-szént-györgyi ref. templom.
épebb helyein még most is 6 — 8 öl magas, lőrések
Sepsi-Szent-György, Háromszék székvárosa és kiszökellő zúzüregekkel van ellátva s felül fogközépületei közül régészeti szempontból emeli ki rovátkosan tetőzve. Ezen belső rondeau vonalán
Orbán Balázs a reformátusok templomát, mely a két bástya volt, a déli oldalon lévő kapu-bástya,
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csaknem hegyesen mint diszgúla tornyosul fel,
melyre a torony épült, és az északi oldalon állott ügyességgel van vezetve. Ezen roppant munka- melynek alig 90 négyszög láb kiterjedésű tetőlap6 emeletes ötszög donjon, mely körives friesével a erőt feltételező egy mérföldnél hosszabb útvonal ián kőfal porladéka látszik, mutatva, hogy itt
román korra utalt, ez azonban néhány év óta le- ily hullámzatos talajon haladva, roppant töltéseket, hajdan torony-erőd vagy magas zömtorony állott.
hegymetszéseket tett szükségessé, s mégis 5 nap
omlott.
.
— Az észak-keletre lejtősülő fennlap nyugati élén
Az ezen belső kastélyt övező csekélyebb ma- alatt készen volt, mert a parancsolni tudó Bach- ecy a mélység felé kihajló sziklagerincz vonul fel
rendszer
alatt
kirendeltek
20-30,000
embert,
igy
gasságú külső fal 370 lépés kerületű, mely a belső
a tetőcsúcshoz. E gerinczre volt elhelyezve a tetőn
falakkal párhuzamosan futva szintén köridomu aztán néhány nap alatt készen volt a cyclopsi
összefüggésben
volt, csakis déli oldalán, — hol a kaput fedező munka, tanúskodván arról, hogy a kombinált em- feküdt toronyérőddel
állott
várfal
nyugati
.
beri
erő
mily
csudaszerü
dolgokat
tud
kivinni.
külső védművek voltak, — szökelt ki szögletemég most is 7—8 láb
sen. Ezt kívülről mély
magasságban áll fenn.
;
széles sáncz
övezte.
_
^
^
_
A válogatott lapos kös
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Mindkét fal vífolyosók^-=_-•=•:x
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7
vekből forró mészszel
k a i volt ellátva, az ezejit
épült fal öl széles és oly
ket tartott gerendák véff™
szilárd, hogy annyi szágei még most is ott vanzadok viharcsapkodásai
nak a, falban.
után is bonthatlanul daA külső fal keleti ré^
czol. Ezt azonban csak
sze leszedetétt, helyére
5§?
"alsó
részéről mondhatés anyagjával épült I I .
juk,
mert
felsőbb része
József alatt azon ememár
összeomolva
lezuletes épület, mely német •
hant
a
mélységbe,
csakis
elemi iskolának volt
sziklával összenőttnek
szánva; de a germanitetsző alapja van meg
záló rendszer elbukott,
az emiitett sziklagerin- •
mielőtt a magyar szel•ezen.
Ez mutatja annak
lemet és műveltséget
irányát,
s meg engedi
elölni szándékolt iskola
méretni ezen oldalfal
elkészülhetett volna. Ott
eredeti hosszúságát, mi
állott bevégzetlenül egy
125 lépés. Az ezzel egyeegész századon át, s csak
nes szögletbe összeütmost néhány éve végezköző északi várfal 38
tetett be, azért, hogy
lépés hosszú, s a fenneredeti létczéljával ellap meredek oldalán lelenkezőleg magyar isereszkedve,
ismét egyekola, s mint ilyen,_ a
nes szögbe ütközik öszmagyar szellem terjeszsze a szintén meredek
tője legyen. Ide van hehegygerinczre fektetett
lyezve ideiglenesen a
keletoldali fallal, mely
sz.-györgyi ref. kollépárhuzamosan fut a jógium két elemi osztálya.
val fennebb levő nyuSzt.-György között
gatoldali fallal, és egéfoly le a,Deiren pataka,
szen
a tetőcsucs falmea Fekete-erdőség közül
Szepesi-szentgyörgyi ref. temploni. — (Keleti'Gusztáv rajza.)
redek oldaláig nyúlik,
letörtető virgoncz csermely a déli oldalfalat
mely ; az ezen patak völteljesen
feleslegessé
tetteE fal most egészen el. A szoros tulajdonképeni kezdeténél szeszégyületét szegélyző lankás domboknak város fölé
porlott
annyira,'hogy
csak
itt-ott látszik alapja.
kikönyökölő baloldali előfokán fekszik á reformá- lyes alakú sziklaszál — mint büszke gúla— emelE
szerint
a
vár
alakja
hosszúkás négyszög
kedik
ki
a
völgyből,
ezen
messze
ellátszó,
s
a
tustusoknak fennebb leírt egyháza, a jobb oldali
volt, 125 lépés hoszszal, 38 lépés szélességgel,
nádi
szorosnak
díszes
előékitményeül
szolgáló
hegyhát végfokát pedig a görög egyesülteknek
fantasztikus sziklatömeg, az úgynevezett Alsó- miből kitűnik, hogy az tekintélyes nagyságú s
szerény temploma koronázza.
fekvésénél fogva csaknem megközelithetlen védSólyomkő.
, .
erőd volt; büszke sasVII.
fészek, hová még a jó
Alsó Sólj oniko a tusbarát is csak bajjal tudta
nádi szorosban.
magát felküzdeni; -az
ellennek
pedig oda beSzép havasi tájakban
hatolni teljes lehetetgazdag hazánknak egyik
lenség volt.
legmeglepőbb pontja, a
Hogy e vár, ez óriási
^Bukszádnál kezdődő
erőfeszítést feltételező
tusnádi szoros, azon csuépítkezés melyik kor,
dás szépségeket föltáró
melyik nép teremtméhegyrepedés, mely a ha;
nye, arra semmi adavasoktól övezetien eltunk nincsen. Csak bázárt Csíkot Háromszékmulhatjuk azon merész
kel egybeköti, azon csu- .
«mber eszméjét, ki egy
dás özönvizi átmetszet,
ily megközelithetlen
melyen a vidor, havasias
sziklacsucsra
lakot gonjellegű Olt szilajon, gondola
ki-magának;
csak
datlan fiatalként nyarcsudáihatjuk azon emgal át Háromszék szép
bererőt túlszárnyaló hatereire, hol már mint
talmat, mely ez eszmét,.
önérzetes fiatal komoly
e merész tervét létesité,
méltósággal
folytatja
azért csuda-é, ha a nép
pályáját.
egy ily merész, megfog..Bükszádon felül nehatatlan művet embergyedórára kezdődik e
feletti lények, óriások
szoros, hol az addig tááltal építteti mesés vágas völgy annyira elrául a bűbájos tündészorul, hogy a tombolva
rek királyának. Hisz az
rohanó folyamnak alig
emberi tudat ugy sem
marad hely. Ekként egy
tudja fellebbenteni az
szoros áll elő, melyet
azt fedő titok leplét,
mindkét oldalról meremert a történelem múdeken emelkedve, 5000
zsája némán,zárt könyv*
láb magasságig feltorAlsó-SÓlyomkö. — (Greguss János rajza.)
•
. vei ül ezen elhagyatott
nyosodó, fenyvesektől
és feledett romoknak
benőtt trachyt bérezek
omladványain.
"E
titokszerüség
talán még foA ki- ezen czukörsüveg-alaku önállólag felhatárolnak.
• .
kozza
az
érdekeltséget,
melylyel
a múlt emlélövellő
csompót
megpillantja,
azt
fogja
kétségteleASepsi-székből Csikba vezető országút Bükezádot elhagyva, régen az Olt partján vonult fel, nül hinni, hogy az fennrepkodő sólymoknak, ma- keinek tisztelője e műtöredékek iránt viselteazonban mivel ott sok hidat kellett tartani, me- gasra törő keselyüknek megközelithetlen tanyája, tik. De ha semmi biztost nem adhatok is e varról, annak lételét konstatáltam, s fáradozásomlyeket a gyakran rakonczátlankodó folyam sok- s az ember ott mégis védlakot épitett magának.
Orbán Balázs a hegycsúcsra, nem kis nehéz- ért már igy is gazdagon kárpótolva tértem llavissza
szor elsodort s főként, mert az a magasabban fekvő
az elhagyott útra, s onnan nem egyszer P' ?™~
tusnádi fürdőt mellőzte, 1852-ben uj ut vágatott, séggel fölhaladva, ott egy régi vár jelentékeny
vissza e gyönyörű, a szorost előtolt ó i m k é n t
rom
maradványait
fedezte
le,
amelyeket
igy
ír
le:
mely a balpart magaslatán a kiszökellő hegyceuralgó trachyt sziklagulára, elgondolva, hogy
A Sólyomkő déli orma (vagy 50 labnyira)
rinczeket körülkanyarogva, igen nagy mértani-
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mennyivel szebb ós festőibb lehetett az akkor,
midőn büszke ormátmesszo ellátszó vár koszoruzta.
Hanem ily elhagyatottságban Is elég festői a Sólyomkő arra, hogy képiét idecsatoljam, még pedig
oly képben, melynek előterében egyike áll azon
kezdetleges fürészmalmoknak, melyeken a székely
ritka ügyességgel metszi deszkáit.
•

V I 1 L

Gyergyó-Szcnt-Miklós.

hangzik el az utolsó zenehang s szünetel az egészen
anagy-szombaton történendő feltámadás ünnepéig.
Ily böjtkezdet tudtommal sehol som divatozik.
Az örményeknek 1830-ban épült bástyás
védfalakkal környezett, csinos egyháza a falu
északkeleti szögletében van. A -Szent-Miklóson
lakó örmény hivek száma 1200 leiekre megy, s
ritusuk csak annyiban különbözik a katholikusokétól, hogy a misét örményül mondják, és a papok
is bérmálhatnak. Nagyrészt Velenczében nevekedő
lelkészeiket a bécsi Mechitarita püspök szenteli
fel, s a rituálékban ettől függenek, különben az
erdélyi katholikus püspök egyházi hatósága alatt
vannak; ez rendeli őket egyházközségeikbe is.
Gyergyó-Szent-Miklós temploma közelében
emeletes épület emelkedik, mely iskolát fpglal
magában, még pedig egy a Székelyföldön oly
igen szükséges, főolemi tanodával párositott ipariskolát, melyben a minden szellemi központtól
távol eső, elszigetelt, tehát önmagára utalt Gyergyó 42,372 lakosának lelki ápoldája van megalapítva.

„zsidó boltoknak' és ogyátaián a rókusi „zsidók"--nak.
Egy vitéz század, mely a „galacsinos" nevet
viselte, Varga Ferencz vezetése- alatt állott'; mint
veszedelmes szerszámmal küzdő csapat, igen félelmetes hirben állott s rendesen az első pillanatokban hatalmasan imponált az ellenségnek; nmnitió
fogytával azonban „vesd el magad" volt a jelszava.
A többi századokat, melyek részint a város-

rész után, palánJci, felső- és alsó-városi századok-

nak hivattak, részint privát nevezetüket elfeledve,
Gyergyó-Szt.-Miklósnak, Gyergyónak nagy
csak annyiban emlitem meg különösen, hogy mindjövővel biró központi helyének most 7000-et megegyik valami megkülönböztetőt hordott magán,
haladó lakossága van; hogy régen is jelentékeny
fegyverben vagy ruházatban.
és Csikszék legtekintélyesebb helysége volt, azt
Abban azonban mind tökéletesen megegyezaz 1567-dik évi regestrumból látjuk, hol Zenttek, hogy — semmi politikai morált nem respekMyklos 78 kapuval van bejegyezve, vagy is annyitálván — ellenségül azt tekintették, a ki nálok
val, mennyivel az idő szerint Csik egyetlen helygyöngébb volt.
sége sem birt. Emelkedésre nagy befolyással volA háború-indokokat nem válogatták; mint
tak látogatott sokádalmaié3 hetivásárai, melyeket
nem válogatják mai világot f'ölforgató politikumég a 17-ik század elején nyert. Itt volt Gyergyósaink, s mint a közmondás tartja: „Ha valakit meg
nak alszéke, itt székelt az 1769-ben alakított keakarunk verni, könnyen találunk botot," egymásba
reskedelmi törvényszék, s mind ennek daczára
nagyon könnyen belekötöttek.
Szent-Miklós egészen a Bach-rendszerig falu
Emlékezem, hogy egyszer egy fris czipó
számban volt, ekkor azonban, hogy nagyobb fomiatt,
vagy harmincz fő-beverésbe kerülő háború
Az 1848-iki g) ermekcsaták.
gyasztási adó alá jőjön, várossá emeltetett; de a
támadt.
szent-miklósi lakosok (főlog a székelyek) még most
(Folytatás.)
A „fohér.-ló"-utczában a századok harczi
is inkább szeretik, ha falusiaknak nézik, mert
gyakorlatokat
tartottak. Egy kis fiu kiállt az
Nem emlékezem m'uidenro; hiszen akkor még
nálunk a városi polgárság nagy részt idegen ereutczára zsirral bekent gőzölgő kis czipójával s
olyan
legény
voltam,
a
kit
a
világdöngető
csapadetű lévén, a földművelést űzők rendszerint óvafitogtatva fölmutogatta.a komoly foglalkozásban
kodtak attól, hogy cíviseknek nézessenek, mihra tok legfölebb csak „furvézeres-lónak," vagy kőra- levő harezfiaknak. Egyik közülök megharagudott
az ősidőkből származó azon önérzetes büszkeség kásoló, golyószedő és . galacsin gömbölygetőnek a vakmerő kihívásért, s hátulról oda sompolyogván
' is járult, hogy a falusi székelység fegyvert viselt, használhattak.
A miket itt leirok, azoknak nagyobb részét a gyerekhez, elvette tőle a zsiros czipót. Ez els azzal szolgálta hazáját, mig a városi polgárok a
kezdett bőgni; álló! a többinek se kellett sok ; a
fegyverviselésre nem voltak kötelesek. A fogyver- csak egyes szereplő nagyijainknak elbeszélése, vagy békés egyetértésben exerczirozó csapatok két
viselés pedig mindig bizonyos lovagias önérzetet olykori szűkebb baráti körű reminiscentiális tár- részre oszolva, csatára angazsirózták egymást. A
s férfias büszkeséget szokott az emberekben ki- salgások után adom, s ha nem adhatok teljeset, parittyások szórták egymásra a galacsin záport; az
csak az vigasztal, hogy gyakran egy régi kedves
fejteni.
ütegeket előre vonták, heves tüzelést kezdtek egyA szent-miklósi székelység nagy részt marha- órából csak egy pereznek fölelevenitése is elég, más ellen. Sár és valóságos ólomgolyók fütyültek
tenyésztés és földmüveléssel foglalkozik, az ipa- hogy az elmúlt örömöket újra átérozzük.
a levegőben, a fejek kopogtak és egy gyermek
rosok inkább betelepül'ek, a kereskedés pedig
Leirásomban el nem kerülhetem a hiresebb elorditotta magát: „Jézus Mária, meglőtték a
csaknem kizárólag az örmények kezében van. A századok rövid jellemzését s közelebbi ismerte- lábomat;" mire a két tábor egész dühvei összeszent-miklósi örmények is a szépviziekkel egyko- tését.
csapott, rákerült a sor avastag végére; ablakokat,
vulag 1608-ban jöttek be Moldovából,mamár köA legrendezcttebb, legtökéletesebb század ajtókat bezárták az utczabeliek, s boltajtókat a
zel 40 boltjuk van Szent-Miklóson, ugy idevaló volt a Kaminár-század, melybe arányos növésü, kis zsidó boltosok; auszlágok, ablakok csincsilléörmény timárok készitik — titokban tartott mód erőteljes fiuk voltak válogatva s az őrseregok reztek, háztetők cserepei recsegtek, a botok pufszerint — azon veres kordoványt, mely ország- által leginkább protegálva mind fegyverük, mind fogtak, s végre azon hirre, hogy tiz pandúr jön a
szerte hires. Hanem az itteni örmények nem any- öltözetük s különösen városhirü selyem sászlójok ,,hét pacsirta"-utczában, az egész sereg szétszanyira ipar és helyi üzérkedés, mint inkább a kivi- által legalább is vergődtek olyan hirre — az idők ladt, keritéseken beugrál't, betört ajtókon beomteli kereskedés által gazdagodtak fel; ennek egyik és viszonyok kellő tekintetbe vétele mellett, — lott a házakba, kertekben, padlásokon elbújt »
főtényezfíje a marhakereskedés volt: mert a szent- mint a franczia gárda otthon.
három órai véres csata után, vagy harmincz fejbe' miklósi örmények felszedték Csikban és MoldováKaminár (a keresztnevére nem emlékezem) töréssel és egy meglőtt bokával bevégződött a
ban a hizott marhát, s azt hajcsáraikkal Bécsig, már csajádos, éltesebb ember volt; mesterségére véres czipókérdés. Mire a pandúrokat oda vezetsőt távolabb elszállították, még podig oly nagv nézve kőmives, melynél azonban jobban szerette ték az utcza békés polgárai, már a sebesültek is
mérvben, hogy az évi kivitel 300,000 juh, 40,001) a „galambász" mesterséget, mely köztudomás megszöktek a csatatérről.
ökör és 10,000 ló volt. A marhakereskedés azon- szerint kevesebb fáradságba kerül s az egész
Gyakran két gyerek magán ügyéből olyan
ban napjainkban csökkent, főleg azért, mivel ör- annyiból áll, hogy az ember jól ki tudja válaszpompás verekedés penderedett ki, hogy egy egész
ményeink közül sokan a tutajkereskedésre adták tani az „eltűnő purtzlit," jól tudja a „vidéki gautcza minden ablaka, betört kapuja s ajtaja sirí
magukat, melyet csaknem egészen egyedárusságuk lambot" lehivatni s elfogni; értse a „fölhajtás'''
utána. Kettő bele kapott egymás hajába; azt mog»
alá vettek, mert télen át — mikor a kevés gabo- mesterségét s jól tudja a gyepro leheyoredve
látta másik három; azt ismét más négy; a csoport
nát termő gyergyói nép szükséget szenved — elő- szemmel kisérni, a fölhajtott galamb-csapatot
folyton növekedett. Azalatt a veszekedésnek hirc
legesen kiosztott pénzzel vagy gabonával megvá- egész az „eltűnésig."
ment a századokhoz; egy negyed óra alatt már
sárolták jó olcsón a tutajokat, s azokat Arad és
Szögeden ez a mesterség nagyon* keresett tömve volt a csatatérnek kiválasztott utcza „kaLippára szállitva, nagy nyereménynyel adták el. foglalkozás még mai napig is, mely ugyan nem
tonasággal", s két óra alatt olyan istentelen puszSzont-Miklós piacza egyike szebb vásárte- sokat hoz a konyhára, de nom is izzasztja meg
titást vittek véghez egymás fején, hátán, s az
reinknek, mint azt mellékelt képünk mutatja.
nagyon az emberfiát.
utczabeli ablakokon, keritéseken, mintha egv
Ezen pályáról lépett Kaminár a cselekvőség tatárcsapat vonult volna arra koresztül . . .
Hátterében van kath. szép és nagytemploma,
melynek oldalán történetbuváraink állítása, sze- terére, s mert embereit megválogatta, — valóságos
. Mint emlitém előbb, aKakri kapitány százada
rint, hun-seytha felirat lett volna. Ha volt ily be- vizsgálat után „assentált" valakit, velők jól bánt, különösen a rókusi zsidó-boltosokba kötelőzködötí
cses nemzeti ereklye: az fájdalom, nyomtatomul s a gyakorlatokra maga tanította őket, s rövid bele, és nem volt egy nap, hogy egyiknek vagy
eltűnt; hanem azon állítás, hogy a templom falain időn olyan hirre vergődött, melyet az ellenség másiknak ablakait, kirakatát össze ne tördelték,
lett volna, mégis hibás lehetett, mert az 1758-ban respektálni s a jóbarát bámulni tudott.
vagy nyávogó és mekegő lármával az öreg ,-jaképült templomon" ily irás lételét feltételeznünk nem
E század, inidőn Kossuth Szegeden járt, az hetz"-et ne insultálták volna.
lehet, hanem igenis lehetett a torony falán, moly olasz foglyok kiszabadítása után, tisztelgett a
A szegény boltosok panaszt tettek a várostorony izmos, fölfelé egybekeskenyedő falaival lángszavu szónok előtt teljes díszben, selyem házán; onnan pandúrok jöttek, de a rakonczátjan
]
még akkor is régi eredetre utalna, ha körives ajtó- zászló alatt s Kossuth megelégedését nyi váni- sereg ennek neszét vevén, eleblábalt idejekorán a
szomökljébe az 1498 évszámot bevésve nem talál- totta a gyönyörű rend és tisztaság fölött, melyet veszedelem elől. — Mikor a pandúrok visszamennék, és hogy ez évszám, nem — mint Csikban a század magán hordott. Megdicsérte és buzdította tek a városházára, az insultácziók újra, még nanagyon szokásos — falsificatum, azt a számjegyek őket tovább is olyan szép rendre, mint a melyet gyobb erővel elkezdődtok.
tanúsítottak.
minuskcl alakja mutatja.
Egyszer a boltosok összebeszélvén, városbeli
Kitűnt nyomtalanul a pogány emléknek néA Kaminár százada a kálvária környékbeli izraelita ifjakkal a várból kihittak egy hitsorsos
zett nemzetmivelődés történeti becses ereklye, ha- gyermekekből alakult s nyilt ellensége volt az káplárt, hogy majd ezzel megijesztik a gyereknem azért a szent-miklósi tomplomban mégis ta- alsó-városi századoknak.
sereget.
lálhat a régész figyelemreméltó tárgyat, és ez
Egy másik század volt az uj-utezai száza"d,
Épen akkor a rókusi „Ma.rsmozőn" nagy hadharmadik harangja, melyen e körirat olvasható: melynek kapitánya Czimer János, jelenleg apát- gyakorlatok tartattak; volt ott legalább 150—200
„Non habemus hic manentem cívitatem sed futura falvai elemi tanító volt, s melyet csút'néven,,Kakri gyermek.
inquirimus Gy.-Sz.-Miklós 1548." És e körirat kapitány" századának is neveztek.
Az ellenséges csapat, mintegy 50 főnyi.élükön
nem annyira régiségeért, mint azért nevozetes,
Egy szegény öreg vizhordó embernek volt ez az izraelita katonával, botokkal fegyverkezve
mert a helység neve, korát megelőzőlog fordul csúf nőve, ki különös kogyeletes érzelmekből ogész megtámadta az exorczirozókat; a kik a bajt idején
itten elő, a mennyibon az még Németországban is heti keresményét vasárnaponkint e század között észrevevén, tetették magukat, • mintha semmit
csak a 16-ik század végével jött szokásba.
kipsztotta s őket borral vendégelte s elolvadó nem sejtenének. Mikor aztán az ellenség jó közel
A gyergyó-szent-miklósiuknak azon eredeti, örömmel' szemlélte hadgyakorlataikat.
beérte őket, egy kiáltásra hirtelen szétvált az
másutt nem létező szokása van, hogy bamvazó
E század fegyvere rövid bot; egyenruhája egész csapatokét oldalt kapta a támadókat s ékteszerdán a legénység egybegyülvén, zeneszóval pedig kömény papírból készített katona-csákó s len orditozás közt elkeseredett verekedés fejlett
megy a lelkészi lakhoz, s a lelkészt „Rákóczi in- egy galacsinos tarisznya. Hasonlóan rettegett k; a két sereg között, mely fél óra múlva a támadulóval" kiféri az egyházba, melynek ajtajánál század s különösen réme és esküdt ellensége a dók teljes szétveretésével végződött, az elfogot-

noha a lakossággal, moly a magyar uralmat nem Böhl Eduárd, a ki hazánkat rendkivül szereti s
jó szemmel nézte, nem is bánt valami galambsze- ezért fölemlíthetjük, noha még most nyelvünket
lidséggel. Olyan embertől, a ki kora" tudósai fölött sem érti.
A magyar tanuló ifjúság tehát számot tesz
is kitűnt az akkori tudományos ismeretekben; a
ki oly könyvtárt volt képes létrehozni, minő a Bécsben, de annyira még sem tudott .soha verCorvina volt; a ki oly egyetem .alapítására tudott gődni, hogy egy számba vehető önképző vagy tár- .
gondolni, mint a minőre azolső lépéseket már meg salgó kört alakithatott volna. Közel kétezer főtais totte: az nem hanyagolhatta elwj székvárosának nodai hallgató mindeddig nem volt képes más
ugy politikai, mint közművelődési tekintetben való egyletet létrehozni, mint a „Társas Zor"-t, mely
20—25 tagot számlál s a „bécsi egyetemi maggar
emelését sem.
a
• De még Mátyás korát megelőzőleg megérint- Mubb -ot körülbelül 30 taggal. Az első nem egyéb,
hetünk ogy körülményt, nevezetesen a bécsi egye- mint Burschenschaft, mig "a második némileg öntem ügyét. 1365-ben, tehát már a megalapításkor, képző kör, habár ennek sincs sem hírlapja, sem
oly számmal volt itt képviselve a magyar ifjúság, könyvtára s csakis fölolvasások és vitatkozás képehogy 1366-ban kiadott s az egyetem szervezetét zik gyűlései tárgyát.
Van azonban még egy kör Bécsben, mely a
megállapitó okmányban a négy egyetemi nemzet
(natio) egyikéül a magyart vet'ték föl. És e magyar nagyszámú magyar iparosok által létesittetett, a
Magyar dolgok Bécsben.
testület több mint 500 év szakadatlan folyamán ke- ,bécsi magyar egylet", de ez is csak oly csekély
resztül fönállott s áll mais, habár szervezete az észvétet képes maga iránt fölkelteni, mely a Bécsi.
ujabb
időkkel természetesen meg
j
g is változott. Fő- ben lakó 40 — 50 ezer magyar ember számának
Bécs, ápril-7. 1871,
_gyátalában nem felel meg és voltaképen összetark
i
(
)
k
á
b
b
f
éléké
ál
nökei
(procuratores)
korábban
félévenként
válaszSzomszéd népek minden időben és minden
tani
nem tudásunknak csak szomorú bizonyságául
voltak a kik egész a reformatióig
égöv alatt nagy befolyással voltak és vannak egy- tott tanárok voltak,
szolgál.
•.
.
..Eötvös Lajos.
többnyire
magyar
születésűek
közül
lőnek
megmásra. E hatás meglátszik a nyelven, a szokásoválasztva.
Ha
a
prakuratorok
névjegyzékét
végig
kon; ótt van a hagyományokban, s ha a. népeknek
már irott története is van: helyet foglal ebben is, tekintjük: egész sorát találjuk a legmagyarabb
Tegetthoff alteiigernagy temetése.
és podig nem utolsó sorban. Az érülközésnek, a neveknek, njint p. o. csak a XV-dik században is:
közös érdeknek oly sok neme találkozik együvé a Veresmartoni, Nyujtódi, Izdenczi, Szentgyörgyi,
Bécs, ápril 10.1871.
szomszédság fogalmában, hogy a kölcsönös hatást Kerekes, Peremartoni, Székely, Szondi, Mohácsi;
Bécs rég nem látott oly népes és ívszvétteljes
Orsságvilágh, Bocskáy stb., a miből kétségakarva sem lehetne elodázni, megsemmisíteni,
temetést, mint ma Tegetthoffét. Ünnepélyes volt
telen,
hogy
valamint
a
tanári
kar,
ugy
a
hallgatók
hanemha — de ekkor is csak rövid időre — chinai
a múlt évben Hesz tábornagyé is, de ott a részvét :
:iagy része is Magyarországból került.
fal által.
és a szeretet nem nyilatkozott oly tömeg megjeÉs
ez
természetes
is
volt,
mert
miután
a
hires
Nemzetünk története és hagyományai, nyelve
lenésében, mint Tegetthoff halálánál. Itt a „Hssai
veszprémi
egyetem
megszűnt,
a
magyar
ifjaknak
•és irodalma, közéleti szokásai és összes tevékenysége is magukon viselik a közeliét e befolyását, 1 kellett vándorolni Bolognába, Parisba, Rómába hős"-t és a még legjobb férfi korában levő hadakár a három-negyed részben szláv-, akár az egy- stb., de miután a bécsi, prágai és krakkói egyetem vezért kisérte Bécs lakóinak- legnagyobb része,
negyédrészben germán fajú szomszédainkat tekint- létrejött, már csak a hely közelségénél fogva is mig Hcsznól az érdemteljes, de már elaggott kasük is. Természetes, hogy ezt a Nagy-Kunság nkább ezekot keresték föl, mint ama. távol fekvő tonát. Emelte még a tömeg nagyságát azon vélettőről metszett magyarjai kevésbbé érzik, mint a ha- országok tanodáit. S valóban a XVI-dik századig lon is, hogy épen húsvét másodnapjára esett a
társzél lakosai, de ha másban nem is: egyes sza- Bécs és Krakó nagyon frequentalt helye is volt a temetés, mely hármas körülmény aztán százezreket
vakban s népmondákban még azok között is kimu- magyar ifjúságnak, do a hitjavitás mintha ketté csalt ki a Yerőfényre.
Tegetthoff Vilmos nagypénteken reggeli fél
tatható az idegen elem benyomulása. De e hatás vágta volna az összeköttetést: ugy magi
— ismétlem — kölcsönös, s a mi létezésünk is épen helyok látogatása. Egy pár évtizedig volt ugyan nyolez órakor halt meg édes anyja ós két testvére
ugy nyomot hagyott szomszédainknál, mint még mindkét egyetemen magyar ember s.például karjaiközött. Betgsóge rövid ideig tartott, ugyany-régi irodalmunknak egyik kitűnősége, Erdősi Já- nyira, hogy pár nap előtt még künnjárt s Csütörazoké nálunk.
Nyugoti oldalról egy ezredév .óta túlnyo- nos 1543 körül, tehát jóval a reformáczió megin- tökön esti 6 órakor már orvosi tánácskozmányt
mókig germán faj élt mellettünk, melynek köz- dulása után, lett Bécsbon tanár, de a tetemesebb tartottak fölötte, melynél Oppolzer,Duchek, Riedl,
pontja, hogy ugy mondjam: gócza, századokon át rész Wittenberget kareste fel az ujitott tudomány a császár benső orvosa, Löbl tanár és Jillek tengerészeti főorvos vettek részt, kimondván a hamar
Bécs volt. E sorok czélja: szellőztetni kissé, egyes elveinek beszivhatása végett.
Magyar születésű tanár egyébiránt ma is van bekövetkezett halált, noha erről a beteg hallani sem
töredékek által, összeköttetésünk adatait és megaz
egyetemen,
kik csak az én tudomásomra is e akart. Éjfél utáni egy ór.akor elszunnyadt s ez
' nézni azt, vájjon az osztrákok büszkesége, a most
már valóban szép ,,Kaiser- és Residenz-Stadt," következők: Unger József, • Véghy Antal, Hyrt álomból nem is ébredt föl többé.
Halálának hiregyorsan élterjedt a városban,
— mely egyedül jöhet legkiválóbban számitásba József a világhírű anatom, Ilanori Sigmund Károly
s ápril 8-án és 9-én, midőn a ravatal megnézhető
Patrubany
Károly,
Zsigmondy
Adolf,
Gruber
Jóösszehasoníitásunknál — mutatja-e valami nyovolt, a szó valódi értőimében ostrom alá vette a
mát Magyarország közelségének és nemzetünk zsef, Nádudvari Győry Albert, Lányi János, Heméli
kíváncsiság
az osztrák minisztérium tengerészeti
volt-e oly befolyással arra, hogy azt tekintetbe János; a hallgatók száma pedig a magyar korona
osztályának épületét. A test a második emeleten,
területéről
fölülhaladja
az
ezerét,
a
mi
3—4
ezer
vehetnők magunk részéről is épen ugy, mint a
Tegetthoff egykori dolgozó szobájában feküdt.
minket barbároknak kikiáltó bécsi ,,Pressé"-k hallgató mellett elég tekintélyes szám.
Kápolnaezerüen
volt az, noha igen egyszerűen,
Miután az egyetemnél vagyunk, egyúttal beellenében?
berendezve s gyászposztóval bevonva; középen
tekiiithetünk
Bécs
más
tanintézeteibe
is,
a
ho*
Első összeköttetésünk Európába lépésünktől
volt a ravatal aranyozott fehér érczkoporsóval,
•és illetőleg Magyarország birtokba vételétől datá- mindenütt megfelelő arányban találjuk a magyar
melyben altengernagyi egyenruhában feküdt a
elemet,
legalább
a
hallgatóság
tekintetében.
A
lódik, a midőn a még kicsiny Bécs városa nem
nagy halott. A koporsó mellett déli növények és
„Pazmaneum"
novü
róm.
katholikus
papnövelde
egyszer érezte a magyar kard súlyát, s ez állapot
mintegy 20 viaszgyertya voltak elhelyezve; ott
a vitéz és majdnem legyőzhetetlen erejű ázsiai hallgatói például magyarok, miután a lángeszü
volt aztán még balról egy állvány az admiralbibornok,
Pázmány
Péter
e
papnövelde
alapításabajvivó-nép kalandozásai folytán tovább tartott
kalappal és karddal, s jobbról a hősi sisak. A
kor
e
tekintetben
határozottan
rendelkezett.
A
két századnál, mely tehát elég hosszú idő volt
koporsó lábánál két párnán voltak egész halommal
arra, hogy a köznép megtanulja a magyarokkal „Theresianum", mely nevét az alapító Mária Teérdomkeresztjei, melyek Lissa hősének kitüntetéréziától
nyerte,
szintén
állandóan
tetemes
számú
fenyegetni gyermekeit. Biztos történeti adatunk
sére szolgáltak. Nem hiányoztak a gyönyörű komagyar
hallgatót
mutat
föl,
ugyannyira,
hogy
ez
ugyan kovés van e korról s őseink szilaj tetteiről
szorúk sem, melyek az udvartól és főúri családoktól
•' Becsese] szemben, de hogy Vindobona sem kerülte évben már a hazai történelmet Toldy László, Toldy
származtak. A szomszéd szoba falait tengeri csaFerencz
derék
fia,
magyar
nyelven
adhatja
elő.
ki figyelmöket: azt az általok pusztítva bejárt tetaképek
borították egyszerű aquarel-festményekA műegyetemen és kereskedelmi akadémián
rület és e város fekvése kétségtelenné teszik.
ben,
de
különben
minden fény, minden csillogás
Azonban a kirándulások ez ideje lassanként hasonlókép tekintélyes számot tesznek a magya- hiányzott.
rok,
noha
a
kellő
elismerésben
nem
is
részesülnek
lejárván, Magyarország három századon nyugton
A temetés kezdete ma délután két órára volt
hagyta, vagy legalább nem háborgatta annyira mindig, a mint ezt már megszokhattuk osztrák
kitűzve,
s mégis már 12 órakor a harmincz öl széhadaival Bécset, de annál élénkebb összeköttetés- szomszédainktól.
les
Schotten-,
Burg- és Opern-Ring egész a mozA
képzőművészeti
akadémián
tudtomra
a
köben volt azzal kereskedelmileg. A középkor utolsó
korszakában ugyanis, daczára a nehezen használ- vetkező egyének vannak jelenleg: a) a tájfesté- dulhatatlanságig tömve volt; ezenkívül a „Freiható pénznek, a közlekedés ma már elképzelhe- szetnél: Mészöly Géza, ki a múlt évben a nagy ung" és „am Hof" nevű nagy térségek, a Szenttetlen hiányosságának, és daczára annak, hogy az arany érmet nyerte, s ki a „Vasárnapi Újság" ol- István-tér és a Graben, a Kohlmarkt, a császári
•összekötő utak a rablólovagok miatt csak életve- vasói előtt is ismeretes néhány rajzáról; jelenlog palota külső és bolső udvarai s a közbenső utczák
szélylyel voltak járhatók: idegen származású ke- a „Künstlerhaus" ez évi nagy kiállításán három mindenütt zsúfolva voltai: emberekkel. Két órakor
reskedőink mégis élénk üzleti életet folytattak és igen dicsért olajfestménye van ; b) a történeti indult a menet a Marina-épületből a skót tempennek egyik főpiacza Bécs volt. Elmentek ugyan iskolában: Frecskay László, Spányi Béla, Aggházi lomba, a hol a beszentelés történt, s majdnem
a Hansa-városokba, a keleti tenger partjaira, Len- Gyula, GyöngyÖssi Rezső, Baditz Ottó, Tölgyessi egyidejűleg megindultak a katonai csapatok is, kögyel- és Olaszországba is, de természetesen a na- Arthur, Kocziányi, Éder Géza, Dános Ferencz, vetkező rendben: legelői Maroicsics táborszernagy
gyobb rész csak a közeli Bécset, mely már a XII- Oláh György, Huszár, • Schlesinger, Humborg és ment törzstiszti karával, mint a menőt parancs<lik században osztrák székváros volt, kereste fel, Maisch Ede.; végre c) a szobrászatnál: Szász noka, utána ogy dragonyos- és egy huszárosztály,
«z lévén egyik legfontosabb összekötő pontja a Gyula, ki közelebbről mintázta a magyar születésű azután négy gyalogezred z'enekarokkal és kibontott
távol Nyugatnak a keleti népekkel és tartomá- és minden izében magyar opera-énekes Bignio La- zászlóval, majd az orőditési és utásztest, követve
a veterán katonák egyletétől és a bécsi hadapródjos mellszobrát.
.nyókkal.
iskola növendékeitől; ezután jött egy szakasz marA protestánsok lelkészképezdéjén, mely e hó ezona kinézésü tengerész, aztán Tegetthoffnak
De a XV-dik században Hunyadi Mátyás
hadseregével is több izben felkereste s 1484-ben 25-én tartja Ferencz király által való alapittatág ló á l t l
g l,
h
négy hónapi ostrom után be is vette a várost. sának 50-dik évfordulóját, az eddigi hallgatók leg- gyászszövettel bevont lova, majd a hat ló által
a koporsó
fölött
Ezentu] 1490-ben bekövetkezett haláláig Bécs nagyobb részét szintén magyar ifjak képezték. vont gyászkocsi,
á k i
k ó
fölött a tengernagyi
volt székhelye, moly hat évi időköz alatt Mátyás Tanárai közt most csak ogy magyar van: Szeberé- kalappal és karddal; a koporsó körül « ^ " " V
jiagy mérvben előmozdította a város emelkedését, nyi Mihály, de ott van egy német születésű tudós, zési egylet fáklyásai stb., kik után a halott e e .

tak könyörgésre fogták a dolgot s egy pár nyakonósapásra mogkegyelmeztetvén — elbocsáttattak; a szegény katonától, ki. szintén a foglyok
közt volt, elvették kardját, beszúrták tövig a
földbe és kétfelé roppantották. Megesett volna az
ember szive, a hogy az a. szegény katona siratta
kardját, kinek tán még csak azután jött a fekete
leves.
Az insul.tácziók pedig még kicsapongóbbak
lettek, mig a boltosok köpönyeget fordítván, a
vitéz harezfiakat ma-guk részére — lekrmnpliczukrozták. Azután békében voltak tőlök s nem bánták meg a szövetséget.
(Vége következik.)
•
.
• Varga János.
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testvére, egy gyalog ezredes ment, a főherczegek
és több mint ezer tiszt által kisérve, kik között a
tengerészeinek majdnem összes tisztjei jelen voltak ; a tisztikar után megint egy niatróz-os-ztály,
majd néhány gyalogezred s végül 24 ágyú következett. E menet a Burgon keresztül, honnét e
sorok irója nézte, csaknom teljes két órát vett
igénybe.
A császári lak külső kapujánál kétfelé vált a
katonai kiséret; a nagyobb rész a dísztérre vonult,
hol a gyalogság és a 24 ágyú diszlövései történtek, míg a lovasság és a tengerész katonaság a
m;itzleinsdorfi temetőbe kisérte a holttestet. Itt ez
utóbbiak diszlövéseivel végét érte az egész gyászünnepély, melyet elfeledni nem egyhamar fognak
a bécsiek. Tegetthoff rokonszenvet keltő egyéniség volt, s ha már magában o körülmény is megnyerte ismerői tiszteletét, még inkább fokozva
volt ez az által, hogy az osztrák tengerészet történetének dicsőségben sovány lapjait talán ő ezaporitotta a legfényesebb haditénynyel.
Az idő nagyon szép volt az ünnepély alatt,
de alig végződött be a sir hantolása, midőn a zivatar egész-erejével kitört. Ez évben ma este volt
Bécsben az első dörgés és villámlás szakadó eső
kíséretében.
Végre Tegetthoffról még annyit, hogy ő
Marburgban született; családja másfél század
óta folyvást szerepel főtisztekkel az osztrák haditörténelemben. A név azonban mutatja, hogy nem
osztrák eredetű s az első Tegetthoff' valóban csak
I I I . Károly király alatt vándorolt Bécsbe, mint
kereskedő, Lifflandból.
R. L.

Egy jóslat b. Eötvösről.
Mindenki tudja, vagy legalább beszéli,
hogy néhai Eötvös József bárónak egy
czigányasszony bitóhálált jósolt. A „Fővárosi Lapok" tárczájában egy (T. K.) betűkkel jegyzett czikket olvasunk, mely ez
állítólagos jóslat történetét következőleg
beszéli el:
A harminczas-évek közepe felé b.
Eötvös József Magyarország egyik legsze
rencsésebb • ifja volt. Születésénél fogva
dúsgazdag és előkelő ifjúságánál fogva vidám, dévaj, sőt talán kissé könynyelmü.
Én, ki benne már a. mély költőt, s a nagy
gondolkozót ismertem, alig tudnám ezt elhinni, ha nem emlékezném, hogy néhány
év előtt egy akadémiai * ülésen mellettemállva, mosolyogva igy szólt hozzám: „No
nézze csak, mennyi fiatal vendégünk van!
Itt hallgatóznak már két óra óta a nagy
melegben . . . Istenem! engemet ebben a
korban semmi sem lett volna képes ilyen
helyen tartani."
Tehát az ifjú Eötvös lovagolt, vivott,
tánczolt, pezsgőzött és udvarolt, mint a többi fiatal
báró. Különösen gyakran kereste föl'X. gróf palotáját, melyben az ifjú comtessok nagyon szívesen
fogadták az előkelő és szikrázó szellemű fiatal
báró udvarlásait. A comtessek nemrég jöttek haza
Parisból s tele voltak Lenormande asszony jóslataival, melyekkel akkor az egész franczia főváros
csaknem kizárólag foglalkozott. Mi is ismerjük
az „asztalmozgatás" egymást bolonditó korszakát,
8 igy elhihétjük, hogy Parisban is volt ily időszak,
midőn politika vagy más nagyobb események hiányában, a társadalomnak ki kellett gondolni valami foglalkoztató és izgató szert, hogy a nagy
csöndesség miatt el ne aludjék.
Eötvös ép Parisba volt indulandó, s a comtessek a legnagyobb felelősség terhe alatt meghagyták neki, hogy Lenormande fölkeresését el
ne mulaszsza. Az ifjú báró meg is ígérte, hogy
fölkeresi a csodás tehetségű jósnőt, azonban midőn Parisba ért, vagy a világváros egyéb kínálkozó élvezetei miatt, vagy mert a jósnő hire időközben alábbszállt s nem beszéltek felőle többé
annyit, mint azelőtt, elmulasztotta a jósnőt fölkeresni, s hazajött a nélkül, hogy Lenormande-ot
látta volna. Meg is feledkezett az egész dologról.
Itthon első látogatásainak egyikét mindjárt
a grófi háznál tette. A comtessek örvendeztek a
viszontlátáson és legels'ő kérdésük is az volt, hogy
meglátogatta-e Lenorraande-ot? „Igen!" — felelt félig tréfásan az ifjú báró, ki kényelmesebbnek találta a rövid igenlést, mintsem azt, hogy
hosszasan mentegetőzzék. „Nos, hát mit jósolt?"
— kérdek a grófnők nagy érdekeltséggel.
Eötvös már most — mint később maga beszélte — oly képtelenségeket akart mondani, hogy
a grófnők maguk is észrevegyék, miszerint vála-

szai nem egyebek körmönfont tréfánál. „Először
is azt jósolta, hogy atyám vagyonilag tönkre fog
jutni, hanem én, saját érdemeim és szerencsém
által, kedvező viszonyok közé jutok." Ez akkor a
legképtelenebb állitások egyikének látszhatott,
miután Eötvös atyja, Magyarország tárnoka, rend| kivűl gazdag ember s elpusztithatlan terjedelmű
birtokok ura volt. A comtessek nagyon pikántnak
találták a jóslat első részét s tovább kérdezősködtök: „Hát még mit jósolt?" „Nos, nos," — folytatá Eötvös az előbbi humorral, — „azt jósolta,
hog*y én miniszter leszek." Ez még nagyobb abszurdum volt abban az időben: egy magyar ifjúnak miniszterségre gondolni akkor, mikor az ilyen
polezot egyedül csak a Metternichek voltak hivatva elérni.«,,Hát még? hát még?" — kérdezek
fölcsigázott érdekkel a comtessek— „Mit jósolt
még Lenormande?" Eötvös véget akart vetni a
kényelmetlenné váló dolognak, s rövideden válaszolt:
„Azt jósolta, hogy utójára is — fölakasztanak." — „Ah!" — sóhajtoztak a grófhölgyek, és
nem kérdezősködtek tovább.
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Egyveleg.

** (A vándor-sáskák földrajzi elterjedéséről.)
Koppén a lipcsei természettudományi társulatban
közelebb érdekes előadást tartott. Köppen a vándorsáskák kétféle elterjedését különbözteti meg,
minden fejlődési fokban; az egyik állandó, a másik korlátolt; az utóbbi elterjedés, mely különösen
forró és száraz, a sáskák fejlődésére- szerfelett alkalmas években érvényesül, egész a berlini szélességig terjed, hol a vándorsáska (péld. 1827-től
1828-ig) már több izbon kifejlődött. Az állandó
elterjedés határa közel összeesik 16° R. junius-havi
kö/ép hőmérsékkel (június hónapra esik átlag
véve a sáskák álcza-életének ideje, a mely időszakban létezhetésök különösön a légköri befolyásoktól függ). Nagy seregekben a vándorsáskák még
sokkal tovább, igy pl. Edinburg-ig, sőt Svédországba is. elrepülnek, azonban ott nem fejlődnek.
Az éghajlati viszonyok mellett Európában az elterjedésök még az Alpoktól is függ, melyek elterjedésöknek útját állják; a vándorsáska nem képes
az Alpeseken átrepülni s ezektől északra nem is
fordul elő- állandóan sehol. — A sáskák mindenekÉv év után múlt el, bekövetkezett 1848, s. b. előtt pusztai állatok, s a hegyes s erdős vidékeket
Eötvös József nyilvános szereplésének tetőpont- kerülik. A vándorsáskák szerfelett nagy elterjedését, (az ó-világ nagy részén és onnan egész az
jára ért.
Régen elfeledte már a grófi családot, Lenor- ausztráliai szigetekig) főképen előnyös alkotásukmande-ot, midőn 1848 közepén egy szép reggel nak s ezáltal roppant vándorlás képességüknek
levelet kap a comtessek egyikétől, ki azóta régen kell tulajdonitanunk. Eme vándorlásaik Euróférjhez ment, s kinek már hollétéről sem volt tu- pában rendesen keletfelől nyugatra irányulnak,
domása a bárónak. Az aggodalmas levél körülbe- vagyis oly vidékekről származnak, melyek (péld.
mint déli Oroszország) a legnagyobb sáskaseregek
lől igy hangzott:
„Báró ur! Bizonyára nem zavarnám önt bok- központi tanyáját képezik. — (T. T. K.).
ros hazafiui teendői közt, ha másrészt honleányi
** {Thiersszülői.) Thiers származása felől nagyon különböző adatok olvashatók életirataiban. Némelyik szerint kovács vagy lakatos, mások szerint egy, az első forradalom következtében tönkrejutott posztókereskedő fia volna. Az „Alig.Ztg." levelezője
szerint egyik adat sem igaz. Thiers atyja
SEPa marseillei parlament ügyvéde volt, 8
anyját Amié Madeleíne Máriának hivták.
Nagyatyja szintén ügyvéd volt, anyja pedig unokatestvéri rokonságban állt André
Chénier-rel, a költővel, kit két nappal Robespierre bukása után Parisban végeztek
ki. Igen energikus nő volt, s nagy gonddal
nevelte gyermekét. Thiers atyja Fülöp
Lajos alatt halt meg, egészen elfeledve.
Francziaorazágban két Thiers és kétThierville nevű község van; a család nevét bizonyára e helyek valamelyikétől kapta.
** (Még egyszer az 5 milliárdról.) Egy
miskolezi ur, követve az angol példát,
szintén neki állott, s kiszámította, mennyi
tesz a burkus által a francziák nyakába
vetett 5000 millió frank hadikárpótlás: EnGye ngyó-Szent-Miklós piacza.
nek súlya a mi rendes m. kir. aranyainkban tészen 26,455V189 mázsát, vagyis
kötelességemnek nem tartanám báró urat egy rég 423.280,423 darabot. Ez beborítana egymásmellé
elmúlt eseményre figyelmeztetni. Emlékozik - e rakva 60,659 D ölet és 28 • lábat, vagyis 1200
báró ur Lénormande-ra és jóslataira? Azt jósolta, öles holdat 50-et és 659 ölet s 28 lábat • ölekben.
hogy báró ur dúsgazdag atyja vagyonilag tönkre — Köbrölekbe rakva, tenne 48 köbölet s 111 köb
megy, s beteljesedett; azt jósolta, hogy báró ur lábat; aranyat arany után egymás folytában rakva,
miniszter fog lenni, s ön csakugyan elnyerte Ma- 11757/9 magyar mértföldnyi vonalat nyernénk.
gyarország kultusz-tárczáját; hanem jósolt Lenor- Ha pedig ezüstben, még pedig régi húszasokraande még valami harmadikat is. Ha elfeledte ön, ban számítjuk fel; akkor a hadikárpótlás tesz:
emlékeztetem reá. Zivataros idők járnak, midőn a 5.714,340,000 húszast, ezt pedig 680,378*/, mánapnak eseményeit nem lehet előre kiszámítani. zsára üt; mely beborítana egymásmellé rakva
Báró ur, legyen ön óvatos, s fogadja mély hon- 1.102,303 D ölet és 8*/3 D lábat, vagyis beloányi üdvözletemet, melylyel vagyok — N. grófnő." boritana 1200 öles holdakban 918 holdat, 703
Köbölekbe rakva tenne
A grófnők a jóslatot, melyet Lenormande-énak Q ölet, 7V3 D lábat.
7
tartottak, valószínűleg másoknak is elmondák, s 1020 köbölet és /10-ed részt; és ha egy láb
1848-ban ajkról ajkra szállt az a monda, hogy szélességben egymásután raknók a .húszasokat,
Eötvösnek egy czigány-asszony azt jövendölte, nyernénk egy 1650 mértföld 1940 öl hosszú és
hogy föl fogják akasztani. A magyar kiadás Le- egy láb széles ezüst vonalat. A miskolezi színház egész épülete összes kőfalait mintegy kétnormandé-ból czigány-asszonyt csinált.
Eötvös azonban — mint fönebb is emiitők — szer állithatnók tehát fel ezüst húszasokból; az
barátai előtt az egész jóslatot saját költeménye s újonnan tervezett takarékpénztári épületet pedig
ifjúkori tréfája gyanánt tüntetto föl, de miután a 2'/2-8zer.
tréfajóslat két első része oly csodálatosan betelje** (Orosz szokás.) Hepworth Oroszországról
sedett, a báró még sem volt képes a harmadik irva, fölemlíti azt az ismeretes orosz szokást, hogy
pontra egész elfogulatlansággal gondolni.
a vőlegény virágbokréta helyett vessző-csomagot
S ki tudja, hogy ezen elfogultság nem ját- küld arájának. A nő vesszőztetése a férj, s még
szott-e szerepet későbbi politikai pályáján, s nem inkább az ipa által Oroszországban napirenden
volt-e befolyással azon tulovatosságra, mely eljá- van. A patriarcha megvesszőzi menyét. Ez férjéhez akar menekülni, de ennek apjával kell tartarásait sokszor jellemezte?
Hiába, a költők mind idegesek és — babo- nia. Majd a férj veszi át a vesszőt. A nő a patriarchához menekül. De ez fiával tart s ugy találja,
násaki
Pedig ha a csatatéren kivül is van szép halál, hogy az asszony csak ugy javul meg, ha még egy
őt ez érte. Ugy hunyt el felnőtt, derék gyerme- vesszőzést kap. Egy uj császári ukáz betiltotta a
kek, egy angyali nő karjai s egy egész nemzet „nyilvános korbácsolást." „De e rendelet a vidéken nem népszerű."
aggódó szivdobogáea között!

leiiékiet a Vasárnapi Ijság 18-ik számához 1871. ápr. 16.
Irodalom és művészet.

TARHÁZ.

. toknak nyáron át is kell előadásokat tartani, hogy
Mi újság?
i ezáltal a szinész sorsa jobban legyen biztosítva.
** (Orbán Baláss) nagy érdekű monográfiá- Evenként a nagyhétben közgyűlés lesz, melyre
** (A király) a földmivelés-, ipar- és keresjából : „A Székelyföld leirásá"-ból megjelent az kisebb társulatok egy, nagyobbak két, a legna- kedelemügyi magyar miniszter előterjesztésére, a
ötödik kötet, mely Aranyosszéken kivül Radnóth, ! gyobbak pedig három képviselőt küldenek. — A központi posta- és távirda-igazgatás szervezetében
Gryéres, Maros-Újvár és Toroczkó vidékének le- j nyugdij-ssabályzat könnyebben lesz érvényesíthető. javasolt változtatásokat jóváhagyván, — az ujon
irásait is magában foglalja, 30 képpel. A 31 ivre j Ebbe a tagok két ft belépési dijat s havonként rendszeresített, „országos főposta-igazgatói" álloterjedő kötet ára 4 frt. Toroczkó völgyének is- | egy ftot fizetnek; minden társulat évenként két másra Gervay Mihály, az ujon rendszeresített
mertetése külön lenyomatban is megjelent, s 1 frt I előadás jövedelmét adja rá, s a büntetéspénzek is „országos főtávirda-igazgatói" állomásra Takács
20 kron kapható. Az egész monográfia öt nagy i e tőkét szaporítják. Nyugpénzben részesül a mű- János osztálytanácsosokat nevezte ki.
kötete 19 frton szerezhető meg. (Tettey Nándor ködésre képtelen szinész, a megholtnak árvája
^ *• (Főispánok kinevezése.) A hiv. lap csütörés társa bizománya.) Lesz még egy VI. kötet is, | v a g y özvegye (ha ez nem színésznő). Tiz évi mű- töki száma királyi kéziratokat közöl, melyeknek
mely a Barczaságot, o hajdan a Székelyföldhöz | ködés után a nyugdij 80 ft, húsz év után 160, hu- egyikével gr. Erdődy István Sárosmegye és Kátartozott érdekes földrészt fogja ismertetni, s a szonöt után 240, harmincz után pedig 320 ft. rász Benjámin Csongrádmegye főispánjai ezen,
jövő év elején kerül sajtó alá. S ezzel be lesz fe- Nagy vétséget elkövetett szinésznyugdijképességét állásuktól felmentetnek; a másodikkal pedig b .
jezve a nagy munka, melylyel Orbán Balázs a veszti. A központi tanácsot már a megerősítés Dőry József Bihar-, gr, Migazzi Vilmos Bars-, Orhonisme torén kitűnő érdemet szerzett magának. előtt megválaszták a következőkből: Szigligeti, mos Zsigmond Temes-, gr. Pálffy János Pozsony-,
Az érdekes munkából mai számunkban is közlünk Feleki, Bulyovszky Gy., Lendvai, Szigeti Imre, Rónay Lajos Csongrád, Szinyey-Merse Félix Sámutatványokat.
Szerdahelyi, Molnár György, b. Orczy Bódog, rosmegye főispánjaivá, gróf Szapáry István pedig,
** (A „Természettudományi Közlöny") 23-ik Várady Gábor, Benedek József, Tóth Kálmán, a Jászkun-kerület főkapitányává a belügyminiszfüzetét közelebb kapta meg szerkesztőségünk. E Ribáry József, Paulay, Jókai Mór, Kendoft'y Ár- ter előterjesztésére kineveztetnek.
** (Szemere Bertalan) leendő nyughelyét már
füzet is több közhasznú és érdekes közleményt pád, Szigeti József pestiek; Latabár, Follinus,
tartalmaz. Brassai Sámuel Török Emilnek „A Miklóssy, Kocsisovszky igazgatók; Bercsényi, kijelölték a miskolezi Avas-hegyen, Palóczy sírja
gyermeknyelvről" szóló értekezésére mondja el Gárdonyi, Zádor, Kovács Gyula, Takács A., közelében. Borsód közönsége ugyanis — Szemere
észrevételeit, Balogh Kálmán pedig a talajnak és Breznai, Vízvári, Szigetközi, Beődy és Zöldy vi- kívánságához képost — kedves megyéjébe szállíttatja földi maradványait.
éghajlatnak az embor mivelődésére gyakorolt be- déki színészek.
folyásáról értekezik. Fölemlítendő még „A takar** (Izsó Miklós) jeles szobrászunk jelenleg
** (A magyar történelmi társulat) május 4-én
mányozás történelme és jelenlegi álláspontja" fogja tartani idei közgyűlését. Ez csupán választó Zrínyi Ilona és I I . Rákóczi Ferencz mellszobrait
Schwarczer Viktortól, s „A rovar-báb" ez. czikk lesz, értekezések nélkül. Ugyanis elhatárzák, hogy készíti. Nem régiben végezte be Ghyczy Kálmán,
Bzmólay Vilmostól. A füzet további tartalmát ezentúl csupán a vidéki közgyűléseken olvasnak szép mellszobrát is, melyet a baloldali kör rendelt
akadémiai tudósítások s apróbb természettudomá- föl dolgozatokat, a pestieken pedig nem, miután a meg nála, s melyről már több gipsz-öntvény kényi közlemények képezik.
folytonos ülések úgyis mindig itt tartatnak. A kö- szült. A kör eredeti czélja az volt, hogy a szobor
zelebbi
ülés tárgyai közt figyelemreméltó volt a klubb helyiségében állíttassák föl, de ez ellen
** (Az „Egyházi Reform") ez. havi közlönyből ismét két füzet jelent meg; tartalmukból meg- Gyöngyösi Istvánnak, ,,A murányi Vénus" köl- Ghyczy határozottan tiltakozott. A kör küldött
említjük a szerkesztő Kovács Albert „Minden tőjének egy eredeti levele, melyet Thaly Kálmán egy példányt a komáromi választókerületnek ia.
** (A vajda-hunyadi vár) újítási munkálatainak
papnak reformátornak kell lenni", s Szeremlei Samu a budai kir. kamrai levéltárban talált. E levél igen
„A napisajtó viszhansrja reformegyleti mozgal- érdekes, szép prózai irálylyal van irva, s úrnőjé- vezetését Steindl Imre pesti építész és műegyetemi
mainkra" ez. czikkét. Van ezenkívül e két füzet- hez, a „Murányi Vénus"-hoz van intézve. 1669- tanár vette át. Terveit s költségvetését elfogadta
ben több értekezés, valamint két egyházi beszéd ben Baloghvárából irta, s előadja benne úrnőjének! a pénzügy ér. E vár berendezését ugy akarják eszis. A reformegylet tagjainak eddigi száma 217-re mennyire fáj neki, hogy nélkülöznie kell a kedves közölni, hogy nz egyszersmind a király vadászudvart és úrnőjének kegyét, ki — hallgatva a go- kastélya lehessen. Remélik ugyanis, hogy ő Felmegy.
** (Steiner Imre iglói tanár) „Derékszögű nosz nyelvek rágalmára — eltávolította őt udvará- sége több ízben le fog oda menni zerge-vadászatra.
** (Paris előtt) a versaillesi kormány és a
vetülettan" ez. könyvet adott ki „leendő mérnö- ból és Baloghvárába száműzte. „A limbusbeli
lelkek,
mondja,
nem
kívánják
annyira
a
szabaduCommune
csapatai közt még mindig foly a harcz;
kök, épitészek, gépészek, bányászok s erdészek,
nemkülönben rajzbani műkedvelők magán-okta- lást, mint ő e számüzetési helyről." A vidor költői 12-éről költ távirat szerint a felkelők kemény
hangulatban írott levél nyelve oly tiszta magya- veszteségeket szenvedtek. A versaillesi csapatok
tására." A 46 lapra terjedő füzethez 44 ábra van ros, hogy mai nap is irálypéldául szolgálhatna.
a futó-árkokig hatoltak előre, de innen visszavetmellékelve. Ara 80 kr. Megrendelhetni Iglón a
tettek ; míg végül az Issy-erőd mellett megerősíszerzőnél.
tek magukat. Asniéresnél a versaillesi csapatokból
** (Kocsi Károly tanár) „Községi faiskola"
Egyház és iskola.
3000 embert elvágatott. — Thiers addigra haczimü gyümölcsészeti munkája előfizetésgyüjtőit
** (Egyetemi tanárlcépesitések.) A vallás- és lasztá el a döntő hadmüveleteket, mig a kormányfelkéri, hogy az iveket f. hó 20-ig mint határidőig
hozzá (Kolozsvárra) boküldjék. Egyúttal értesiti oktatásügy miniszter báró Eötvös Loránd bölcsé- csapatokat 50,000 emberrel szaporíthatja. Parisban,
az érdeklő ügybarátokat, hogy 1-frtjával csak a szettudort az elméleti, vagyis mennyiségtan! ter- az elolmi szerek fogytán vannak; a vasutakat a
fenn irt ideig fogadhat el előfizetést. Bolti ára a mészettanból, dr. Kolozsváry Sándor kolozsvári versaillesi kormány csapatai szállták meg.
kir. jogakadémiai rendkívüli tanárt a magyar ma** (A Margit-sziget fürdője) — mely szépség
könyvnek 1 frt 50 kr leond.
gánjogból egyetomi magán tanárrá lett képesítése és kényelom tekintetében az elsőrendű világfür*• (Két uj lap) van keletkezőben. Czifra falfolytán e minőségben megerősitette.
dőkkel fog versenyezhetni, — máris pompás látragaszok hirdetnek egy Noséda kiadásában meg** (Horvát tanitógyülés.) A zágrábi „Narodne ványt nyújt. Május 15-kére a parkültetvények és
jelenendő politikai napilapot, melynek czime:
>,Ornnibusz", szerkesztője pedig egy kolozsvári Novine"-ben olvassuk, hogy a horvát országos virágágyak is teljes pompájukban lesznek láthalap értesülése szerint. Balázs Sándor lesz. Vviche- kormány m. hó 29-én 2000 frtnyi segélyt utalvá- tók. Mióta dr. Hoinrich a vezetéstől visszalépett,
Ghyczy Géza főherczegi titkár áll az ügyek élén.
tich Endre pedig mint szerkesztő „Magyar Család" nyoztatott az első horvát tanitógyülés részére.
A
pesti közlekedést e szigettel a nae-y gőzhajóczimü vegyes tartalmú hetilapra hirdet előfizetést;
** (Jótékonyság.) A munkácsi püspök közetársaság
„Kazán" nevüuj gőzöse fogja föntartani.
társszorkesztője Borostyáni Nándor.
lebb 1000 frtot adott az egyházmegyei árvaleáAz épületek igen szépek és Ízlésesek. A három fonyok
alapitványához,
a
város
szegényeinek
és
a
** (A „Szabad Magyarország") czimü szélsőlyosóju fürdőházban 52 fürdő van márványból és
baloldali hetilap megszűnt. Mint a „Gyors Posta" felvidéki ínségeseknek egyenként 100 frtot, a kis- porczellánbál. Két nyaraló már kész, lakszobákkal
, írja, ez évnegyedre alig száz előfizetője érkezett. dedóvodának pedig 50 frtor.
a vendégeknek. A gyógyvendégek számára külön
** (A bukovinai „Istensegits") magyar ajkú vendéglő épül.
** (Táncsics Mihály) külön füzetben kiadta
s szerkesztőségünkhöz is beküldte a képviselőház- római katholikus egyházközség templomának fel(Ilymen.) Hegedűs Sándor, a „Hon" egyik
ban minap felolvasott „indítványát." Két ivre építésére Vasmegyében 6 frt 20 kr gyűlvén be, ez főmunkatársa
catársa, ápr. 11-én tartá esküvőjét Jókai
te
összeg a m. kir. belügyminisztérium által rendel- Mórár unokahugával, Jókai Jolán k. a.-nyal. Az
rjed, s ára 20 kr.
tetése helyére elküldetett.
esketést
cetést a rof. tomplomban Török Pál superinten**
(A
véderő
fokozása
czéljából)
Heimerle
Fedens
végezé.
Közintézetek, egyletek.
rencz,
ki
a
minisztérium
által
engodélyezett
„pesti
(Az olasz operai előadások) a hét folytán,
, , S-^ seinész-kongresszus) húsvét szombatján katonai tanfolyam" vezetője, a gyermokekot is kezdődtek meg a nemz. színházban, félig üres ház.
végző be tanácskozásait s mindkét munkálatát katonás oktatásban kívánja részesiteni, s ezek előtt. Az olasz énekeseket — egy-kettő kivételével
benyujtak megerősítés végett a belügyminiszter- fegyverjátékát teljesen rendszerezni, és igy érvé- — épen nem dicsérik; pedig az idegen — s nem
hez. Az egyik munkálat szerint, a társulatok szö- nyesitni akarja, hogy az ifjúság a szünidőben a is valami kitűnő énekeseket 32 előadásra szervetségbe lépnek magyar szinészeti kebelzet" czifra katonai műszaki és hadászati gyakorlatokban ok- ződtették.
czim alatt, egy 00 t a g u központi kormányzó ta- tattassék. A katonai tanfolyam hadtudományi tan** (A nemzeti színház kardalnokainak ugyannácscsal, melynek hatáskörébe minden művészi, készületei s az érdekeltséget könnyen fölébresztő csak keserves napjuk van. Az olasz opera idényofegyelmi és pénztari ugy tartozik. Igazgató csak mintái az ifjúsági hadtanfolyamnak előnyére szol- alatt hétfőn is operai olőadás lévén, máris egy
kebelzeti tag lehet, s engedélyt csupán a központi gálnak. Heimerle Ferencz vezetése alatt álló inté- stévol többször kell énekelniök, do még a budai
tanács ajánlatára kaphat valaki a belügyminiszté- zetben egyszersmind mindazok, kik önkénytesi szinházba is lesz hetenként két magyar operaelőriumtól. A társulatokhoz is csak kobelzeti tao-okat vagy tartaléktiszti vizsgára készülnek, akár a hon- adás. Tohát 6 este folyton énekelniök kell s közbe
lehet szerződtetni, a mi kétségkívül az egyént sza- védtiszti vizsga letételét óhajtják, hallgathatják az elénekelhetik : „Kórista élőt, kutya-kenyér."
badságba ütközik. A kebelzeti tag egy ft beiratási előadásokat. A gyermekek számára nyitott tan•* (A budai színkörben) Latabár Endre jun.
dijat s évenként két ftot fizet. Szerződésüket meo-- folyam kiegészítése az előbbi folyamnak ugyan- közepén kezdi meg előadásait. A nemz. színház
tört tagokat szerződtetni nem szabad. Az igazo-a- azon rendszerrel.
némi segélyben fogja részesitoni.
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** (Az országgyűlés szünideje alatt) a minisz- legrégibb családjának ivadéka s egykori buzgó táb— K. T. „Dörög az ég", „Fenyves erdő", „Havasi
terek a szél-rózsa különféle irányai szerint indul- labirája, tisztviselője. — Mendelényi István, pénz- kürt sat. Prózai leirások pattogós sorokban és rímekkel.
— H. V. „A bujdosó." Gyönge versemény, minden jó
tak útnak. Gr. Andrássy Miskolczra, s onnan tán ügyminiszteri fogalmazót e hó 10-én reggelre ágyáTerebesre, Lónyay Menyhért Hátszegre, Totl ban halva találták. A 26 éves ifjú nemrég nősült tulajdonság nélkül.
Vilmos Nyitrába utazott. Kerkapoly Aradon j á r t meg, de forrón szeretett neje néhány nap múlva
az ott építendő vashid ügyében.
már meghalt. Azóta szomorú és nyugtalan volt s
** („A pesti nemzeti dalkör") ápr. hó 15-én éjjel nem tudott aludni. Ezen segitendő, az utóbbi
este 9 órakor a pesti polg. lövölde díszteremében napokban mákonyt használt, melyből halála előtte
594-ik sz. f. — L e h n e r H e r m á i m t ó l
dr. Bors Emil derék karigazgató vezetése alatt való este szokatlan nagy adagot vévén be, örökre
(Bécsben.)
érdekes müsorozattul biró dalestélyt rendez, me- elaludt. — Sand George a hires franczia irónő
Sötét.
lyen a nemzeti színháztól is több énekesnő és éne- egykori férje, Dudevant Kázmér báró múlt hó 28kes részt vesz.
kán halt meg. A nagy regényirónő 1822-ben ment
** ( A szent napokat) is fölhasználták javukra a báróhoz férjhez s egy fiúval és egy leánynyal
a tolvaj zsebmetszők. Budán ugyanis nagypénte- ajándékozd meg. De e házasság nem elégité ki
ken, a Krisztus koporsója mellől több, mint tiz jó Sand vágyait s férjétől, ki többet adott a szántásmadarat fogtak el, kik az ötödik parancsot nem vetésre, mint neje regényeire, 1831-ben közmegigen respektálták. Hasonló esetek Pesten is for- egyezés utján, 1836-ban pedig törvényesen is
dultak elő a nagy tolongásban.
elvált.
** (Balázs Kálmán) debreczeni népzonészt
és társulatát kedvező föltételek mellett hivták
Amerikába, hanem — mint Farkas Miskát — a
tengeri ut visszariasztotta s egy évi gondolkodási
XIV. közlemény. A francziák javára a „Vaidőt kért a nagy ut előtt.
sárnapi Ujság"-nál f. évi január óta folyó adako** {Magyar ember mint orosz lapszerkesztő?)
Horn Ede képviselő fivére: Horn Antal, ki több záshoz utólagosan még két küldeményt vettünk,
év előtt hagyta el hazáját, s az orosz fővárosban s ez összegeket is, valamint a többi beérkezett adomint journalista működik, jelenleg a hivatalos mányt, gr. Castellane pesti franczia konzulnak adtuk
„Journal de St. Petersburg" főszerkesztője lett.
át, kitől az átadásról mindannyiszor nyugtát kap** (Öngyilkosság.) A biharmegyei Hajó község tunk. — A múlt hét folytán beérkezett adomágör. kath. tanítója, Kőváry Gábor egy borotváló
késsel átmetszvén torkát, meghalt. Még fiatal em- nyok következők:
a
b
c
d
e
f
g
h
Ploestről Csomafáy Dénes és Szőcs József
ber volt s családtalan. öngyilkosságának oka isVilágos.
által a ploesti magyar olvasó-egylet tagjainak
meretlen.
Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.
** (Öngyilkos milliomos.) Zürichben nagy adománya: 24 frt 40 kr. — Ez összeget a következő
sorok
kiséretében
vettük:
izgatottságot szült azon esemény , hogy EscherAz 589-ik számú feladvány megfejtése.
Bodmer ismert milliomos főbe lőtte magát s a
Azon rokonszenv, melyet magyar nemzetünk az irtó
Leu et comp. féle jelzálogbank 3V5 milliót vészit véres harcz alatt tanúsított a nemeskeblü franczia nemzet
(Farkas Bertalantól Homonnán.)
halálával. A boldogult elgyapjuzta a saját és neje iránt, minket is, kik édes hazánktól távol, a ploesti „Deák
Világos.
Sötét.
Ferencz" magyar olvasó-egylet testvéri koszorújába füzetve
millióit, s belenyúlt a nevezett bank pénztárába. vagyunk, felbátorított a franczia sebesültek, árvák és özve1. Bb2-b6
Ke5-d6(a)
E 100 év óta fennálló s a legszilárdabb hitellel gyek számára tehetségünkhöz képesti áldozattal járulni, az
K tetsz. sz.
2. Vg8 -fgf
3. Vftí—b8 v. f4 matt.
<licsokvő intézet annvira gondatlan volt, hogy alábbi mód szerint, u. m.: Vincze Dániel ev. ref. lelkész
megengedte, hogy E . B. saját házában tartsa a 6 frank 3 centimé, Ambrosy Sámuel 2 frank, Stiel János
1
I frank, Máté János 7 frank. Gál Mihály 1 frank, Horváth
Ke5—fb(»)
bank pénztárát!
2. Vg8—f8+ .
Sándor 3 frank, Nagy- Péter 1 frank, Kun Sámuel 5 frank,
Kfb-gb
** (Tegctthoff temetéséről) bécsi levelezőnk ir, Kordeczky 4 frank. Bakos József gépész 2 frank, Virág
3. Fc6 —e4 matt.
a mi kiegészítésül az uralkodó azon Meránból kelt György 3 frank, Szőcs József ev. ref. tanító 1 frank, Toncs
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
rendeletét említjük föl, mely meghagyja, hogy Sándor r. kath. tanitó 1 frank, Gyalai János 2 frank, Cso- — Harasztiban: gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe
minden hadihajón és tengerészeti állomáson gyász mafáy Dénes 4 frank, León Herdán 5 frank 72 centimé, József. — Jászkiséren: Galambos István és László. —
Anton Prokes 1 frank, Gál Károly 4 frank 5 centimé, ÜveIstenitiszteletek tartassanak, s a hadihajók árbo- ges Mihály idősb 1 frank, Vajda Dénes 2 frank, Belkot Czegléden: Galambos Károly. — Sárospatakon : Gérecz
Károly. — Győrött: Pávek Antal.— Soósmezőn: Seipel Sánczai két hétig gyászlobogót hordjanak.
Mihály 2 frank, Láng József 80 centimé, Üveges Mihály dor. — Viszneken: Kiszelák Sándor. — A pesti sakk-kör.
— (Igazítás.) Grcvy életrajzában — lapunk leg- ifjabb 40centimé, Winkler Mózes 50 centimé. Dogár György
utóbbiszámában—részint toll-,részint sajtó-hibából 50 centimé. - Összesen 61 frank vagyis 24 ft. 40 kr. o. é.
A „Fővárosi Lapok"-nál a háború végső szakét téves állítás van, a melyeket sietünk helyre igazítani. Ugyanis Grévy nem azon évben született, kában begyült s szerkesztőségünkhez kézhez jutmelyben a jénai csata történt, hanem az azon év tatás végett elküldött összeg: 170 frí 70kr., 3 db
után következő évien (1807.) s a júliusi forradalom- arany, 1 db régi 2 frtos tallér, 2 db ezüst húszas,
kor (1830.) természetesen nem 17, hanem 23 éves II db ',, frtos.
volt.
A fennebbi adományokkal együtt a „Vasár— (Halálosások.)
Szombathelyről egy érde- napi Újság" szerkesztőségénél begyült összesen
mes hazafi halálát írják. Széli József, Vasmegye
főispánja, Széli Kálmán országgyűlési képviselő 4 1 3 3 forint 22 kr., C darab cs. k. arany, 5 db öt
édes atyja hosszas betegség után Szombathelyt frankos, 1 db huss frankos arany, 1 db régi két
1871. april—júniusi folyamára.
elhunyt. A pozsonyi diétákon a szabadelvű párt frtos tallér, 3 db ezüst húszas, 3 db egy forintos és
(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Számos eredeti
kiváló tagjai közé tartozott s e korból származik a 11 db \ j frtos ezüst pénz.
képpel illusztrálva s „Országgyűlési Beszédtár"-ral s
legbensőbb baráti viszony, mely közte és Deák
más rendkivüli mellékletekkel bővitve.)
Ferencz közt mindvégig fönn állt. A kiegyezési
Nemzed
színház.
országgyűléseken Széli József is mint képviselő
működött, de inkább az osztályok tanácskozásaiHétfő, ápr. 10. „Az üldözött honvéd." Szinmü 5 felv.
!
ban, mint szónoklatokban érvényosité tapasztalá- [rta Szigligeti.
Kedd, ápr. 11. Első olasz operai előadásul: „Az álarezos I Postán küldve vagy Pesten házhoz hordatva.
sait. — Sopronmegye ápr. 3-án tartott közgyűu
Opera 5 felv. Zenéjét szerz. Verdi.
| A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok
lésében az első alispán bejelenté szentgyörgyí bál. Szerda,
ápr. 12. „A lovojdi árva." Dráma 2 szakasz- I
együtt:
Horváth Antal, a megye főispáni helytartójának ban; Irta Birchpfeiffcr S.; ford. (Sz. Boer Emma k. a. venÉvnegyedre
(april—június)
t ft. 50 kr.
kimultát; a közgyűlés az özvegynek, b. Orczy dég-föllépteül).
5 » — »
Csütörtök, ápr. 13. II. olasz operai előadás: „Az álarezos Félévre (april—szeptember)
Paulának részvétnyilatkozatot küldött. — Szuck
Mátyás, a nemzeti színház zenekarának tagja, bdl." Opera 5 felv. Zenéjét szerz. Verdi.
Csupán Vasárnapi Újság:
hosszas szenvedés után húsvét első napján meghalt.
Évnegyedre (april—június)
1 ft. 50 kr.
Szerkesztői mondanivaló.
A fuvolát és vadászkürtöt jelesen tudta kezelni,
Félévre (april—szeptember)
3 » — »
8 mikor tiz év előtt a tárogatót, ez ősi magyar
Csupán Politikai Újdonságok:
— Laczháza. K. T. K. „A szabadság befolyása a szelhangszert föhleveniték, ő mutatta azt be néhány lemre" czimú érdekes czikket vettük s rövid időn közölni Évnegyedre (april—június)
1 ft. 25 kr.
hangversenyben a pesti közönségnek, miután előbb fogjuk. A többi Ígérteket is elvárjuk.
Félévre (april—szeptember) •
í » 50 »
— Bécs. Eö. L. Mindkét küldemény megérkezett és
tüzetes tanulmányozás alá vette a nemz. múzeumAz előfizetés postai utalvány által is eszközölhető.
szívesen
látott
vendég.
ban levő tárogatót. — Nagyváradon közelebb
— Szolnok. Egy benszülött. A felszólalás czélját
A Vasárnapi Újság és P. Újdonságok
hunyt el Dravcczky Sándor, Biharmea'ye egyik nem értjük teljesen; jó lesz kissé világosabban szdlani.
kiadó-hivatala (Pest, egyetem-uteza 4. sz.a.)

HIRDETÉSEK.
Első cs. kir. szab. dunagözhajózási-társaság.

SAKKJÁTEK.

Adakozás a francziák javára.

Előfizetési fölhívás

A VASÁRNAPI ÚJSÁG
Politikai Újdonságok
Előfizetési föltételek:

Hónapi-és
hetilap

HETI-NAPTÁR.
Katholikus és protestáns
naptár

Görög-orosz
naptar

Izraeliták
naptára

TARTALOM.
Nap

hossza

kél

Április
Apr. (ó)
Nizan R. f.
ó. p .
16i Vasár A 1 Turibus
JAlQuasim. 4 V 1 Nicetas 25 Nathaniel 26
5 13
17i Hétfő Rudolf (Rezső) Rezső
5 Theodolus
26 Böjt, J. h. 26 59 5 11
18 < Kedd Appolón. Eduár. Ede
6 Eutich
27 Nabuch
8
27 57
19 Szerd. ITód
Tódor,EEmma lEmma
28 Nikanor
6
7 György
28 56
20 Csőt. | Győző vért.
,.._.,,..,
jSulpitius
29
4
8 Proehorus
29 55
21 Pént. jjéz. dsid. és szög. Oda
30 Roschod 30 53
3
9
Eupsichius
Szóm. j Kájus és Soter i Leonidás
10 Herodes
Hjar,Sab. 31 52|5 1
Hold változásai. « Uj hold 19-én 8 óra 20 pereskor este.

Hold
nyűg.
ó. p

6 48
6 50
6 52
6 53
6 54
6 56
6 58

hossza I k<51 I nyűg.
f.

347
0
12
24
37
49
60

PP31
22
12
43
42
3
20
19
11
43
12 6 5
31 6 31

o.
3
4
5
6
7
8

p.
13
19
27|
83 i
381
43

9 43

TegetthofF altengernagy (arczkép). — A beteg. —
Életkényelem a társadalmi egyenlőségben. — Utczaharczok
Parisban (képpel). — Képek a Székelyföldről (három képpel). — Az 1848-iki gyermekcsaták (folyt.). — Magyar
dolgok Bécsben. — TegetthofF altengernagy temetése. —
Egy jóslat b. Eötvösről. — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és
iskola. — Mi újság ? — Adakozások. — Nemzeti színház.
— Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptárFelelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21.sz.)

A személyszállitó-gözösök
Walser Ferencz

gép- és tűzoltó-szerek gyára,

hajózási idény kezdetétől, azaz: 1871. márcz. 6-tól, további intézkedésig •

V8Íen, a király-uteza végén, a polg. lövöllével szemben — ajánlja a t. közönségnek
mindennemű tüzoHu- és kerti fecskendőit,
szivattyiiit és kut-csöveit; valamint uj
szerkezetű öntöző-eszközeit s mindenfele

Fölfelé:
Lefele:
A Dunán.
Bécsből Pozsonyba (helyigőzös): napon- Pozsonyból Bécsbe (helyigőzös): naponkint 6 órakor reggel.
kint 3 órakor délután.
Bécsből Pestre: naponkint 6'A órakor Pestről Bécsbe: naponkint 6 órakor este.
Pestről Váczra-, Esztergámba és Ujreggel.
Szönybe (helyigőzös): naponkint 3 órakor
Uj-Szönyröl: Esztergám-, Vácz- es
délután.
Pestre (helyigőzös) naponkint kora regPestről
Szt.-Endrére-, Bogdány- és
gel a bőcs-györi vasúti vonat megérkezte
után.
j Nagy-Marosra (helyigőzös): naponkint
2 órakor délután.
iVassy-Maros-, Bogdány- és Szt.-Endréröl Pestre (helyigőzös): naponkint 5 óra- Dömsöd-, Ráczkeve- és Soroksárról
Pestre (helyigőzös): naponkint 5ór. regg.
kor reggel.
Pestről Soroksár-, Ráczkeve- lés Dftm- Bajáról Pestre (helyigőzös): naponkint 2
órakor délután.
södre (helyigőzös): naponkint 2 /sórakor
Mohácsról Bajára és Pestre (helyigőzös):
délután.
naponkint 11 órakor délelőtt, csatlakozva
Beströl Bajára és Mohácsra (helyigőzös):
a Pestről Mohácsra menő reggeli vonathoz.
naponkint 12 órakor délben.
Pestről Újvidékre: naponkint 6'/s órakor Újvidékről Pestre:naponkint 12 ór. délben.
Belgrádról és Zimonyból Pestre: hétfőn,
reggel.
kedden, szerdán, csütörtökön, szombaton
Pestről Zimonyba és Belgrádra: hétfőn,
és vasárnapon, még pedig:
kedden, szerdán, pénteken, szombaton és
Belgrádról 6 órakor reggel.
vasárnap, ö'/s órakor reggel.
Zimonyból 7 órakor reggel
Pestről Orsovára és a Dunafejedelemségekbe (hajóváltoztatással Orsován): Orsováról Pestre: pénteken, 5 órák. regg.
Orsovarol Belgrádra: hétfőn, 5 órák. regg.
szerdán ö'/s órakor reggel.
Galaczról Orsovára, Zimony és Pestre
Zimonyból Orsovára : csütörtökön regg., ; (hajóváltoztatással Orsován): kedden regg-.
Belgrádról: vasárnap reggel.
Galaczról Orsova- és Belgrádra (hajtíOrsováról Gyurgyevóba, Galacz- és
változtatással Orsován) : pénteken reggel.
Konstantinápolyba: pénteken délelőtt. Konstantinápolyból Orsovára, Belgrád-,
ZimottyOrsováról Gynrgyevó- és Galaczra, a
y és Pestre: (hajóváltoztatással
szerbiai hajó csatlakozásával: hétfőn d. e.
Orsován) kedden.
A mohácB-pécs-barcsi, valamint a déli vasút vonatai is, egyenes összeköttetésben állanak a Mohácsra menő és onnan jftvö személy-szállító hajók
meneteivel.

harang- és érez öntödéje

csöveit és tűzoltó készületeit is.

Dr. Pattison-féle köszvényvattája

a legjobbnak elismert gyógyszer a köszvény s csúzok minden nemei ellen, u. in. arcz-,
mell-, nyak- és fogfajdalmak; továbbá fej-, kéz- és térdkőszvény, tagszakgatás,
gerincz és ágyék fájdalmak stb. ellen.—Egy nagy csomag ára SO kr., félcsomagé 40 kr.
és kapható Pesten: Török József gyógyszerésznél, király-uteza 7-dik sz. alatt; Aradon
BruckmayerF.; Pozsonyban: Henriéi F. gyógyszerész; Temesvártt: Pecher gyógyszerész; Makón: Weil Márk; Rndán: Pichler Viktor, udvari gyógyszerész; Eperjesen: Schmidt Karoly, gyógyszerésznél.
1007(3—4)

Legolcsóbb regény- és bes&élytár

UJ REGÉLŐ

vegyes tartalmú szépirodalmi folyóirat

Gyorshajózások

az Aldnna, Konstantinápoly és az orosz hajók csatlakozásával Odessa felé
nak indulva), Mohács, Dravaszög (Eszék), Újvidék és Zimony állomások érintésével.
I. Konstantinápolyból: pénteken4 óraI. Pestről: hétfőn 7 órakor reggel.
Baziásról: kedden 9 órakor reggel.
kor délután.
Érkezés t«iurgevo-Rnst»ukba: szertídessából:
csütörtökön.
dán délben.
fíalaczról:
pénteken 4 órakor dél»
Galaczra: csütörtökön reggel.
után.
»
Konstantinápolyba: (Rustsuk és Várna érintésével)
Érkezés Baziásra: hétfőn 4 órakor
csütörtökön délben.
délután.
II. Baziásról: szombaton 9 órák. délelőtt.
»
Pestre:
szerdán reggel.
Érkezés Giurgevo-Riistsukba: vasárII. Konstantinápolyból: kedden4órakor
nap délben.
»
Galaczra: hétfőn reggel.
délután.
»
Konstantinápolyba: (RustGfilfíczról:
kedden 4 órakor délután.
suk és Várna érintésével)
Érkezés Baziásra: pénteken 4^ órakor
hétfőn délbeti.
»
Odesfiába : kedden. (Első
délután.
csatlakozás Galaczczal ápr.
17-én.)

(Második évi folyam, 1871.)
Az .,Uj Begélö" czélja: egy helyen tömöríteni a világirodalomban megjelenő
'legújabb 8 "legjclesb müveket, s így megkímélni a szépirodalom barátjait oly nehéz
kiadásoktól, melyeket ama munkák külön beszerzése okozna.
E folyóirat a f. évi első évnegyedben hozta Hillern Vilma „Önerejéből czimu
örökszép regényét, mely ugy érdekfeszitő meséje, mint élethü jellemfestései, a meglepő
jelenetek mesteri előállítása és megragadó irálya által bizonyára átalános tetszéssel találkozék; azonkívül közölt öt beszélyt, és pedig Az elveszett paróka, Ophelia, Az ö
dala, Az elveszett fin és A mélységben cziműeket, s végre az „Egyvelegben" több
kalandot, rövidebb történetet, milyenek : Moiken Peícr Ohm, A mont-ccnisi alagút,
Borzasztó ébredés, A gyertya az ablakban, Őrült-e vagy nem? Jeanette anyó okiratai. — és számos apróságot.
E tartalomból is látható, hogy az „Uj Regélő" közleményekben sokkal gazdagabb,
mint bármelyik e nemű vállalat.
_
Hillern Vilma regénye után a jeles-tollu Brachvogel .,A repölö hollandi
czimü s a németalföldi szabadsagharcz eseményeit megkapó rajzokban ecsetelő törtéA Tiszán.
neti regényét kezdjük meg, melyre előre is felhívjuk a t. közönség figyelmét. _
Szegedről
Zimonyhn:
szerdán
és
szómba- Kimonybol Szegedre: csütörtök és vasárAz„Uj Re«elő" minden hóban kétszer, 15-én és 30-án jelenik meg. Mindegyik
na
ton 5 órakor reggel.
P délben.
szám 8-rét alakú öt ivből (három ív regény, két ivbeszély, kaland, apróság) s azonkívül
színes borítékból áll. A ífizetek uity vannak beosztva, hogy a regényeket a beA S i á v á D.
*zélytártól elválasztani és önálló könyvekfii beköttetni lehessen.
Sziszekről Zimonyba: kedden reggel
: Zimonyból Sziszekre: szombaton reggel.

Előfizetési árak postán küldve, vagy Pesten házhoz hordva;

A szerb-boszniai pari hosszában.
0 ft. — kr.
Brcskáról Sabácz- és Belgrádra (Osztrák- Orsováról Belgrádra, Bazlás, Pancsova
3 „ — „
és a közbeneső szerb állomások érintéMitrovicz érintésével): szerdán virradóra.
1 „ 50 ,,
sével, a Sabáoz- és Brcskáról menő hajó
Sabáczról Belgrádra: szerdán és szomba— Tiz előfizetett pélcsatlakozásával: hétfőn virradóra.
ton 6 órakor reggel; pénteken a BrcsGradistéröl Belgrádra, Baziás, Pancsokáróli megérkezés után.
va és a közbenesö szerb állomások érintéBelgrádról Gradistere. Pancsova, BaÁz ,.Uj Regélő" kiadd-hivatala,
K. Benitzky Irma.
sével : hétfőn az Orsováróli megérkez. után;
ziás
cs
a
közbeneső
szerb
állomások
érin(Pest, egyetem-uteza 4-dik sz. a.)
felelős szerkesztő.
tésével : vasárnap, kedden és csütörtökön az valamint szerdán és pénteken 6 ór. reggel.
első zimonyi helyigőzös megérkezte után. Belgrádról Sabáczra és Brcskara, OSSBtrák-Mitroricz érintésével: kedden regBelgrádról Orsovara az aldunaihajók csatlakozásával Pancsova, Baziás, valamint az gel, az első zimonyi helyigőzös megérkezte után.
összes közbenesó szerb állomások érintéértesitem arról,
Több évek óta, a köhögés, rekedtsével: vasárnap reggel az első zimonyi he- Belgrádról Sabáczra: kedden, csütörtökön és szombaton az első zimonyi helyimiszerint mell-betegségek, küség s beszédközbeni szájkiszáradás
lyigőzös megérkezte után
gőzös megérkezte után.
ellen a legjobbnak bebizonyult szer az
lönösen mellfájás, rekedtség,
aráblai gummi, — cznkorral.
köhögés, nehéz lélegzés, egy
A személyesáHitw hajók megérkezése Pesten:
§l&r Az ebből készített gnminiigen szakértő és gyakorolt haMohács- és Bajáról: (helyi-gőzös) naponezukorkák kaphatók:
Bécsből:
naponkint este.
sonszeiivi orvos által sikeresen
Pest-Buda és Pozsony minden
kint reggel.
Uj-Szöny-,
Esztergámés
Váczról:
(hegyógyittatnak.
gyógyszertárai és nagyobb fűszerkeresÚjvidékről:
naponkint délután.
lyigőzös) naponkint délelőtt.
kedéseiben; továbbá Győrött: KinderBelgrád- és Zimonyból: hétfőn, kedden,
Rendelvényi órák:
inann J.; N.-Váradon: Janky A.; TeNagy-Maros-, Bogdány- és Sz.-Endrészerdán, csütörtökön, pénteken és vasármesváron: Babussnik A.; Aradon:
ről (helyigőzös): naponkint délelőtt.
délután 2-töl 4-ig.
nap
délután.
, . . A1
Ströbl F.; Eperjesen: Galloczig J. V.;
Dömsöd-, Ráczkeve- és Soroksárról
Váczi-út, 24-ik szám, 1. emelet.
Orsováról
ésaDunafejedelemsegekbol:
Zágrábban: Sándor Alex. uraknál.
(helyigőzös): naponkint délelőtt.
Egy skatulya ara 20 kr.
vasárnap délután.
1045 (3-50) E R M 8 T L..
1023(6-0)
A magyarországi forgalmi igazgatóság
homaopath-orvos és szülész.
Utánnyomás nem dijaztatik.
1023 (10-20)

Egész évro (24 füzet)
Félévre (12 füzet)
Negyedévre (6 füzet)
S V ° A pénzes levelek bérmentes küldése kérttik.
dányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal kedveskedünk.

Mellbetegeket

=Figyelmeztetés ! =

204

Tizennyolczadik évfolyam.

Szokatlan ritkaság!
g
következő terveiét szerint magának biztosítani.

J>°° fara.b ( e l j e s e n m e S | i z e t e t t

4 0

° bankos cstaftrl tőrök vasúti kölcsóii-s
,o«o

frankot vagyis

Tekintve azt, hog}
kormány által

megnyerését az alább

m i n J e n

ftot nyernie kell — összeállítottam.

összes cs. kir. államokban törvényesen meg vm engedve, a a császári török
.onbzalornnml megvásárolni,-hogy idejekorán alkalmat nyújthassak ezen sorsjegy,
elhívni, s azt a legmelegebben a következő feltételek alatt ajánlani-

!! Minden résztvevőnek egy részvénylevél fog kézbesiííetnü!
0

E„„ c Í i • •
,• -v

5, '

000

frankot vagyis 160,000 forintot tesz ki.

Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.

Cnnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft, 50 kr.
M F ^ Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer has&bzott petit sor) vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
t6bbizöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bérshen: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-dij, külSn minden igtatás után 30 krajezár.

azonnal kifizettetik, azonfelül

4 darab eredeti sorsjegy 640 fi. vagyis 1600 frank névleges értékben.
^—.

^

A z

aránjlagosan felállitolt s a társasjátékban benfoglalt

100 darab sorsjegy után minden egyes résztvevőnek az öt megillető része ~m
alóliroft által kinzettetik.

Austerlitz Zsigmond első pénzváltó irodája Budán,
a lánczhid közelében.

S ^ Minden reszletbefizetésre a nyugtatvány, valamint a sörshuzási lajstrom bérmentve azonnal mo-küldotik

\ meki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek. * ^ f
_fcgyc8 sorsjegyeket 3O havi részletfizetéssel 4 íjával engedek át. " M

legújabb

Erzsébetfalva.

iiói-

' " ' "&

ruha-kelmék

300

bámulatos olcsón!

IHamhur^er Adolf]

szabad kézből részletfizetésekre eladandók,

a Pest-soroksári

üzletében

|PEST, uri-uteza 3 . sz.J
Minták kivánatraj
küldetnek minden! felé I n g y e n
bérmentve.

mentén,

mely még az idén kiépül.
f.l^V K™" •ftepHvrfnyen, egé»sé f f (- 8 levegőn, és a Dunára 8 a hegyvidékre s z ó l a l ó
felseses k.latason k.vfll igen jó viz h ta.áltatik, . „ , n e h a n y ö l m ^ g r e . A 2 onkiv ü
a földek mawMB, 40 .ábnyira 0 (ölött, f . k « , B e k l é s e „ e r i l l t „ . „ ^ vizveszélytöl

Bővebb értesítéssel szolgálnak :

Pesten: Weil Frigyes M. ur, sétatér-uteza 13. szám.
Budán: Fischer Károly ur, bör-gyámok, bombatér,
a hol is, tervrajzok megtekinthetők.

Bluin János,

A birtokosok:

o

Weil Fri yes M

kapuczinu8ok-tere, saját házában.

bizományi és szaFlitmányi'üzlet

bor-gyártulajdonos Budán.

nyomdatulajdonos, Pesten fő-ut

FlHcher Károly,

H e l l e r

Olcsó háztelkek.
Kiadó-tnlajdoi.08 Heckenast Gusztáv. - Ny

Forradalmunk nagy vértanujának sirja, E pályázat eredménye, mint annak idején méltó s tiszteletgerjesztő, egyszerűségéegy év óta, midőn a holttest előbbi rejteké- közzé tétetett, az lön: hogy első helyen ben oly nemességet és izlést árul el, alapből kivétetett, a kerepesuti köztemető leg- Schickedanz szép tehetségű fiatal épitész ha- eszméje s kivitele oly összhangzó, hogy a
szebb pontján áll. A hazafiul kegyelet hozzá zánkfia tervrajza fogadtatott el, ha nemis biráló bizottság Ítéletét, mely ezt pályaméltóan akarván megjelölni az elvérzett minden részleteiben a kivitelre, de mint társai fölött kitüntette, indokoltnak mondhatjuk.
nagy hazafi nyughelyét, a „Pesti Napló" a alapeszméjében legmegfelelőbb.
A tervelő épitész előtt a véritélet által
közérzületnek adott kifejezést, midőn már
Ez azon terv, melynek rajzát olvasóink
1869. végén egy Batthyány - emlék ügyét itt maguk előtt látják. A terv ugyan vég- megdőlt hazafi történelmi nagy alakja lebe-

1049(2-3)

Olcsó háztelkek.

kosok részéről az „Erzsébetfalva" cziu ü
négyszeg öles házhely — négyszegölenként 1—1 »/2 és 2 írtjával.

A Batthyány-emlék.

J ó z s e f

Hetedik kiadás

(magyar nyelven negyedik).

.4 ürail él@t

titkai s veszélyei.

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és grrfjn
módjaival
1010(8-12)
iuggelékkel a bajakóri ragály z á s r dl
és Dr. K o d é t , lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszerérői,

j a férfi és qói ivarszerek boncítani ábráival.
Ara: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több;
I utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő
i alatt:

Dr. Elber P. U.

Pesten, József-utcza 66-ik számú
saját házában.
:em-utcza 4-dik szám alatt).

Batthyány-mauzolenm. — (Schickedanz Albert terve.)|

megpenditette s aláírásokat nyitott, melyek
szép eredményre is vezettek. A kivitelre
megalakult szobor-bizottság a sirbolt fölé
állitandó nagyobbszerü szobor- és emlékmű
tervrajzára nyilvános pályázatot hirdetett.

leg megállapítva még nincs s különösen gett, ki mint az, első [felelős magyar kora tetőpontját képező szobort illetőleg mány elnöke, a koronázás nemzet közt kitört
még valószínűleg uj pályázat is fog ki-nagy viszályban közvetítőül hivatva a sors
tüzetni. Az egész azonban, mint emlékmű, által, feladatának nyíltan, minden irányban
mauzoleumszerü jellemével oly figyelemre őszintén, | nemes önmegtagadással felel

