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tál okozott zaj fölébresztette a lovagot, s ez, sze
meit dörzsölve, fölkiáltott:

— Ki van itt? ki merészkedik bejelentés nél
kül hálószobámba jönni ? Ez iszonyú hanyagság 
miatt elcsapom még ma minden szolgámat; gaz
emberek ezek elsőtől az utolsóig.

Aztán, mintha csak most ébredt volna föl töké
letesen, s mintha csak most látta volna meg a be
lépőt, folytatá :

— Ah, ön az kedves apósom ! Mert hogy Ön 
nemsokára az lesz, abban ön biztos lehet. Ön ben
nem az egész francia és navarrai királyság leg
szerencsétlenebb emberét látja. Istenem, mily ne
héz teher némelykor a nagy urak kegye! ítéljen 
erről önmaga. Alig érkeztem meg tegnap este 
ide oly gyorsan, s mint csak birt velem négy 
lovam vágtatni, midőn ő eminentiája magá
hoz hivatot, minthogy egy igen fontos államkér
désben véleményemet óhajtotta hallani. Ma reg
geli öt óráig voltam a miniszter kabinetjében. Ha
nem azért tegnapi megállapodásunkban nem tör
tént semmi változás, s mindjárt megyünk a mi
niszterhez. Én ebben az öltözetben menendek, 
melyben ön lát? mert nagyon sok időmbe kerülne 
gálába vetnem magamat, ezenkívül pedig ő emi
nentiája úgyis meghagyta nekem, hogy minden 
ceremónia nélkül látogassam őt, ép úgy, mint va
lami jó barátot szokás. Csak más csizmát húzok, 
várjon ön egy percig, mindjárt itt leszek.

Versac a mellékszobába ment, gyorsan megke
félte csizmáját s ruháit, megnyirogatta szakálát, 
s aztán karon fogta jövendőbeli apósát, hogy vele 
a miniszterhez menjen.

A bibornok előszobájában Versac méltóságo- 
san köszöntgetett jobbra-balra, s úgy viselte ma
gát, mint valami elismert kegyenc. Miután az 
öreg urat lehetőleg előre tolta a tömegben, beje
lentette magát a bibornoknál, s egész biztosság
gal lépett annak szobájába ; alig volt azonban 
bent, egyszerre a megtestesült alázatossággá vál
tozott.

— Eminentiád kegyes volt engem az udvarlá
sára jönni szokottak közt észrevenni, — kezdé 
el, magát mélyen meghajtva, — sőt tegnap ne
hány szóval is boldogitott.

— Ez úgy van, lovag, — viszonzá a bibornok 
tört francia nyelven.

— Kegyének ily kitűnő jele után merész va
gyok remélni, miként nem vonakodand eminen
tiád magas hajlamával megtisztelni.

— Szívesen szeretnék szolgálni a király min
den hü alattvalójának, — viszonzá a bibornok.

— Ez esetben azt hiszem, hogy magas kegyére

senki sem jogosultabb, mert családom minden
kor . . ,

— Ne szóljunk ön családjáról, lovag, hanem 
mondja meg, mit óhajt?

— Arra akartam magasságodat kérni, kegyes
kednék szerencsémet megalapítani.

— Szerencséjét ? — kiáltott fel Mazarini kissé 
lehangoltan, s egyúttal gyanakvólag tekintett a 
lovagnak már nem új ruhájára.

— Szerencsém nem kerülend sem eminen fiád
nak, sem ő felségének egyetlen fillérjébe sem, — 
sietett megjegyezni Versac.

— Úgy ? — viszonzá a bibornok, láthatólag 
megkönnyebbülten. — De hát tulajdonképeu mit 
óhajt ön ?

— Arra kérem eminentiádat, hogy üssön en
gem pofon.

— Hát pofont óhajt ?
— Igen, eminontiád.
— Komolyan ?
— Egészen komolyan.
— Ez különös. S nagynak kell-e lennie annak 

a pofonnak ?
— Nem, eminentiád; épen az ellenkezőnek.
A bibornok már kezdé magasra emelni tenye

rét, lovagunk azonban tiszteletteljesen visszatartá 
karját, s igy szólt:

— Ne itt részeltessen pofonban eminentiád, ha
nem előszobájában, az ott összegyűltek szeme- 
láttára.

— Ah, értem a dolgot, kezdem érteni! — veté 
közbe a bibornok nevetve, minthogy már átlátta 
a különös folyamodó célzatát.

A bibornok erre maga nyitotta fel kabinetje aj
taját s azon át láthatta a tömeg Versac-t, a mint 
a miniszter előtt meghajolt, s örök háláját tolmá
csolta. Versac ezután kilépett az előszobába, a 
bibornok pedig követte őt néhány lépésnyire, s 
mialatt újjai hegyével kétszer gyöngédeden meg
érintette bal arcát, oly hangosan, hogy minden 
jelenlevő megélthette, igy szólott:

—■ Elég, elég, lovag! Tudja, hogy öntől mit- 
sem tagadhatok meg. Sőt t ö b b e t adtam önnek, 
mint a mennyit kért. Nos, meg van ön elégedve ?

Versac némán hajtotta meg magát, mintha kép
telen lenne szólani, s ezzel a miniszter visszatért 
dolgozószobájába.

— Nos, — kérdé Versac jövendőbeli ipjától, 
— mit gondol ön ?

— Tökéletesen ki vagyok elégítve, lovag úr.
— Nemde meggyőződött róla, hogy oly ember, 

kit a miniszterelnök egészen előszobájáig kisér, 
s kivel oly bizodalmasan bánik — miként ön
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„Túl rajt’? rosták —  nem! egy magyar —
S német grófnak csizmatalpa,
A talpnyaló szolganyclvek 
Ezer lyukat vájtak rajta.“

„ S ezernyolcszázhatvannyolcból 
Tudjátok-e mi ez végül?

* •ív-

Ritka tárgyak ! ezred múltán,
Ezt érdekkel, azt mosolygva
A már szabad magyar nemzet
Végignézi sorról sorra. 1

Három lúdfej, ama hires 
„Eláll“ fajnak fcrcgébül.“

„Fényt a hír, nem a római 
De a magyar hidakra sző, 
Nem : clgágogni az ellent, 
Lcgágogni, ez a dicső !tt

S előtte, egy ős sarkantyú 
Taréja is becsesebb lesz,
Mint az üké mellén szennyes 
Bérül fény lett arany kereszt.

S ze m e re  M ik ló s .

A közelebb Ácsán talált római emlékkőről.
Van a nemzeti múzeum előcsarnokában, illető

leg portikusában egy mind szépségére, mind mű
vészi kivitelére nézve jeles régi római síremlék, 
moly nagyságára nézve ritkítja párját, Európa 
bármelyik régiségtárát véve is fe l; de alkalmasint 
gyüszü-nagyságú ez említett sírkő azon monu
mentális régi római síremlékhez mérten, mely 
közelebb sept. 4 én Ácsán, Febérmegyébon, a Jó
zsef főherceg alcsúti uradalmához tartozó hely
ségben, Henrik János acsai sváb földmives kül
telkén, közel a bogiári határhoz, midőn keverő 
alá szántana — véletlenül találtatott.

О ugyanis több év óta tapasztalta szántása köz
ben, miszerint ekéje több Ízben eltört, dacára erős 
lovainak, és segélyül vett ökrei dacára ekéje 
sokszor fonakadt, s lovai, ökrei azt egy helyből 
kimozdítani nem birták.

így történt sept. 4-én is, a mikor ásót, ka
pát s napszámosokat hozatván, számos eltört, de 
nagyszerű darabjait emelték ki a szántóföldből 
a síremléknek s kevés mélységre rá találtak egy, 
majdnem 8 láb hosszú, 6 láb széles, és 1 */a láb 
vastagságú római síremlékre, mely alakjára □ ,  s 
a borsajtó aljához hasonlit.

Négy életnagyságú, féldombor faragványú 
alak áll a sírköven egészen régi római szabású 
öltönyben ; feje a négy alaknak oly szép s töké
letes ovál, mintha Caesar idejéből látná Őket az 
olvasó, a Tyberis partján.

Az alakok közül a két szélső férfi s úgy lát
szik, római vitézek voltak ; jobb kezük 3 ujja ki
nyitva szivökön nyugszik j a középső nő, haja 
füle alatt fodoritva, ruhája nyaka alatt kissé ki
vágva, mint az oláh nők máig is viselik Erdély
ben ; a mell eltakarva, lábainál áll 9 —10 évesnek 
látszó fiacskája, kezébon tekét és tekecsapónak 
látszó gyermekjátékszert tartván.

A síremlék derekán 3 lábú kisded oltár (talán 
a Triposz) látszik, egy áldozó férfival jobb olda
lán s teke-alakú áldozati tárgyakkal, balról egy 
nőalakkal, mely nézi az áldozatot.

E fölött V. R. S. elmosódott s félig oltürt betűk 
állanak.

Sajnálni lehet, hogy az eko mind a nő, mind a 
két vitéz orrát tökéletesen semmivé tette, de a 
többi részek szépek s a piciny női száj, szem, fii-

Az emléket 8 
jgás ökör alig bír

ta beszállítani 
Henrik J. udva
rára Ácsára, és 
csak sajnálni tud
nám, ha о jeles 
műemléket s ha
zai kincset nem
zeti múzeumunk 
közei közül kisza- 
lasztaná, vagy ha 
azt a német sógor 
prés aljának fel
használná.

Több tudós és 
művelt ember lá
togatta és szem
lélte meg azóta о 
szép síremléket, 
do eddig a sír

kő iratának olvasásával semmire, vagy kevésre 
mehettek. Alulírottnak jutott a szerencse, — bár 
dillottáus a régészetben — úgy féligmeddig elol
vasni s kimagyarázni a sírkő vön látható ujjnyi 
régi római botükot.

Én igy olvasom a fehér márvány kopott betűit :

Az ÁCFán talált római jcmlókkö. 
(Balogh J. raj/.a,)
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D. M. (Dco maximo).
AELSERENo MED Со TINPL

Aeliano Serono, memoriae dodicato, hanc po
stát lapidom.)

P.ST. VII. V. IX. ANN. XXVII.
(pater sopulti vixit annos 27.)
E. ЛЕР (Et Aeliano Paulo Serenano) 
SERENANo MDCo IIFSVAS. PR 
(memoriae dedicato hoc fecit sopulcrum vas-

tum, pater relictus sepultorum)
SEP. vixerunt V. XV. IX. ANN. XXII. (annos 

15. 9. 22.)
E. A ELI A E CoNCoRDIAE (Et Aeliao con- 

cordiae.)
Magyarul : a legnagyobb istennek ! Elianus 

Sorenus emlékére
Szontolvo tette e követ az elluinyt 
Atyja : dlt 27 dvet.
Es Elianus Paulus Serenanus emldkdro szen

telve csináltatta e mely sírboltot az dletben visz- 1

szamaradt apa; dlt 15, 9 ds 22 dveket: (t. i. az 
ifjú 15, a kis gyermek 9. a nö 22 dvot.) Az Elia- 
nusok (sírbani) egyesülésökre.“

Itt a köböl mdg fdl öl szdttört alkalmasint, mert 
több irat nincs ds nem vehető ki rajta.

Lehet, hogy tdvodek az olvssásban. De hiszen 
csakis figyelem s próbaolvasás tekintetéből közli 
tudósitó a fent Írtakat, dordk s kitűnő régészünk 
Rómer Flóris egyetemi tanár urnák, ki 4—5 nap
pal ezelőtt József főherceg társaságában szemlélte 
meg e síremléket — tudományos ismereteire bíz
ván a bővebb s helyosb magyarázatot, — meg
jegyezvén, hogy ő fensége nagy érdekkel tuda
kozódott e sírkönok első magyarázója után.

Kár lenne, ha idegen kézre jutna e kincs. Nem 
is mulasztom el honfiúi érdekből a régiség meg
vételét (GO írt) Kubinyi Ágoston múzeumi igazgató 
úr figyelmébe ajánlani.

Dobozon, 1868. nov. 2-án.
S zé le s  b a jo s .

ref. le ik .

Uj mentöszer hajótörésekkor.
Franciaország Havre kikötővárosában az idén 

átalános hajózási kiállítás volt, melyen hazai ipa
rosaink és termelőink •— fájdalom! — szóra alig 
érdemes csokély számban voltak képviselve, ho
lott országunk sok oly termény és iparcikk elő
állítására alkalmas, melynek a tengeri hajózásnál 
szerepelnie kell.

Ez alkalommal tehát nőm a hajózási kiállítás
ról fogunk szólani, moly iránt honosaink oly ko- 
vés érdeklődést tanúsítottak, hanem egy Stoner 
nevű amerikai új találmányát ismertetjük meg, 
mely humanitási tekintetből igen fontos, s moly 
a tengeri hajózás veszélyeit ismét kevesbíti.

Ez Stoner „hajótörés elleni mentőszoro,“ moly- 
lyol Havre olött szeptember hó első napjaiban 
tettek nyilvános és fényes eredményű kísérletet. 
Л „С о u r r i о r“ nevű francia gőzös,— fedélzetén 
számos irodalmi, tudományos és hajózási tekin
tély ly el, — mintegy délutáni két órakor kiin» 
dúlt a nyílt tengerre. Midőn a hajó már néhány 
mértföldnyire volt a parttól, Stoner úr és társa 
néhány perc alatt magára votto „mentő öltözékét“, 
s mindegyikük cl lóvén ezenkívül még ogy-egy 
kis éléstárral is látva, az egész közönség szeme 
láttára a hullámok közé voté magát.

Minthogy a gőzös menetét ezután sem lassitá, 
Stoner és társa csakhamar eltűnt a Hittávlatból • 
a közönség mintegy meg volt kövülvo s mereven 
irányzó szemét egy fekete pontra, mely a hullá

mok tetején majd elétünt, majd meg ismét aláme
rült. Mindenki óhajtotta, vajha már visszatérne a 
hajó azon helyre, a hol az úszókat hagyta.

Visszatérvén a hajó, a kirándúlók csakhamar 
megpillanták Stonert és társát, kik gondtalanúl 
ebédeltek a hullámok felett, az övükhöz kötött 
szekrénykéből vevén elő élelmi szereket, mely 
szekrények tetején vígan lobogott az amerikai 
zászló.

Stoner „mentő öltözékével“ mintegy egész 
óráig tartott a kísérlet, melynek eredményéből 
kitűnt e találmány hasznos volta.

Minthogy hirtelen eső kerekedett, a kiséri tto- 
vök bcszállottak a hajóba s visszatértek a ki
kötőbe.

Stoner úr mentő-készüléke következőkből áll : 
először is egy, hajlékonynyá készített parafa- 
övből, aztán e fölött kaucsukba mártott vászonból 
készült, egy darabból álló vízmentes öltözetből ; 
ezon öltözet ruganyosságánál fogva, a hol nyílá
sai vannak, magától záródik szorosan a testhez ; 
végre egy kámzsa jő hozzá, moly hideg, meleg és 
viz eilen óvja a fejet. Ezután két kisebb ólomgo
lyót kötnek a lábakra, hogy a test elég mélyen 
merüljön le a vizbe és igy egyensúlyát megtart
hassa; két kicsiny, vízmentes és az úszó öklére 
alkalmazható vitorlaszorü készülék pedig arra 
szolgál, miként a vízben könnyűséggel haladhas
son előre. Az úszó háta mögött egy léggel toll ott
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bádogszekrény ke úszik, mely dl elmének tárházát | 
képezi, s melyből kauesukcsö segélyével édes | 
vizet is szivhat. Ez éléstár egy embert több napon 
át táplálhat.

Ily módon felkészülve, f. évi augusztus 30-ikán 
tttonor úr társával együtt másodízben veté magát 
a teljes sebességgel haladó Covrrier hajó fede
zetéről a tenger hullámai közé. Ez úttal egy 
vállalkozó nő, Craddok asszonyság is csatlako 
zott hozzájuk.

Ezúttal a látvány különbözött a múltkoritól ; 
a Courrier esti fél kilenckor hagyta el a parto-

szinén. A nap már régen leáldozott s a sötét fel
hők mögött el-eltünedezö hold csak időnként vi 
lágitá meg a jelenetet.

A nézők szive elszorúlt, mert kisérlettevöinket 
tökéletesen elveszték szem elől. Nemsokára azon
ban sistergő röppentyűk szállottak föl a légbe 
úszóink kezeiből. Ezen röppentyűkkel való jela
dás arra szolgál, hogy a netalántán hajótöröttek 
segélyt kérő jelt adhassanak a láthatáron levő ha
jóknak.

Ily jó sikerű kísérletek után méltán mondhatni, 
hogy Stoner ez új találmányával kitűnő szolgála-

kát s midőn a kísérlet megkezdődött, az erős i tót tett a hajózásnak s az emberiségnek, mogkc- 
szél hatalmas hullámokat csapkodott a tenger föl' j vesbitvén ily módon a veszélyek számát.

A H e g y a l  j a.
(F o ly ta tá s .)

Az el pusztáit romok szomorú emlékeket keltő j 

helyétől, Tály ától alig cg у fél óra járásnyira dél- j 
re, egy vidámabb helyre, egy „kis paradicsomba1* 
vezetjük az olvasót, melyet:VII. Báró Vay Miklós golopi laka
cimü képünkön mutatunk be. Egy pillanatot vet

ve a kedves tájképre, minden bővebb magyará
zat nélkül is akárki meggyőződhet arról, hogy 
nem mondunk sokat, s nem túloztunk, midőn 
e regényes fekvésű kastélyt, s az öt környező 
gyönyörű angol parkot „paradicsomnak“ ne
veztük.

Az Ond patak által öntözött hosszúkás völgy-
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teznek, könnyen kimagyarázható, ha ügyelőmmel 
vagyunk a hig és terjengős testeknek terjeszke
déseire. Legjobban és biztosabban bizonyitja a 
manna honnan és miből eredését édessége. 
Okvetlenül növényekből kell erednie, mert nö
vényeink belalkatrészei többnyire cukor- vagy 
mézanyagokat tartalmazván , kiizzadásuk is 
sok édességgel bir. Ez lenne a manna elmélete. 
Sokkal csudálatosabb története. Mindenesetre 
legcsudálatosabb az ó-testamentomban, hol az 
isten mindenható erejének bámulatra elragadó 
áldásaként tűnik elő. Ilárommilló ember táplál
kozik vele huzamosb ideig, szinte a homok legna
gyobb sivatagán. Bámulatosan varázsoltatik elő 
s harmatként szállt vala alá a földre. A nép meg- 
izleli majd örömében ; majd talán étek hiánya 
okozta kimerültségében lihegve mondja: man
na azaz mi az ? Mózes, vezetőjük, szintén öröm
től áthatva arra a gondolatra, hogy ez által már 
meg lesz mentve a bőszült Izrael zúgolódásaitól, 
felkiált „ez az ama kenyér, melyet az úr adott 
nektek“. A manna keletkezési módja, ideje és he
lyi viszonyánál fogva többféle. Van csöppögő 
m z, liszt, zsir vagy inkább enyv-állagú manna. 
Gtyúgytárainkban is ismerik egy nemét az úgy
nevezett mannanak, mely azonban igen különbö
zik ama Izraelt táplálta mannától. Az déli Európá
ból , az úgynevezett Mannaesche, (virágos körisfá- 
ból) jő, s mint gyönge hashajtó gyógyszer használ- 
tatik j emez egészen különböző állományú s majd
nem egyedül is csak a sinai félsziget terménye, 
hol a legforróbb évszak és napján az úgynevezett 
Mannatamarisk csipkebokor féle lombjairól vagy 
közvetlen magától kiizzadás által csöpörög, vagy 
pedig levelészíinkhöz hasonló bogárkák szúrásai 
által idéztetik elő. Ilyenkor a beduinok korán reg
gel szedik, a mikoron szilárdabb kis borsó nagy
ságú szemecskékben lombokról függ le. Felszedik 
azonban azt is, mi az előtti napon a homokba le
szóródott, hogy pedig más vele elegyült anyag

részecseitől, mi könnyen rögtöni romlását előidéz
hetné, megtisztítsák , átsajtolják finom vászon 
rongyocskán, azután bőrtömlőkbe vagy kiszárí
tott tökhéjba szedik, s óvatosan becsinálva, huza
mosb ideig eltartják. Hogy a manna különösen az 
ottani lakókra nem figyelem nélküli cikk, bizo
nyítja nemcsak az ó-testamentomi Israel történe
te, hanem az ottani lakosok jelenleg is vele fog
lalkozása. Épen ama élelmi cikkek közé sorolható, 
melyek legszükségesebbek az ottani lakókra ; 
mert ennek egy része élelmükül szolgál, nagyon 
jó, egészséges, hozzá méz édességü, illatos és kol
lern etes ; más része jövedelmük szaporítására 
használtaik fel, Kajró városa piacain drágán ada
tik el; harmadik részéből pedig a sinai klastrom 
tizedeit fizetik. Némely időben oly drága, hogy 
latja 15—20 krral — a mi pénzünk szerint 
kél. Némely években igen nagy mennyiségben 
terem m eg, volt idő, a mikor az ottani beduinok
6—8 mázsát is szedtek; de volt megint oly év is, 
hogy ennek felét sem. Vájjon nálunk észrevehető-e 
a nagy természetnek eme csudaszerü tüneménye ? 
Tapasztalat mondja, hogy igen, csakhogy nem 
amaz anyagú, s nem is oly nagy mennyiségben. 
Ki nem hallotta volna a köznépnek ama mondá
sát, mikor egyszer vagy másszor nyári vorőfényes 
napon eső talált esni: „növényeinket és ültetvé
nyeinket most rozsda fogta el.“ Ennek igen ter
mészetes és egyszerű oka abban rejlik, hogy nö
vényeink szerves testek lévén folytonos beszivás 
és kileheles által élnek, s ha tehát verőfényes 
napon váratlanúl eső talált lenni, a lég mérséklete 
mindjárt majd hideg, majd meleg, a növények ki- 
lehelése leveleiken s lombjaikon fojtódik, mi meg
ülepedve, a köznép szerint rozsdát képez, mi azon
ban nem más, mint az úgynevezett mannának egy 
része, mi többeknek állítása szerint sok növényen 
édesnek tapasztaltatott.

Micsinay Pál.

E g y  h é t  t ö r t é n e t e .
(November 9Л

(VK.) Az országház és városház e napokban 
olyan volt, mint két megbolygatott köpü. Mun
kás méhek és herék egyaránt zsongtak, röpköd- 
tek, nyugtalankodtak benne. Némelyik fulánkat 
is eresztett.

Amott a nemzetiségi törvényjavaslat, emitt a 
a főpolgármesterség megürült trónusa idézték 
elő e nyugtalankodást.

Nézzük először is a kisebbik bajt, melyen 
már szerencsésen átestünk, a mennyiben múlt 
szombaton a várost — úgy a hogy — mégis csak 
megfejelték, „ideiglenes“ fejévé tevén Gamperl 
Alajos alpolgármestert, ki, sok egyéb érdemén kí
vül, az által tűnt ki, hogy a Józsof-liget vasrá
csára nehány ezer ftot gyűjtött össze, a miből 
tán biztos követkoztotést vonhatunk arra is, hogy
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tehát a Reitter-csatorna millióit szintén kiteremti 
— ha kell !

A mint Szentkirályi Mór végkép kivonult a 
városházból, hol vajha több lehetett volna, mint 
csak „pünkösdi király'*4 — egyszerre rémhírek 
jártak szerteszét: a gazdasági bizottságban rög
tön megjelent a’germanisátió kiéheztetett szelleme, 
s a tagok — hiába erőltették a magyart — mint
egy megbabonázva kényszerültek németül beszél
ni. Az ujtéri színház mindjárt az első éjszaka 
úgy megvaskosodott örömében és alapjaiban, bogy 
még legalább is egy századig fog Siónként állani. 
A vízvezeték csövei mind szétpattogtak keserű
ségükben, s a Reitter-csatorna panorámájában a 
papír-paloták valamennyien balomba dőltek,]mivei 
alattuk a föld megrendült ama hálátlanság súlyá
tól, [melylyel a közgyűlés „többsége“ Szentki
rályi Mórt illoté, — ama férfiút, ki a városházból 
száműzte a német szellemet, halálra Ítélte az uj
téri bódét, létesité a vizvezetést és létesíthetni hitte 
a hires csatornát is. S ime, most mindennek vége 
van ! A mi rósz volt, az mind visszatér; a mi jó 
lett volna, az pedig mind elmarad!

Ily ijedelmes hírek az elégia sopánkodó szár
nyain járták be a csöndes polgári tűzhelyeket, s 
a kétségbeesés sok helyen odáig ment, hogy né
melyek már örömest menekültek volna a Vidacs 
János karjaiba, csakhogy legyen egy erős kéz, 
mely megakadályozza, hogy valnmikép az egész 
város Össze ne dőljön, miután tengelyét veszté egy

nagy férfiban. Nem csoda, ha ily körülmények 
közt, több napig tartott a zavar.

A közgyűlés ugyan három szónyi csekély több
séggel azt határozá el, hogy a megürült helyet a 
fennálló rendszabály szerint— helyettesítés utján 
töltsék be ; de — minden alkotmányos érzelmünk 
dacára — egy nagy párt megnyugodott bár a 
többség akaratában, de csak azért, hogy azt va
lamiképen felforgathassa.

Az „egyonlöségi kör“ kapott is az alkalmon, s 
lett gyülekezés, értekezés, indítványozás, aláírás, 
szervezés s mindenféle fennhangú szónoklás; s a 
„független“ polgárság — a mint magát büszkén 
novezé — „választani“ kívánt.

Bizony, ha eszünkbe jut, hogy a helyettesítés 
végre is a rangfokozat kérlelhetlonségenél fogva 
(iámperi alpolgármestert juttatá arra a helyre, a 
hová Gamperl alpolgármesternél egy fejjel mégis 
csak magasabb férfiú illenék: csak egy csöpp 
fiiján múlik , hogy magunk is nem a választani 
akarók pártjához csatlakozunk, habár a korteske
dés kocsma-szónoklataiért és alkotmányos „eszem- 
iszomjá“ért nem valami nagyon lelkesülünk.

De hiába ! a városi házszabály, (mely törvény 
erejével bir,) helyettesitést határozott, s igy meg 
kell nyugodnunk ez egyszer Gamperl alpolgármes
terben — legalább másfél esztendeig.

A népgyülés tehát alkalmasint elmarad, vala
mint Thaisz Elek kivánatára elmaradt az a fák
lyás zene is, mely dicséretesen füstbe ment, mie
lőtt szövétnekeit csak meg is gyújtották volna. 
Azóta aztán valamennyi mézes-bábos esküdt-el
lensége a főkapitánynak, ki nem tudja annyira 
megbecsülni, hogy elfogadná polgártársának fák
lyafogyasztó tisztelgését.

Nem ily könnyen és hamar csöndesül le az a 
békétlenség, melyet a nemzetiségi kérdés idézett 
elő az országházban, a sajtóban és az egész or
szágban.

Ez a tűz egyre füstölög, s Türr tábornok is, (a 
mint Olaszországból visszatért,) sietett egy hal
maz szóvirágot dobni rá, hogy elfojtsa kilobba- 
násait. Hanem ezt a tüzet sokkal régebben biz- 
gatják, semhogy effélékkel el lehetne oltani. Mile- 
tics, a Mocsonyiak, Dobrzánszky, s a nemzeties- 
kedés valamennyi rennomistája köszörüli torkát, 
hogy a vita zaját minél nagyobbá tegyék. A test
vériség nevében semmi egyebet nem kérnek ők 
az országtól: csak egy kis öngyilkosságot. Ezzel 
azutánj* szépen beérnék. Javaslatuk oly pon
tokat tartalmaz, mely területi földarabolást vonna 
maga után, s az országban országokat létesítene. 
Ily követelések ellen azonban minden jó magyar 
párt oly egyenes és összetartó arcvonalt, képezett, 
hogy a nemzetiségi tábor maga is meghökkent.

Eleintén az a hir járt, hogy ha el nem fogad
ják javaslatukat tárgyalási alapúi: azonnal ki
lépnek a képviselöházból. Úgy sincs hátra már, 
csak egy hónap — a napi dij vesztesége baga- 
te ll! Ki ne adna annyit egy heroikus szerepért V

Most azonban azt beszélik, hogy még sem hagy
ják oda a képviselőházat, hanem tiltakoznak és 
—• maradnak.

A zajongó tenger fölött pedig egyszerre a Fáma 
szárnyán látjuk lebegni az öreg Neptunt, a min
denható szigonynyal, mely egyet üt: s a vihar el- 
simúl. Ez a Neptun : Deák Ferenc, s szigonya a 
— bölcseség. Azt mondják róla, hogy oly módo 
sitásokat tett volna e kényes törvényjavaslaton, 
melyekben a követelők is megnyugosznak ma
gukban, még ha azt nem is vallják be. — Ezt 
mondják, de be kell várnunk, hogy beteljesül-e, a 
mit mondanak ? Annyi bizonyos, hogy könnyebb 
a danaidák hordóját megtölteni, mint holmi fene
ketlen óhajtásokat teljesíteni.

Mig a férfiak — megoszlott pártjaik szerint —
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szembon állnak egymással a gyűléseken: addig 
a hölgyek, kik egy jó ügy előmozdítására szö
vetkeztek , kezet fogva gyűltek összo nehány 
nap előtt, hogy a nőképző egyesület tervein ismét 
egyet lendítsenek. У e r e s n  é-B e n i c z к у H e r 
rn i n úrhölgy —• az egylet elnöke — igen eszesen 
ds melegen fejtegető, hogy ez eddig elhanyagolt 
ügyet az államnak kell fölkarolnia, mely a míg 
most is évenkint százezreket költ a íi-nemzeddk 
magasb képzésére : a nőnevelésre csak 4000 frtot 
szánt, (ezt is az angol kisasszonyok pesti kolos
tora kapja;) ennélfogva az országgyűlést kell 
fölkérni, hogy a nők számára is állitson egy ma
gasabb tanodát, hol a fiatal hölgyek valami egye
bet tanúihassanak, mint azt a fölületes mázt, mely- 
lyel a szalonokban csillogni lehet.

Ez egylet céljaira magánosak is buzgón adakoz
nak ugyan, de a jótékonyság annyi oldalról van 
most igénybe véve, miután a hazai célokon kivül 
a svájciak és olaszországiak Ínségén is törek
szünk enyhíteni, (a mint egykor azok is enyhí
tettek a miénken,) hogy oly nagy összeget, meny
nyibe példáúl egy nagyszerű lánynövolde ala
pítása vagy az Eszterházy-képtár megvétele k e
rülne, aláírás útján bajos volna összoszerezni. így  
a magánosak törekvéseivel az állam segélyének 
kell párosúlni.

A népszínház is álmodozott egykor ily segély
ről; de most örülni fog, ha megmaradhat azon a 
telken, melyen megszületett, miután most ott egy 
társulat mindenkép nagyszerű vendéglőt szeretne 
emelni. S Buda város olyan megszorúlt agg 
parthie, hogy a kérőt, mely tele erszénynyel kö
zelit— könnyen elfogadhatja. Pedig kár volna, ha

a népszínház elvesztené о helyet, moly még a leg
jobb Budán, a mennyiben közel esik Pesthez, 
honnan az élotet kapja.

Közelébb о helyen egy kis vígjátékot adtak: 
„A regény vége“ címmel, mely ügyes ötlet s élén
ken van jolenetezvo. Egy Írónak, — mivel köte
lezve van, — egy lap számára írnia kell regényt. 
De nincs tárgya. Leírja tehát szorúltságból a ve
le szomszédos nyaralót в annak úrnőjét, meg egy 
fiatal embert, ki épen mogjolon, midőn a regény
nek a lapban „folytatása következik.“ A nő át
küldi ügyvédét az Íróhoz, mivel bántja a rajz, 
melyben magára ismert. így  a nő és iró megisme
rik egymást, s a regény vége az, hogy egymáséi 
lesznek.

E kis vígjátékot úgy adták elő, mint francia 
fordítást; pedig eredeti, egy szerény fiatal bc- 
szélyiró müve, ki incognito akarta bevárni müvo 
sikerét. Szépfaludinak azonban elvitázhatlan vig- 
játékirói tehetsége van ,sigy nevét nem lesz szük
ség többé elrejteni, bár mindig dicsérondőbb (s 
egyszorsmind ritkább) dolog a magunkét idegen 
etiquette alatt állítani ki, mint — a mi annyiszor 
fordúl elő — a mások pávatollaival pompázni.

A nemzeti szinházban most Kotter Irma k. a. 
táncol, még pedig könnyűden, kellemesen. Az 
„Európában“ pedig Singor Ödön hegedül, ki 
valódi virtuóz; de valamint Rotter Irma k. a. 
nem Couqui k. a., úgy Singer Ödön hazánkfia 
sem Joachim. Hegedűjének szép hangja van s 
technikája kitűnő, de a művészi ogyéniség ama 
varázsát, mely csak önmagához hasonlít, nem 
birja.
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aláírása alatt. A pecsét ha
sonmása itt látható. Alak
ja gömbölyű, körének át
mérője egy hüvelyk és 
egy fél vonal. Belső szem
csés karimájában egy fejű 
sas szétterjesztett szár
nyakkal, kinyújtott kar

mokkal, és nyilak  kú kitöltött nyelvvel látható, 
derekán félhold forma látszik. A külső karimában 
az akkori Írásmód szerint e körirat áll : TECZÖ 
V Á R O SSÁ : A. 1 : 6 0 1 8. A magyar körirat da
cára is, az évszám előtti A botü a latin A n n  о t 
jelenti. Az évszám mutatja, hogy a vésemény a 
17. század első tizedéből való, és e szerint a ma
gyar köriratú oddig ismert pecsétek között ez a 
hatodik helyen áll.

Eddig ismert magyar köriratú községi pecsé- 
teink a 18-i'c századig a következők : 1487. V Á 
MOSI PECZET. 1511. G ARM ATI 1* FALU. 
P É C SÉ T ! 1549. T H O K A I: B. Z. 1592 előtt— 
TARCZAL *— * VARASA. 1003. K EREK I. V Á 
ROS . PECZETI. 1608. TECZÖ : VÁROSSÁ. 
1008. ISTEN : KEGIELMEBOL : EPITETET: 
SZERENC: -  1615.NÖTECZI: BÍR ÁK : PECSÉ
TÉ. 1020. VISK : VAROSA: 1EZUS. 1624.LONI: 
SZENT : MARTON. PECSETI (Szalk-Szent-Már- 
ton.) 1628. FÜL D E Á K ! NEMES. PECSETI. 
1030. SASS: VÁRASSANAK : PECSETI. 1630. 
IIA R SA N I: VÁRASSANAK: PEC Z ET ! 1606. 
TATA : VAROSA 1000. S Á P I: PÉCSÉT. 1007. 
APA : FAL V IA : PECZETI: A. D. 1678. előtt 
SIXO : VAROS P É C SÉ T ! 1 6 8 !  KIS: BARÁ
T I: FA LU : PECETE. 1683 előtt. NEMES: 
NAG Y : OROSZI KIHAL: SZABAD : VÁROSSÁ. 
1680. D A B I: F A L U : PÖCZETE. 1087 előtt. TO
KAI :PEC ZE.. 1692. TELEGD. MEZŐ. VAROS. 
1092. KONYI: FALU: P É C SÉ T ! 1694. SA- 
RAND. PECSETYE. 1090. CZEG E! PECZET. 
1697. T É T ! FALU. PÖZLET. 1098. CSIK- 
VANDI. FALU. PECETI.

Ezekhez adható még (ha való?) Czegléd vá
ros pecsétje az 1040-ik óvből, R. Ensel S. szerint. 
Es igy 1700. évig összesen 23 (vagy 24) m a
g y a r  k ö r i r a t ú  pecsétet ismorünk. A 18-ik 
század olső évétől már kétségkívül több magyar 
köriratú pecsétünk van. Itt azonban az előbbi 
századokból is csak azokat soroltuk fel, melyek 
vagy a pecsétre vésett évszámnál, vagy pedig az 
oklevél kelténél fogva, melyro a pecsét nyomva 
található, — kétségtelenül a 17. századra esnek; 
mert lehetnek ós vannak is évszám nélküli ma
gyar köriratú pecsétoink, molyok bizonyosan

még a 17. századból valók: de csak későbbi ok
levelén találván nyomatát, bizonyosan előbbi 
századba nem helyezhetők. A fölebbi névsort pe
dig célszerűnek találtam Összeállítani, azért is, 
hogy a pecséttan barátai figyelmessé tétetvén, 
notaláni fölfedezéseikről e lapok szerkesztősége 
utján, úgy a magyar köriratú, mint más régibb 
pecsétekre nézve, e szak embereit értesíthessék.

* (A szibériai száműzetést) 1769-ben kitörülték 
az orosz törvénykönyvekből a halálbüntetést, s 
helyébe a száműzetést lépteték. Az elitéltek kor
mányköltségen szállitatnak el. Száműzetést azok
ra is szabhat a biró, kiket bizonyítékok elégte
lensége miatt el nem Ítélhetne, de meg van győ
ződve vétkességükről. Ha valamely hely lakos
ságának két-harmad része ellenszegül, hogy a 
bűnös visszatérjen, akkor is elküldik Szibériába. 
Ezenkívül még a cár fentartá magának a jogot, 
hogy mindazokat, kik előtte gyanúsoknak látsza
nak, száműzhesse. Ebből kitűnik, hogy Oroszor
szágban a száműzetés oly büntetés, mely vétkest 
és ártatlant egyaránt érhet, s valóban Szibériá
ban minden osztálybelit találhatunk, és a bűnté
nyek legkülönfélébb változataira akadunk : gy il
kosokra s politikai bűnösökre úgy, mint gazem
berekre s jeles írókra, nemkülönben bukottakra s 
tábornagyokra is.Moszkvában van egy közfogház, 
melyben a számüzendőkot őrzik. Ott rendezik a 
meneteket. Az elútazás előtt nagy láncot vernek 
az elitéit lábaira, a haj lenyiratik s durva daró- 
cot kell felöltoni. Egyik osztálybeliek szekeron, 
a többiek gyalog küldetnek. A gyaloglás a na
gyobb bűnösöket sújtja; példáúl a szegény len
gyeleket, s nagyobb politikai bűnösöket. Kéthar
mada az elítélteknek nyomorúság, nélkülözések 
közt hal el, mielőtt Szibériába jutott volna. Ha 
helyre érkeztek, ismét két osztályba sorozzák 
őket. Az első osztályban vannak a kényszer-mun
kára Ítéltek, kiket a bányákban a legszigorúbb 
munkákra alkalmaznak. Minden eledelük izetlen 
fekete kenyérből, s ünnepeken sós halból áll. 
Reggel már ismét a sötét bányákban dolgoznak, 
melyet csak éjjelre hagynak el. E mellett folyto
nosan kell láncaikat is cipelniök. Éjjel erősen e l
zárt falak közzé záratnak. A legkisebb szorga! 
matlanság korbács és bottal orvosoltatik. A bá
nyákba a legerősebb bűnösöket választják, az- 
után még a drágább bőrű vadállatok ellen is kül
dik vadászni, hol a legnagyobb veszedelemnek 
vannak kitéve. A kovésbbé szerencsétleneknek 
csupán a hajókat kell vontatniok. A második 
osztály öt alosztályra oszlik : a gyárakban s vas- 
hámorokban levőkre ; továbbá azokra, kiket oly
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munkákra használnak, mihez nagy testi erő szük
séges ; harmadik osztályba tartoznak, kiket ina
sokúi használnak csupán; a negyedikbe a mezei- 
munkára Ítéltek ; végre: a betegesek és aggok. 
— Minden elitéltet, mielőtt poselenz (gyarmatos) 
címet nyerne, próbára teszik, mely rendesen hosz- 
szas ideig tart, s nem tartozik a kellemes időtöl
tések közé. Nem csak a férfiakat, hanem a gyön
ge idegzetű nőket is éri néha a Szibériába való 
száműzetés büntetése.

* (A gyomor imádási) Korunkban száz és száz
féle módon, még a legkényesebb gyomrokat is ki 
tudják elégiteni. Az Ínyencség oly fokra fejlődött, 
hogy alig tudjuk már a „művészetben kivül más 
névvel kifejezni; az ételek készítésének „művé
szete“ némely embernek egész életföladata ; az ily 
finoman készült ételek élvezete pedig nagy fon
tosságú másokra nézve, kik az életet ily finoman 
készült étkek nélkül csak tengődésnek tartják. 
De ne higyjük, hogy ez csak mostanában fejlő
dött ennyire; régebben talán még magasabb fo
kon állott. Midőn Medici Katalin Franciaországba 
érkezett, a gyomor valódi bálványimádása kezdő
dött. Ő hozta magával ajégkészités titkát, s csak
hamar minden gazdagabb ember csak jéggel akart 
élni; Katalin alatt jött divatba a fricandeau, s ez 
idő óta mindenütt honos volt, mint a rómaiak 
asztalán a páva- s fülemilenyelv. A szakácsok 
csak oly fontos személyiségek lettek, mint a stá
tusférfiak és államtanácsosok. Condé herceg 
szakácsa megölte magát, mert a nagy ebédre várt 
hal meg nem érkezett; s Condé egy sürgős útat 
hagyott el, mert kedves szakácsa kedvenc ételé
vel nem követhette útjában. Finom ebédek régeb
ben és ma is igen fontosak a nagyoknál. Hízel
gőnk a gyomornak s rászedjük a szellemet. I. 
Napoleon nem sokat törődött saját konyhájával, 
hanem azért a finom ebédeknek nem volt ellen
sége. Beleegyezésével történt, hogy államkan
cellárja (Cambecére) a legfényüzőbb ebédeket, 
lakomákat rendezte, melyek néha fontos államdol
gok színhelyei lettek; s midőn de Brandt abbét 
Lengyelországba küldte követségbe, egyenesen 
azt a megbízást adta: „Nagy lakomákat adjon, s 
hízelegjen a hölgyeknek, akkor boldogulni fog !w 
Midőn a gyomorimádás tetőpontját elérte, követ
keztek a legpompásabb asztalteritékek és díszle
tek, melyekkel sok meglepetés is volt néha ösz- 
szekötve. Egy-egy pastétomalakú porcellán me
dencéből evés közben néha békák ugrál
tak ki a társaság nagy meglepetésére , vagy 
madarak repültek ki az üvegburok alól.

Pesten. Nyomatott az „Athenaeum1
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A hölgyek visítottak , a madarak eloltották 
a gyertyákat , a békák szerteszét ugráltak; 
egyszerre aztán rákezdődött a hatalmas ze
ne s minden a régi kerékvágásba fordúlt. Lord 
Albemerle szakácsa egy izbon, mint Walpole be
széli, egy 18 lábnyi tortát épített csupa isten és 
istennőből úgy, hogy az asztalon nem is foglalha
tott helyett; az egész társaságnak kellett össze
rombolnia, hogy az enyészetnek átadhassák. A 
lord hozzá még nem is akarta megengedni, hogy 
e monstrum - torta gyönyörű bársony szőnyegét 
beszennyezze. „Még is sok ily csekélységre : a kis 
szőnyegre gondolni, midőn ily ritkaság bemuta
tásáról van szó!“ — kiáltá a megboszankodott 
szakácsmüvész.

* (A rózsák egy új faját) kezdik meghonosítani 
Európában. Uj-Seelandból hozták, hol egész lige
tek vannak e rózsából, moly folyvást nyílik, még 
egyszer oly nagy, mint a rendes rózsák legna
gyobb faja, de nem oly teljes. Színe sötétebb, 
illata oly erős, hogy egyetlen tő egész kertet el
áraszt. Fája oly magasra nő, mint az orgonavi
rágé ; tövisei hosszak és erősek. Egy francia ker
tész az idén több tővel tett kísérletet. Márciusban 
már teljes lomb fedte az ágakat s ápril végén 
nyílott, s aztán folyton bimbókat hozott. A ker
tész, a császárné iránti hódolata jeleül, Eugonia- 
rózsának nevezte el.

* (A francia forradalom naptárai) Nem fölösle
ges e naptárt ismerni, hogy a francia forradalom 
eseményeit figyelemmel követhessük. Példáúl 
nem mindenki tudhatja , hogy Brumaire 18-ka 
november 9-kével egy. Л convent, határzata a 
nyilvános oktatásra e forradalmi naptárt hirdető 
ki, mely Chénier költő s Louis David festő 
szerzeménye s 1792. nov. 24-ikén hirdottetett ki. 
— E naptárban az év 12 hóra osztatott, a hó 30 
napra, és szeptember 22-ikén, a francia forrada
lom évnapján vette kezdetét. Őszi hónapok : 
Vendemiaire, Brumaire, Fiimaire; — téli hóna
pok : Nivoso, Pluviose, Vontose; nyári hónapok : 
Metsidor, Thermidor, Fructidor; tavasz hónapok, 
Germinal, Floréal, Plairial. Ehhez a 360 naphoz 
öt pótlék napot csatoltak : „Epagomenen“, melyek 
az erény, genie, munka, vélemény s jutalomnak 
voltak szentelve. A szökő években még egy hato
dik is járúlt hazzájok a : sansculottide, vagy a 
nép ünnepe. A hó három tizedro volt osztva, 
melynek napjait Primidi, Duodi, Tridi, Quadridi, 
Quintidi, Sextidi, Septidi , Octodi, Nonodi, Deca- 
dinak nevezték. A Decadik a vasárnapokat pó
tolták.

iro talmi r. társulat nyomdájában. 18G8.



mint itt száguldó futárral, amott egymást ápoló 
sebesültekkel, halottakat eltakaritókkal stb. — E 
kép nemcsak tárgyánál, de kivitelénél fogva is 
egyike a kitttnőbb festményeknek s tulajdonosa: 
Almáesy Pál, szolgálatot tenne a mübarátoknak 
ha azt a képzőművészeti társulat csarnokában 
kiállíttatná, valamint azon másik két jeles fest
ményt is (két különböző tengerpati tájkép Capri 
szigetéről^, melyeket ugyancsak e művészünknél 
rendelt meg. Láttunk ezenkivtil Ligeti műtermé
ben még több, részben már befejezett, részben 
vázlatban lévő magyarországi tájképet, melyek 
mind egyes vagyonosabb uraink megrendeléséből 
készültek s készülnek, mi arra mutat, hogy vala- 
hára éledezni kezd már nálunk is a képzőművé
szet pártolása. ' Ligeti közelebb egyszersmind 
újból rendezni fogja a nem, múzeum képcsarnokát.

»(Д dicsőség tengeréből“) Qim alatt Vértesi Ar
nold elbeszélésekre nyit előfizetést az 1848/9-ki 
szabadságharc történetéből, Az 1 frtos előfizetés 
szerző lakására küldendő. (Pest, városligeti fasor 
jobbra 27. sz.)

* (A delegátiék) neme  hó 12-ikén, hanem ké
sőbb (17—20-ika közt) fognak összeülni, mivel a 
bécsi kormány előbb még a birodalmi tanácsban 
is keresztül akaija vinni a védelmi rendszer elfo
gadását. —г A megnyitandó delegationalis ülések 
alatt báró Becke, mint a'közös minisztérium kép
viselője, folyvást Pesten fog időzni, valamint az 
egyes más minisztériumok képviselői is. — A 
magyar delegátióban b. Orczy a közös ktilügy- 
miriszteriumot, Weninger osztályfőnök a közös 
pénzügy minisztériumot) Ghyczy alezredes a had
ügyminisztériumot képviselőnőik.

* {Ama v estély es embtrl,) kit múlt számunkban 
emliténk, név szerint Hartmant, (kinek az a rög
eszméje volt, hogy a királyné ellen titkos Öszeeskti- 
vés van keletkezőben, s ki e. végből több Ízben 
kért audentiát,) behozták a pesti megye házába. A 
vizsgálat után mindjárt kitűnt, hogy elmeháboro
dott s átvitték a tébolydába. A szegény szeren
csétlen, bár meg volt kötözve, mindent letépett 
magáról в jó formán meztelen в hajadon fővel ér
kezett meg, folytonosan kiabálva, hogy őt, a vi
lág leghatalmasabb urát, hogy merik igy mezte
lenül kísérni a megye házába.

* (A gödöllői vadaskertben) ritka szép példányú 
szarvasok vannak. Közelebb ő felsége hat pom
pás szarvastlőtt* S köztük oly példányokat, mi
nők a Práterben vagy Lobaudan alig léteztek 
valaha. A  szarvasok majd mindenfelé elkoososúl- 
ván : a gödöllői példányok valódi ritkaságoknak 
mondhatók. Egy közülök négy- vagy ötödfél bé
csi mázsát nyomott Bókák is oly bőven vannak 
Gödöllőn, hogy a legkedvezőbb róka-vadásza
tokra lehet kilátás.

* {Kinesásés Nyíregyházán.) Egy nyíregyházi 
polgár több év óta azon rögeszmével foglalkozott,
hogy házában nagy kincs van elrejtve ; folya
modott a minisztériumhoz kutatási, illetőleg ás- 
hatási engedélyért, azt meg is kapta — és a na
pokban már kezdte a házat elbontani; de a vá
rosi kapitány megtudva, hogy a házra nagyobb 
összeg árvapénz van bekebelezve, betiltatta.

* (Ц) vulkán képződik Olaszországban.) A  
Gardá-tó partján elnyúló ВаШо-hegy, hihetőleg 
tűzhányó hegygyé fog átalakúlni. Gyakori és erős 
földalatti dörgések hallhatók s a lakosság inár el
hagyta lakhelyét. A kormány bizottmányt neve
zett ki, tudományos észlelődések tétele végett.

* 'C4 szegedi lakatos segédek) úgynevezett if
júsági gyűlést tartván, derék felügyelő mesterük 
N. P. azon indítványát, hogy a svájci vizkárósúi- 
tak javára kisorsolandó müveket készítenének, 
osztatlan lelkesedéssel fogadták; в nemcsak azt 
ígérték meg, hogy a munkás ipar hazája lesújtott 
lakosainak szívesen áldozzák készítendő müveiket, 
de ezenfölül maguk közt még gyűjteni is fognak.

* {Vjlőfegyver.) Mint a lapok írják, Budán egy 
Kerekes nevű végzett technikus oly lő-szerkezo- 
tet talált föl, mely a golyót puska nélkül elsüti. 
Azaz egészen uj készletbe helyezi a lőport, s 
még irányt s erőt is tetszés szerint ad neki. Mond
ják, hogy közelebb egy 14 fontos golyót 425 
lábnyira lőtt, s a golyó ott még 3 lábnyira be- 
nyomúlt a földbe.

* {Az izraelita kongressusra) már mindenfelé 
megkezdődtek a választások. Ez sok helyen egé
szen magyarosan megy, igy Győrött is, hol nem
zeti szinti zászlót tűztek ki, s rá 'magyarul e fel
írást: »Éljen König Károly, a magyar izraelita 
kougressus győri követe.“ — Ellenjelöltje nincs; 
természetesen haladó magyarosodó párti.

* {Nincs annyira elterjedt magyar gyártmány,) 
mint azok a vasúti kerekékek, melyek Ganz budai 
gyárában készülnek, s melyeket a vaspályák nagy 
részén használnak. E kerekek öntésének titka van, 
mely még most ismeretlen. A találmány.egy bu
dai munkásé, kitől azt Ganz megvette. Ajánlotta 
aztán e kereket mindenfelé, de hiába — senki 
sem hitte el, hogy valami különöset fedeztek volna 
föl épen Budán. Végre sikerült Ganznak egy 
vasúti felügyelőt rábírni, hogy négy kerekét — . 
az igazgatóság tudta nélkül — egy kocsi alá alkal
mazzon. Egy év alatt e kerekek a többiek közt 
igen nagy útakat tettek. Midőn a bizottság kimus
trálni jött a kerekeket, csodálkozva vette észre, 
hogy annak a négynek semmi baja. Hogyan van 
az — töprengtek)— hogy egy gyár készítményei 
közt ily különbség legyen. — A felügyelő ekkor 
vaílá be, hogy azok Budáról való kerekek. Ekkor 
aztán elfogadták, s csakhamar a Ganz kerekei 
jutottak uralomra a vaspályákon mindenfelé.

* {Helyes intézkedés.) A z  államvasúttársulat 
szándéka: a tiszai vasútról jövő utazók számára 
Ceglédről Pestre közvetlen személy-vonatokat 
rendszerezni; és ez által a közönséget mind a ko
csi-cserélés kellemetlenségeitől, mind az unalmas 
várakozástól az úgyis szűk helyiségü ceglédi 
várótermekben megkímélni. Ezen intézkedés ál
tal a tiszai vasútállomásai és Pest közötti Utazás 
időtartama másfél órával rövidül.

* {M amm ut'f o g a k )  Jász-Apátiban közelebb 
kútáeás alkalmával,öt ölmélyeégben,kétinammut- 
fogat találtak. Az egyik fog,mely bét font súlyú, az 
egri fögyimnasium mnzeumának birtokába jutott, 
hol azt mindenki megszemlélheti. Agyara, mint 
mondják, hat láb hosszú volt, de a kutásó azon



hiedelemben, hogy arany van benne, összetörte. 
A töredékből négy darab szintén az emlilett mú
zeumban van.

* (A pesti fényitö törvényszék) közelébb Ítélte el 
Cz. Ernőt, kit három évnegyed előtt váltóhamisí
tásért fogtak el. Az elitéit 21 éves, nőtlen, az előtt 
uhlánus hadnagy volt és szülőitől 80—90 ezer 
irtot örökölt, de mivel vagyonát árvagyámilag 
kezelték, ő maga pedig gavallérkodni szeretett, 
adóságcsináláshoz, utóbb hamisításhoz folyamo
dott Ennélfogva a törvényszék bűnösnek találta 
в kilenc hónapi vizsgálati fogságát (az enyhítő 
körülményeknél fogva) büntetéseként tudta be.

* (Fontos állami ügyben) intézett köriratot e na
pokban a budai hatósághoz a belügyminisztérium. 
T. i. meghagyta Budaváros tanácsának, hogy a 
Budavárosban ez év folytán meghalt cs. k. kama
rások névjegyzékét terjessze fel, a lelkészeknek 
pedig, hogy valahányszor Budán cs. k. kamarás 
meghal, mindannyiszor jelentést tegyen !

* (Különös tiltakozás.) Dobrzánszky Péter, a 
Szabolcsmegye Kótaj községében lakó Dobrzánéz* 
kyak megbízásából tiltakozik, hogy ők sem vér
beli, sem elvi, sem más erkölcsi köteléknél fogva a 
képviselő Dobrzánszkyval nincsenek összefüggve.

Pilules Dehaut.
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