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Bálvány-utcza, a Mocsonyi-féie házban 1. sz. alatt.
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Bálvány-uteza, a Moesonyi-féle házban i-sö szám.
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WALSER FERENCZ
PESTEN.

A nemi élet

| titkai
s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
616 (10-12)
Függelékkel a bnjakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t, lyoni orvos

Dr. Eiber V. P.

ajánlja magát a t . ez. közönség és érdemes kösségnek tetszés
szerinti nagyságú s tiszta egéaz oaszhangzatu

3

(magyar nyelven harmadik).

a férfi és nói ivarszerek boneztani ábráival.
Ara: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral főbb
utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

nagy kereszt-uteza 3-ik szám alait

valamint a legújabb szerkezetű
„
_^

PesL márczius 6-án 1870.

Pesten, József-utcza 66-ik számú
saját házában.

^
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korona.

szerkezte

Az é'ű találmányom módja s*er,nt raegnjitott ss a magas kormán, által szabadalmazott öatfitt-iss kalappal ellátott harangok a legnagyobb előnyt nyújtják, mert koronájuk, azaz kalapjuk fordítható és igy a harang nyelvének felütési helyét megváltoztathatván a harang megrepedése lehetetlen s legnagyobb tartóssága biztosittatik, azonkívül az ojonnan szerkesztett és szabadalmazott sarlódasment persely által, mely igen könnyen fordul, a harangozás is igen kevés erőt igényel; továbbá a torony szilárdságát
»em rongálja, mert könnyű forgása által a haranglábat legkevésbé sem ingatja meg. Az ily módon felszerelt harangot tökéletesen
kilóditani lehet, mely által a hang is egészen kitolni, s igy teljes hangját és erejét éri el; minden eavart hang és az oly ijesztő
kong'ás pedig, mely tökéletesen ki nem lódítható harangoknál előfordulni szokott, teljesen elmarad.
726 (2—12)
Kívánatra öreg harangok is megváltoztathatnak aj r«:: isze.^m szerint, és nj felszereléssel láttatnak el a legjutányosb áron.

ROCK ISTVÁN PESTEN,
ajánlja

gépgyárából (soroksári-uteza 2. sz.)
tisztogató és zsákolóva! ellátott

Eladö birtok.

e mellett

6 lovas hordozható hajtóművel, mely szintén oj szerkezetű 2 lóerejénél könnyebb járatú,
végre

Heiitzitiaiiii-féle, amerikai cséplő-gépeit
l, 2,3,4, 6 lóerővel; mindenféle nagyságú eiecekavásó-ffépelt. kéz- és lóerőre; különféle nagy-

ságu repavagóit. kakoriczainorzsolóit, ekéit, boronáit, bor.sajtóit. sódaráit, vala-

mint ló-és gőzerőre alkalmazott ő r l ő m a l m a i t ; minden nagyságú fekvojeözgépeit mozdonyait
és vízszivattyúit. Gyártmányainak jósága s tartósságáért kezeskedik.
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Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnal 10 krajezárba; háromszor- vagy
többszöri igtatásnal csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadá-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppeiik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Togler, Wollzeile Nro. 9 . Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Herzen

ragályelleni legbiztosb óvszerérői,

harangöntö,

jggrf»

Egy utasitvány, mely szerint a nehézkór, (kóros görcsök,) egy nem
gyógyszeres egyetemes egészségi
gyógyszer által a legrövidebb idő alatt
gyökeresen meggyógyítható. Dnante
F. A. Kyáros kiadványa (Warendorf) Westfaliában, több kitüntetési
diplomák stb. tulajdonosa, — mely
egyszersmind számtalan, részben hivatalosan megállapított, illetőleg eskdleg
megerősített csaknem Európa összes
államaiból, ugyszinte Amerika és Ázsiából stb. — annak szerencsés és sikeres
gyógyításáról szóló bizonyítványokat s
elismerő okiratokat tartalmaz.
Közvetlen bérmentes megrendelésre
a kiadó által ingyérts bérmentesen küldetik meg.
741(1-8)

Hatoí?ife kiadás

MfcgT Vidéki megrendelések az áruk utánvétele mellett a legpontosabban intézteinek el.

SutafelmuotMrutelap legújabb
^
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mm

Tizenhetedik évfolyam.

10-ik szám.

116

ROCK ISTVÁN,

onos.

Pestmegye puszta-péteri
határában 53 — 54 osztályozott hold területű, tagositott
fekvő birtok szabadkézből eladó. — A venni szándékozó
teljes alku egyességre léphet
személyesen vagy levél által: t. K ú n Ábrahám úrral,
Borsodmegye levéltárnokával,
mint családi megbízottal Miskolczon (a megyeházban). —
P G

y

Kiadó-tnlajdonoa Heckeiwst Guwtáv. - Nyomat,:: saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-utca 4-ik szám alatt).
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(2-2)

Sándor.

(1816-1870.)

Január 24-kén halt meg Parisban a hires
orosz kivándorlóit, Herzen Sándor; egyike
azon férfiaknak, kik részint az átküzdött
forradalmak, részint a hazájukban uralkodó
kormányrendszerek elleni gyűlölet folytán,
kényszerű vagy önkéntes száműzetésben,
idegen földön élik le életöket s találják sirjokat. Mazzini, Hugó Viktor, Heine, Kossuth
s számosan alkotják e számüzöttek koszorúját, melynek egyik kitünö tagja Herzen
Sándor az orosz publicista volt, ki még
1847-ben végkép lerázva saruiról hazája
földének porát, azóta először Olaszországban, majd a februári forradalom
lefolyta alatt a júniusi napokig
Francziaországban élt, 1849-ben
pedig Londonba tette át lakását
s csak halni jött Parisba.
Herzen Sándor 1816-ban született, orosz atyától, de német
anyától, Moskauban, s szellemi
alkatába eredete mindkét elemét
teljes mértékben fölvette. Kora
ifjúságában kitüntette már jelleme mindkét oldalát, a valódi
orosz szellemet erkölcseiben s
nemzete és faja iránti lelkesült
ragaszkodásában, és a német
kitartóságot s alaposságot tanulmányaiban. Moskauban, hol
tanulmányait végezte, egész
ifjúsági kört gyűjtött maga körül, mely orosz szellemű, de szabad nemzeti irányú volt. A kör
csakhamar felköltötte a hatóság
gyanúját, mely titkos és veszélyes czélzatu politikai összeesküvőket látott a lelkes fiatalokban. A tizennyolcz éves Herzen,
több barátjával együtt befogadott s majd egy évi szigorú
vizsgálati fogság után Szibé*"iára Ítéltetett. Társai leverten
ha
% a t á k itéletöket; egyedül ö
J^elte föl fejét s merte kérdeni
aráitól, hogy miért Ítélték
^ tulajdonképen ? Természetes,
J°gy erre birái mitsem feleltek.
£ l o s z ° r Szibéria innenső szélén
í t w - e n h e ljezték el, majd belebbyi a tkábavitték.„Tiurmai
silka (fogság és száműzetés)

czimü könyvében érdekesen beszéli el élete
e szakának szenvedéseit és sanyarait. 1838ban, midőn a mostani czár, akkor még Sándor főherczeg arra utazott, Herzen sorsa is
jobbra fordult némileg; a szibériai kormányzó Tioufajef, az ázsiai satrapák valódi
példánya, megbukott s a többi közt Herzen
is Vladimirbe helyeztetett át, a mi már egy
neme volt az amnestiának, legalább közelebb
jöhetvén a birodalom közepéhez. Végre 1839ben teljes amnestiát kapott s Petersburgba
hivatott, hogy ott Stroganof gróf oldala
mellett, tehetségeihez mért s meglehetős

HERZEN

SÁNDOR.

fontosságú hivatalos állást foglaljon el. De
neki nem volt kedve a nemzetét vasigában
tartó orosz autokratia szolgálatába lépni,
sem saint-simoni s forradalmi elveit és tanait
megtagadni. Stroganof gróf azonban őszinte
jó akarója volt, s fiatal védenezét eltávolította a központtól s a félrébb eső Nowgorodba tétette á t , az ottani tanács tagjául,
hol szabad gondolkodása kevesebbé lehetett
botránykő a hatalom szemeiben. Herzennek
itt sem tetszett a helyzet és hivatal, s mivel
e kényszerült állásról máskép nem szabadulhatott, elhatározta magában, hogy kivándorol. Atyja meghalván, tetemes
birtok ura lön, s ez ürügy alatt,
hogy szórakozni és tapasztalni
akar, útlevelet kért külföldre.
Egy év telt bele, mig megkaphatta. Végre 1847-ben bucsut
mondhatott hazájának, melyet
soha nem is látott viszont, de
annál jobban és hőbben szeretett, gyűlölve csak elnyomóit s
faja ellenségeit.
Ez időtől kezdve élete egy
föladatot ismert: használni hazájának, hatni nemzetére, a távolból, a szellemi hatás azon
közege által, mely előtt nincs
távolság: az irodalom, a sajtó
által. Londonban maga állított
orosz nyomdát, melynek kizárólagos czéljavolt orosz eredeti,
s francziából, németből, angolból, olaszból fordított müvek
által a szabadság és felvilágosodás eszméit bevinni és terjeszteni Oroszországban. Louis
Blanc, Lelewel, Mazzini müveinek fordításai, szintúgy mint
Gogol és Herzen eredeti dolgozatai e nyomdából kerültek ki,
s elözönlőitek Oroszországot a
rendőrség valódi kétségbeesésére, mely mindent elkövetett
s mindent sikertelenül, hogy e
szellemi termékekkel űzött veszélyes csempészetet megakadályozza.
Itt van helyén átalában
fölemlíteni Herzen irói munkásságának főbb mozzanatait.
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Első müveit még hazájában irta, hkandzr Most ö is a Pére-Lachaise temetőben nyugálnév alatt, mely keresztnevének perzsa vagy szik, hol Börne, Heine s több barátja találta
török formája. Első müve „Mükedvelöség a meg utolsó földi kikötőjét. Sirja virágokkal
tudományban" tulajdonkép védirat Hegel van behintve mindig s emléke él számos babölcsészeié mellett, annak megtámadói ellen, rátja és számtalan elvtársa s tisztelője szivéép oly bolcsészi lélekkel, mint meleg tollal ben, kik a szabadság, jog és igazság rendüirva. Egy második bölcsészeti müve után, letlen hivét s fáradhatlan bajnokát siratják
— melynek czime,, Levelek a természet tanul- benne. Az idegen föld alatt csöndesen porlad
mányozásáról", czélja pedig a tapasztalati a sziv, mely oly fennen vert hazájáért, nemtudomány és a bölcsészet közötti ellentéteket zeteért.
— á — r—.
kiegyenlíteni, — néhány szintén jól fogadott regény és novella következett, melyek
Csak ő róla . . .
egyrészét már külföldön irta, mielőtt egészen
politikai publicistikai tevékenységének szenAz agg nagybátya és nagynéne,
telte volna minden erejét. „A kötelesség minKik otthonn ugy várnak reám!
Kiköt magához vett a háznak
denekelőtt" — czimii novelláját Londonból
Szelid angyala, jó anyám, -•
küldte haza Pétervárra kiadás végett; de a
E két örog, a hála hangján,
katonai censura nemcsak azt lefoglalta, haMely lelkök mélyéből rezog,
nem előre anathemát mondott mindenre, a
Csak j'.') anyámról fog beszélni,
mi még Herzen tollából ered. Nem is kisérHa majd tavaszszal honn leszek.
tette hát meg tovább az elnyomatás e légAz a szegény nő, kinek élte
körében jelenni meg, s a külföldi szabad
Nyomasztó gonddal van teli,
sajtót használta fel azután az orosz kormányKi
eljárt hozzánk, és panaszlá:
rendszer azon éles és kíméletlen bírálataira,
A balsors folyvást hogy veri!
melyeknek, mie^tt ,,Kolokol" (Harang) cziS ki telt kosárral távozott el,
raü szabad - szellemű folyóiratát alapította
S már csak örömtől könyezatt:
volna, már egész hosszú sorát adta politikai
0 is csak róla fog beszélni,
Ha majd tavaszszal honn leszek.
röpirataiban. „A másik partról" s „Levelek
*
Olasz- és Francziaországból" (1850) NémetS a szomszédok, kik egytől-egyig
országon is nagy hatást tettek s az orosz
Ugy tudták, mint te, istenem!
elnyomás ellen ingerelték a kedélyeket.
Hogy a csinos lak özvegy nője
Francziául irt müve „A forradalmi eszmék
Szegény, de szive-lelke nem!
kifejlődése Oroszországban" azt igyekszik
Hisz tud segélni máson is még!
bebizonyítani, hogy Oroszország vulkán föS a_ béke háztáján lobeg . . .
— Ök is csak róla fognak szólni,
lött áll, bár tagadhatlan, hogy Herzen a táHa
majd tavaszszal honn leszek.
volból s elkeseredett szívvel nézve, a veszélyt
nagyobbnak látja és festi a valónál; de iráAztán a sok volt utcza-gyermek,
lyának ereje és heve, melyben hazáját s né— Oh régi játszótársaim!
Kik ugy csevegtek udvarunkon,
pét szerető szivét ek egész szenvedélye lüktet,
S a nagy eperfa ágain,
nem tévesztheté hatását, „A lengyelek megKik közt nom egy volt, a ki áldá
bocsátnak nekünk" czimü röpiratában enAz áldott, jóltevő kőzet:
gesztelödést igyekezett létrehozni a két
Mind, mind anyámról fog beszélni,
testvér nemzet közt, melynek egyike oly keHa majd tavaszszal honn leszek.
gyetlen elnyomója lön a másiknak.
. Mind e müveinek hatását azonban, nagyságban, közvetlenségben és folytonosságban
messze felül multa, kivált honfitársaira nézve,
politikai folyóirata, melyet 1856-ig „Északi
csillag", azután „Harang" ezim alatt bocsátott
közre s küldözött ezer meg ezer példányban,
a csempészet minden kigondolható utain és
minden őrködést kijátszó ügyes fogásaival,
elnyomott hazájába, melyben a hatalom
ellen oly erős közvéleményt teremtett, s tartott ébren és táplált felytonosan, hogy egyszerű hírlapját maga az autokratia erősebb
ellenségnek ismerte el a hatalmasságok hadseregeinél. A Kolokol halál-harangként hangzott az orosz kormány füleibe, mely hiába
igyekezett bedugni azokat előtte, éjjel-nappal
hangzottak s hirdették bűneit, a legélesebb
s az élet eréig ható kérlelhetlen megtámadásokban, és jósolták végromlását a böszült
és kárörvendö ellenség metsző gunyhahotájával. Herzen ép oly forrón és szenvedélyesen
gyűlölte hazája szabadságának ellenségét,
mint szerette hazáját és a szabadságot.
A múlt 1869 év végén egy hir örvendeztette meg az ó-orosz pártot s Herzen ellenségeit: a lapok egymásután jelentették, hogy
uj évre a Kolokol meg fog. szűnni, s Herzen
e
gy r®gi veszélyes betegség által megtörve,
lelép az írói pályáról. A párt szabadon lélekzelt, melynek rémülete volt Herzen,midön
a hir csakugyan valósult s a Kolokol januárban nem jelent meg többé. Herzen megrongált egészségének helyreállítására,' vagy
legalább némi enyhülést keresni Parisba
ment s a franczia főváros orvosi kitünösé*
geinek ápolása alá adta magát. Hasztalan.
Miután számos barátait, tisztelőit s száműzött
társait még egyszer körüle gyülekezve látta
a Rohan-pavillonban, január 24-én meghalt.

költ mindig hatást. Két éve alakult egy műkedvelő társulat, mely Borgia Cíisart adta
török nyelven olaszból fordítva, de az idegen
égalj terménye nem birt meghonosulni, s a
társulat nem bírván kellő eredményt biztosítani, jobb időkre halasztotta működését.
1868. deczemberben egy másik társulat
Galatában a Bellavistában nyitott török
szinelőadásokat, melyeket igen látogattak.
Ha tegnapelőtt megnéztük az Orta ojunt,
tegnap valamelyik olasz vagy franczia bohózatot, ugy a mai török szinelőadáson a
kettő nyoma feltünőleg szembeötlő, mindazáltal sok sajátlagost is fogunk tapasztalnia
mi a kezdetlegesség jellege s épen ugy előtérbe lépett a Shakespeare idejebeli előadások alkalmával, mint szerepel a török színházban. E sajátlagosság, a mi még feltűnőbb,
ha rendes szinelöadáshoz szoktunk: a színészet elökorába varázsol.
A terem és színpad nem jobb, mint lehetett Shakespeare idejében, s a csibukok sürü
füstje a ritka gázvilágitást homályba borítja. Színdarabjaikon a keresztyén jelleg
kirívó színekben jelentkezik: feltámadás, tulvilági szellemek, a házasokat összeadó pap,
a kifejezések, szólásmódok s hangulat mind
keresztyén. Idegen alakok, idegen légkörben mozognak. Feltűnők ez előadásokban a
drastikus és izlés-sértö kifejezések, melyek
a köznépre nagy hatással vannak.
Az előadások súgó nélkül folynak s a
néző közönség rendreutasitólag, vagyfigyelmeztetöleg közbeszólhat a nélkül, hogy feltűnő lenne. Egyik darabban kérdik az inas
nevét, „nevem forfice," felel ez olaszul ; mit
jelent ez törökül? kérdi valaki; „makasz"
(olló) — feleli; az ur kétkedik; „tamam" (ugy
van) kiáltják a publikumból. Midőn egyik
színész kalapja a gyertyához ért, felkiált egy
néző:„Szakin he,sapka janior!"„Ne tohaf,hej
csapkin,hej köp olu kopek" stb. (Vigyázz he,
ég a sapkád! — Be pompás, hej hunezut, hej
kutyafia, stb.) csodálkozó felkiáltások igen
S nem azt mondják-e majd omlékim,
gyakoriak.
Ott, a szülőház kebelén?
E színházban a török múzsa mellett
— Sokat köszönnek néki mások,
De mennyit köszönhetek én!
olasz előadásokat is tartanak, s az olasz daraEz édes, áldó szent omlékim,
bok közül sok török nyelvre fordítva is előS e könynyel terhes föllegok,
adatik.A színészek többnyire örmények, töSírjára mind velem borulnak,
rök
nem igen akad közöttük; a török nők peHa majd tavaszszal — ott leszek!
digsem
mint nézők, annál kevésbé jelenhetnek
Dömötör Pál.
meg mint játszók az előadásokban, s a nő
szerepek görög vagy örmény leányok kezeiben vannak.
Török szülészet.
A stambuli Gedik pasa-féle színház az
előbbit jóval túlszárnyalja, s mint kiváltsáII.
(Idegen befolyás. Az első török dráma. Török színházak gos török színház másod éves fönnállása óta
Galatában és Stambulban. Eredeti színművek. Eposzok máris szép eredményt bir felmutatni. Szídramatizálása. Szinirodalmi termékek.)
nészei — mint hajdan a Globe és Blackfriars
Mint láttuk, megvolt az anyag, melyből, színházak egymás közt vetélkednek a galas az alap, melyre a dráma épületét föl lehe- taiakkal, s az előny részükön van. Darabjaitett emelni. Hammer Purgstall csodálkozik, kat már müértőbb egyének készítik, s szinhogy a meddah és hajai még nem emelke- lapjukon röviden elmondják az előadandó
dett drámává s kifejezi ennek bekövetke- darab meséjét. Egyik szinlapjuk így szól:
zendő szükségét. Mi ugy találtuk, hogy a „Ma este rendkívül érdekes színdarab adameddah és hajai tökéletesedhettek volna tik, melyben egy föur megszeret egy czimagukra, de idegen befolyás nélkül sohasem gányleányt s fényes Ígéretekkel elcsábítván
leendettek azzá, mivé lettek.
nőül veszi. A leány kedvesét csellel eltávolítA krimi háború a franczia befolyást biz- ják. A nő boldogul él és anya lesz, a czigány
tosította keleten s majdnem egészen kiszo- legény pedig megszabadulván a neki vetett
rította az olaszt, mely eddig kultúra tekin- hálóból, rablókapitány lesz, s az erdőn átu- .
tetében keleten a vezérszerepet birta. Az tazó egykori kedvesét megtámadja legényeiujabb nemzedék a franczia miveltséget jó és vel s a gyermeket — szerelmi zálogát — elrósz oldalaival együtt mohó vágygyal ka- rabolja. Az életben hagyott nőnek második
rolta fel, mert az csábító alakban lépett gyermekét a rablókapitány, belopózván a
elébe. Franczia iskolák, ápoldák, színházak, kastélyba ledöfi anyja kebelén. A főurat kémulató helyek keletkeznek minden valami- sőbb kézrekeritvén, csak azon feltét alatt
revaló városában, mind nagyobb hódítást ígéri vissza szabadságát, ha kész cserébe
adni feleségét. A föur csakhamar beleegyetesznek.
zik,
s a nőt bárd alá_ hurczolják, de midőn
E színházak, melyeket a mulatságkedvelö
már
csaknem rámérik a halálos csapást, a
törökök hihetlen buzgalommal látogatnak,
kapitány
megcseréli az áldozatot, s a főurat
ingert adtak, hogy saját nyelvükön élvezzék 1
végezteti
ki. A nőt hűtlenségeért eléggé
azt, mi az idegen nyelvű művészetben nem
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bünhödtnek tartja, visszaadja szabadságát
és fiának anyjává teszi. — A darab végén j
lesz nagyszerű ajak ojun (lábjáték), azaz:
ballet olasz tánczosnöktöl."
E színháznak nincs moecenása, nincs
subventiója, s mégis oly magaslatra vergődött, hogy büszkén tekinthet le sok pártfogolt intézetre. Mi, kik e csecsemő első életjelei iránt figyelemmel voltunk, s bölcsőjében
mosolyogni láttuk az egészséges szülöttet,
élvezettel kisértük minden mozzanatát s
mondhatjuk, hogy várakozásunkon felül halad a tökély felé.
A növekedő gyermek daczosan lökte viszsza vezetője kezét és saját lábán jár. Midőn
a tavalyi Ramazan hó végén olvastam az
előadás tárgysorozatát, örömmel kellé felkiáltanom: ime a török színészet meg van
alapítva. Az előadásra kitűzött színdarab a
keleti költészet egyik legismeretesebb költői elbeszélése „Leila és Medzsnun" volt. E
darab, mely a Ferhad és Sirin, Juszuf és
Zuleicha czimü elbeszélésekkel együtt költői triászt képez. Érdekes tudnunk, mint lön
a közönségnek bemutatva. Az igen érdekes
programm, mely megérdemli, hogy magyarul is megörökítve legyen, így hangzik:

mére vetvén Kaisz iránti szerelmét, s elzár- történetét és Nufel-biztatja, hogy megszerzi
ván magányos szobáiba, nem bocsátja többé neki Leilát; Medzsnun lebeszéli:
iskolába, Leila, ki a szerelem szót legelőször
„Átkozott már az én sorsom tudom,
anyja dorgálásai közt hallotta, magányában
Nem lesz áldás nemes szándékodon."
magyarázgatni kezdi Kaisz iránti vonzalmát
Nufel levelet ir Zaidnak, melyben leánya
kesereg elválasztásuk fölött. Medzsnun
kezét
kéri Medzsnun részére:
vonzalma is szerelemmé növekszik s a szín„Jó szomszédok, dicsőséges nagy nép,
padon már mint rajongóval találkozunk, ki
Idegonck üdvözletét vegyék.
Leila megjelenésével forró ömlengésekben
Ha irántunk barátsággal vannak,
ad kifejezést szerelmének. Leila anyjának
Adják Leilát társául Medzsnunnak,
váratlan megjelenése megelőzte leánya valHa ő liljom, Medzsnun nyiló nárczisz,
lomását s Kaisz Leila szerelme felöli bizonyHa ő cziprus, mint narancs szíp ez is.
talanságában, értesülvén egyszersmind szüE két tündér be szép egy pár lenne,
lői ellenzéséről, bánatában elfordul a világEj szomszédok, mit gáncsoltok benne ?
Hogy kérésünk sikeresebb legyen
tól s a vadonba vonul. Leila egy gazel
Kincstárnokunk kincsekkel áll készen.
elszavalásával ad kifejezést bánatának. —•
Ha pedig ezt megtagadnák tőlünk,
Kaisz öreg atyja összejárja Szaharát fia felVan kopja, kard, azokkal majd döntünk."
keresésére s végre feltalálván öt, kérésével
s tanácsával, hazamenetelre birja s biztatja,
A válasz rá igy hangzik:
hogy módot keres őt Leilával összehozni.
„Jelentvén : hogy tébolyda nincs nálunk,
Kaisz, — ki örjöngései miatt Medzsnun nevet
Őrült nem kell, s igy reá nem állunk.
nyert — nem bizik Leila szerelmében s e
Kincseiket csak tartsák meg, nem kell,
szavakra fakad:
Megelégszünk mi is a mionkkel.

„Hasznot ne várj, méla bú van szerelembe oltva,
S a méla bús szerelembon nincson áldás, nincs jó.
Minden szomöld ivezete egy vérongző handzsár,
Minden hajfürt gördületo vipera és kigyó.
A holdarczu tekintete üdvhozónak látszik,
„Gedik pasa-féle török színház.
De
a szép arcz üdve átok, tekintete bitó.
Leila és Medzsnun, szomorú játék 5 felvoNe emlékezz' fekete szem fényes csillagára;
násban.
Csillag az, de vigyázz, mert a ezivnek vérét szivó.
Ez áldott év malasztos Seval havának 9-ik Ha Fuzuli azt mondaná, hogy a szép nő hű is;
1
péntek estéjén vagyis szombat éjjelén 2 /2 órakor Ne hidd, mórt a költő szava hazug és csábitól*"
Küllii Akub szinnríítársulata által elő fog adatni:
Boldogult Fuzulinak költői elbeszélése, Leila és
A szerelem az erős beduint siró gyerMedzsnun történet.1; melyet bizonyos Musztafa
mekké
változtatta; élő-halottként mozog; a
efendi, a szinészet rendje szerint előadásra összeállitott, hogy mint rendkívüli esemény intő pél- biztatás nem tud bele lelket önteni, mert a
dául szolgáljon. Minthogy a múltkor is adatott s remény is elhagyta s még csak búban keres
tekintvén a szereplők nem teljes számát, csak vigasztalást; bomlott elméjében az éghez
hiányosan lőn bemutatva, több tisztelt egyén ki- fordul s igy könyörög:
fejezett kivánatára ez alkalommal tökéletes alakban fog olőadatni, egyszersmind á la franka zene Oh nagy isten! a szerelmet búval tartsd meg
helyett á la oszmanli czimbalom és sipzene fog
bennem,
működni. A bérlőnek kiváló gondját képezte, Szerelemnek bánatától ne válaszsz el engom.
hogy az ide fáradni niéltóztató tisztelt közönség Ne vond meg a azon védőtől kegyes jóságodat:
bármely helyen a kivánt kényelemmel talál- Arra kérlek részeltess még több-több búban engem.
kozzék.
Kívánságom, a mig élek, csak a búban éljen,
Személyek: Nufel, arab fejedelem;Ibn-i Sze- Ugy keresem én a bút, mint a bú keres engom.
lam, arab emir; Kaisz, Medzsnun (örjöngő) név Szivbánatom barátságát negyengitsd meg bennem,
alatt ismeretes; Loila, Medzsnun kedvese ; Zaid, No gyalázz meg, ne tégy hozzá hűtolennek engem.
Medzsnun atyja, a Béni Amir, arab törzs feje; Kedvesemet hovatovább változtasd még szebbé,
Banu, Medzsnun anyja; Ahuja,Leila anyja; Zeid, S iránta még több búval hagyj őrjöngővé lennem.
Medzsnun barátja; Szelim, arab emir és Nufel Mi vagyok én, mennyire van tőlem a rang s
hadügyére. Arab tevehajtsárok, lovasok, két aszfénypolcz?
szony, két inas, költők, dalnokok, zenészek, és ka- Még silányabb koldussorssal boldogíts ab. engem.
tonák.
Oly soványnyá, oly aszottá változtasd testemet,
1. felv. (perde.) Kaisz szerelme Leila iránt s Hogy szellő is elvihessen kedvesemhez engem.
e miatt pusztába való bujdosása.
Medzsnun örjöngése és boldogtalan sze2. felv. Kaisz atyja tanácsára elhagyja a vadonts visszatér Leilához.
relme világhírűvé lesz; költők, lantosok da3. felv. Nufel szerájában Medzsnun költe- lolják gazéleit, melyek mindenkit meglágyíményeinek eldalolása és ennek folytán Nufol tanak, csak a keményszivü beduin főnök és
barátsága és Medzsnunnak tett Ígérete; Leilát követelő irata, melyre tagadó válasz érkezvén, had- büszke apa nem indul meg a zokogó szerelmesen.
üzenet Nufel részéről.
A harmadik felvonásban a cselekvény
4. felv. Ibn-i Szelam látogatása Leilánál;
Medzsnun titkos levélváltása Leilával Zeid ba- gyorsabb menetet vesz, mely a két elsőben
rátja által; és Ibn-i Szelam halála.
csak a két szerelmes epedéseit tartalmazza.
5. felv. Loila találkozik Medzsnunnal a ren- Nufel arab fejedelem keleti pompában ül
getegben; továbbá egy más változásban Leila trónján . s körötte zenészek és dalnokok
betegsége, miről Medzsnun értesittotvén, meghalMedzsnun egyik gazelét dalolják:
nak egymás karjaiban." *)
A szinlapon a darab meséje be van mu- Kit mindennél hűbbnek tarték, kínt attól találtam,
tatva rövid foglalatban, melynek némely Kit e hűtlen földön láttam, hűtlennek találtam,
részleteit is ki akarjuk emelni, hogy annál Kinek búmat elpanaszlám, sebomro irt várva,
Annak szivét még több búban szenvedőn találtam.
áttekinthetőbben Ítélhessünk.
Kebolomből a fájdalmat ki nem irta senki,
Leila és Medzsnun a boldogtalan szere- Boldognak vélt barátimat ábrándban találtam,
lem képe, a keleti Romeo és Júlia, melyben Kinek csüngtem ruhaszélén, elfordult előlem;
a közös vonások után mindjárt rá ismerünk, Kinek arczán vigaszt vártam, megvetést találtam.
hogy ez amannak szülötte; mert tény, hogy A reményre támaszkodtam, békót vert nyakamra;
S végszálában kezeim közt krokodilt találtam.
a keresztesek vitték keletről az Orlando fu- Az
ég százszor mutatta már sötét sorscsillagom,
r
ioso anyagát Olaszországba. Leila és Kaisz Valahányszor rápillanték, borúsnak találtam.
— később Medzsnun — szerelme az iskola (Ej Fuzuli, ne vádolj, ha elfordítom arezom ;
falai közt születik, mely egymás iránti gyön- Mert a hová arezot tarték, kudarezot találtam.)

géd vonzalom a világ szájára jutván, a .beduin főnök büszke neje feddi leányát, szelJl E » S Ö P á h o l y
5 piasiler. P < M s Ö
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A meghatóan dalolt költemény Nufelt
nagyon meginditá, a dalnokoktól tudakolja a
30 p.; 3-ik 20 p. költő nevét s Medzsnunt előyezetik átválto8 i k
h l
zott alakkal, tépett ruhában. Ö előadja életP8

Kardjuk ha van, mit kérkednek véle?
Miénknek sem buta vaskó éle."

E kihivó válasz Nufel büszkeségét sértvén, hadat üzen a beduin törzsfőnek, de kétszer csatát vesztvén feladja reményeit s
Medzsnun megint a pusztába bujdosik.
A negyedik felvonásban Ibn-i Szelam
Leila kezét szüleitől megnyervén, vallomásai közben magára ingerii a boszuló eget.
Medzsnun imájára villám által lesujtatik s
a papnak öltözött Zeid megviszi Medzsnuunak Leila biztató válaszát. Az ötödik felvonásban Leila éjjel titkon felkeresi Medzsnunt a vadonban, de kilétét nem adja tudtára. Később e találkozis annyira lesújtja,
hogy megtörve, betegen ágyában fekszik,
virrasztván mellette anyja, ki most hajlandó
beleegyezni leánya választásába. Medzsnun
erről értesítve, felkeresi Leilát s a találkozás
boldogsága egy perez alatt megtöri az elgyengült porhüvelyeket. Leila anyja — ki
leánya boldogtalanságának főoka, -— a halálban egyesült szerető pár felett szivrepedésben meghal. Zeid a három hulla fölött
Shakespearei modorban felsohajtva intő például ajánlja a szomorú történetet.
A darab, némely kevésbbé indokolható
helyein, minő az Ibn-i Szelam halála isteni
boszu által, s más hiányosságokon kivül,
meglepő erős oldalakkal és igen hű jellemfestésekkel bir. Az alakra és nyelvre nézve
tömeges rövidítés mellett a Fuzuli 5-ös
párrimei és szép nyelvezete, gazdag szóvirágaival és szójátékaival, a hol csak lehetett,
meg vannak tartva. A jelenetezést és színpadi rendezést illető egynéhány megjegyzéseim foganatosíttattak s a későbbi előadásokban sok hiányosság kijavíttatott. A színészek
játéka és a kiállítás sikerültnek mondható
meglepő volt a harmadik felvonás, Leila
találkozása Medzsnunnal a vadonban és a
végjelenet. Leila a szépen gördülő verssorokat, különösen a gazelekben oly szépen szavalta, hogy sok diván-olvasóval versenyezhetne.
Ferhad és Sirin scenirozása már nem
mondható oly sikerültnek, előadása is kevésbbé érdekes volt az előbbinél. A színház
rendesen zsúfoltságig megtelt.
A szinirodalomra nézve megjegyzem,
hogy mielőtt még szinészet lett volna, már
készen állott Hajdar bey két drámája, Sinászinak „A költő házasodik" czimü 1 felvonásos vígjátéka, mely az életből merítve, szép
nyelvezete és talpraesett élczeivel nem csekély hatást tehetne, ha volnának színészek,
kik előadhatnák; de a vígjátékra nem rendelkezik a szinház ügyes tagokkal. Az eredeti darabok helyett inkább szeretik a fordítást s e téren szorg-almasan dolgoznak, de
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jobbára oly darabokat fbrditnak, melyeket
nem képesek előadni a színészek. Ahmed
Vefik efendi leforditá Gil Blas-n kivül Moliére „Képzelt beteg"-ét és „Erőszakolt házasság"-át Mirza Habib lefordította Moliére
Misanthropját perzsára, de soká várhat míg
színpadra kerül, mert a perzsák megannyira
sem mentek a színészetben, mint a törökök,
jóllehet Moharrem 10-én minden évben előadják Hasszán és Hüszein szomorú történetét, de ennél tovább sem terjeszkednek.
Kr'ódi Béla.

Az üvegkészités.

gárias ablaküveg csak lassan törhetett ugyan utat
magának, de a végleges győzelem biztos tudatával,
és az első emberek, a kik azt világításra használták,
nem is gyanították, hogy ez igénytelen portéka
egykora királyi és fejedelmi paloták csillogó, szines
üvegtábláit le fogja vetni fényos trónusáról.
„A jó szándékot előbb jól meg kell fontolni!"
o példabeszéd az üvegkészitésre is nagyon talál.
Igaz ugyan, hogy az üveg előállításához porond,
szóda és hamu szükséges, de a ki ezeket az alkatrészeket nom a meghatározott arányokban és nem
bizonyos tisztaságban vegyíti össze, az a legjobban
fölszerelt üvegkemenczébőlisoly készítményt nyer,
melyre — saját jó magán kivül —aligha kapna már
vevőt. Sok üveghuta, melyeknek közvetlen köze-

Átalánosan el van terjedve as a hiedelem, hogy az üvegkészitést phocnicziai
hajósok találták volna fel, midőn ebédjökot akarván megfőzni egy folyó kavicsos
partján, főzőodényöket a tüz fölébe néhány darab szódára állították. Az nagyon
könnyen megeshetik, hogy az üveget ők
találták föl, mert a mint a logrégibb
történeti adatok mutatják, csakugyan ők
használták azt legelőször, de az is több
mint bizonyos, hogy a leírt és eddig hitt
módon sommiesetre se találhatták fel. Allitásunk helyes és igaz voltáról mindenki
meggyőződhetik, a ki egy üveghuta borzasztó hőségéhoz közeledik. Ha tehát a
phoenicziaiak a Bolos folyócska kövecses
partján csakugyan egypár szóda-darabot
használtak is alapzatul főzőedényeiknek
és az alá tüzet raktak: abban a pillanatban, melyben a szóda, pdrond és hamu
üveggé olvadott össze, sőt még jóval azelőtt ételök is régen elpárolgott volna és
konyhaodényök is rég megszűnt volna
konyhaedény lenni. De meg aztán phoenicziai szakácsot sem képzelhetünk oly erős
természettel megáldva, hogy azt a pogány
hő?éget oly közelről ki tudja állani, a hogyan a főzés mestersége megköveteli. Hanem erre nem is volt szükség. A phoenicziaiaknak, mint praktikus kereskedő népnek , bizonyára
Volt annyi eszök,
,

Hí-.-

•'•{•;

hogy ételoket ők
is csak addig főzték,amig egészen
megfőtt s nem
vesztegették a tüzelő szert akkor
is, ha már nem
volt rá szüksógök.
Plinius e meséje az üveg feltalálásáról anynyiszor le volt
már irva, hogy
felesleges arról
bővebben szólanunk. Tény, hogy
az ókori üveggyártás tetőpontját korunk még
nem tudta elérni. •
De arról a dicsőségről bátran le
is mondhatunk,
mert már csak a
barátságos fénytárasztó
ablaküvegnek és a túlságos fényt szelídítő mérséklő
üvog- harangnak
olcsó és jutányos előállítása is, mely egészen az
újkor vivmánya, eléggé kárpótolhat bennünket
mind azon üveg műremekekért, melyek a régi
keleti paloták falait és boltozatait borították, mi
üvegtáblák hiányában ablakaikat függönyekkel
kellett olzárniok.
Az első üveghuták, melyekről némi tudomásunk van, a tomplomok és kolostorok számára dolgoztak, de azok az apró, zöld, ónba foglalt üvegtáblák, melyek imitt-amott az ódon épületeken
láthatók, sokkal inkább megérdemlik figyolmünket,
mint akár a legszebb ó-arab mecsetlámpák is művésziesen zománczozott üveglapjaikkal. Ugyanis
az a keveset mutató zöld ablaküveg azon időre emlékeztet, melyben az üvog az emberiség közös va-

Üvegkészités.

korona-üveg, sirasz-üveg, zománcz- és színes-üveg.
Vájjon melyikhez tartozhatikami ablak-üvegünk?
A fehér üveghoz! — mondják sokan. Oh nom! a mi
barátságos ablak - üvegünk a palaczkkal egyenlő,
azaz: hogy a legalsó fokon áll, s világossága és
fontossága daczára is csak a zöld üveghez tartozik.
Az emiitett üveg-faj ok mindenike külön meghatározott összetételt s illetőleg vegyítést igényel
már a szerint, hogy miféle üveget akarunk előállítani és csak a színes üvegek egyeznek meg
összetételökben átalán véve a közönséges üveggel.
A különböző szineket pedig ugy kapják, hogy az
üveg anyaghoz bizonyos meghatározott vegyitek
járul; például a veres üveghez vaséleg (vasoxyd),
a sárgához dárd-éieg (antimonoxyd), a kékhez
kékeny-éleg (kobalt-oxydul), a zöldhöz
réz-élog (rézoxyd) stb.
Ha egy első rangú üvegboltba lépünk,
milyet a nagyobb városok, mint Paris,
Berlin, Bé*cs, Pest stb. oly fényűzéssel
mutathatnak fel, hogy magunkat egy elhasznált, de még eddigelő jobbal nem
helyettesitett hasonlattal élve az ezeregy
éj egyik tündértermébe képzeljük átvarázsolva, s csak akkor láthatjuk meg igazán, hogy e diszáruk előállításánál minő
erők lehettek működésben. Legelőbb is a
tükrök csillognak élénkbe mint megannyi
apró tavacskák. Ős atyáink csak hosszúkás kerek éreztükrökbon bámulhatták
meg saját becses arczképöket, mig a mi
régi szépeink — ne hogy félre értsen a
szives olvasó bennünket — egy vizmedencze vagy fekete obszidián lemez előtt
frizirozták magukat. E hiányos tükröződésnek és tükörszerszámnak a velenczei
tükörgyár Murano szigetén, a világ első
tükörgyára vetett véget, mig végro Francziaország is kezdett bronzlemezekre tükröt önteni, melyben az egész XlV-dik
Lajos megtekinthette magát. A franczia
tükörcsinálás eleinte nagyon meg volt nehozitve, mert Voloncze szigorúan megtiltá
a kovacsporond kivitelét.
A tükör, kivéve tán azt a tükör-forgácsot, mely az inas vagy szolgáló ágya
fölött diszleni szokott, oly üveganyagot
kivan, mely a lehető legna gyobb
tisztulásra képes
éa azonkívül teljesen
színtelen
marad. Legtöbben csak akkor
ismerik föl a tükörüveget, mikor
már a tükörlomez a hátára van
ragasztva. Holott
pedig minden
finomabb üvegü
diszablak táblái
valóságos tükörüvegből állanak,
sőt nem sok idő
telik belé s az
öntött tükörtábIák a mi fuvott
ablaktábláinkat
— legalább az
épületek homlokzatán — ki fogja
szoritani helyéből. Hanom a
zöld ablaktábla
meg is érdemli,
hogy az udvar és
kertfelőli oldalra
száműzzük nemcsak a feltűnőbb
csinosság és nagyobb világosság kedvéért, hanem
abból az egyszerű okból is, mert a tükörüveggel
ellátott szobát sokkal könnyebb fűteni, mint azt,
a melynek ablakain közönséges üvegtáblák vannak. Mindazon helyiségek, melyek azáltal tűnnek
ki, hogy szép, tiszta világosságukat felülről nyorik,
mint nyaralók, virágházak, kép- és műcsarnokok,
átjárók, pályaudvarok stb. tükörüveg fedéllel vannak ellátva, és a hol üvegen sétálunk tova, bizonyosak lehetünk a felől, hogy a tornácz- vagy járda talajának felülete többnyire csiszolatlan vastag tükörüveglemoz.

lében porond, szóda és hamu annyi van, a monnyi
csak kell, a porondot Champagne-ból, a hamuzsirt
Angliából s a szódat a német vámogyletből szerzi
meg. Látjuk tehát, hogy az anyagok tisztaságára
nagy gondot kell fordítani, különben a'gyártniány
nem emelkedhetik tul a középszerűség niveau-ján.
Az üvegfúvás maga is, melyet mellékelt rajzaink
annyiféle változatban mutatnak, csak akkor válik
igen könnyű mesterséggé, mikor az okszerű vegytani útmutatások segélyével a vegyitek, az úgynevezett üveganyag, semmi kivánni valót sem hagy
hátra.
Nem kevesebb mint nyolez szorosan elkülöníMinthogy ma már külön társulatok is vannak,
tett üveg-nem létezik az üvegkészités művészeté- melyek a tükörüveg-táblákat a használat alatt
nek mai magas fejlődésében, úgymint: zöld üveg, csekély összegórt mindennemű törés ellen biztogyonává és áldásává kezdett lenni. A világos, pol- fehér-üveg, tükör-üveg, kristály-üvog, flint- és sítják s a legkitűnőbb vegyészek azon igyekeznek,

hogy a higanytükröt helyéről kiszorítsák és ezüsttükörrol pótolják, könnyen megtörténhetik, hogy
a tükörüveg, e legszebb szobadiszitmény, előbb
sohasem gyanitott szorepet fog játszani. Hanem
hogy a tükörüveg anyagának előteremtése, vegyítése és olvasztása, s különösen pedig az öntés,
csiszolás, foncsorozás — egy szóval holmi nagyobbszerü tükörtáblák előállítása mily roppant
nehézségekkel van öszszekötve, onnan is
eléggé kitűnik, hogy
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ke, vagyha tetszik fejedelme Tsoremetjeff
orosz herczeg elfogadó
termében látható, mely
borostyánkő keretével
egy hatalmas uradalom árát képviseli. E
remek tükrötFrancziaország öntötte, mely a
tükörgyártásban legtöbbre vitte.
A tükrök mellett
a csillárok sokszegletü kristály üvegfüggői és a nehéz kristály
tiszta vagy szines diszpoharak vonják magukra figyelmünket a
boltban, melybe szétnézni beléptünk. Ezek
Csehországból s annak
is egy több négyszög
mérföldnyi kerületéből származnak nem
messze Reichenautól,
vagy pedig a hires
Josefine-hutából, mely az Óriás-hegység túlsó
oldalán a Zackenvölgyön végig vonuló regényes
ut mentében fekszik, s melynek disziivegárui az
egész világot, Amerikát, Kelet-Indiát, Chinát és
Ausztráliát bejárják.
A csehországi hires üveg vidéknek csak egyetlen gyártmányát nem találhatjuk a boltokban
seholsem, t. i. azokat a meghatározott alakú, hüvelyknyi hosszú üvegdarabokat, melyeket
az angolok csere eszközül a négereknek
szoktak hordani. A
cseh-üvegek pompás
színeik és meglepő
alakjaik által hóditanak, de jóságuknál
fogva is kiállnak mindenféle versenyt. Majd
minden áru csiszolva
van. Csehországban,
hol már a múlt század
vége felé mintegy 70
üveghuta volt, az üvegcsiszolását és köszörülését bámulatos tökélyre vitték. De hogy
Csehország nemcsak
fényüzési
czikkeket
szolgáltat, mutatják
azok az üvegcsövek,
retorták és lombikok,
melyok ott ama polezon a lámpák és üvegharangok mellett állanak. Ezek a legnehezebben olvadó cseh
kali-üvogből készültek, s minthogy már a
legnagyobb hőséget
úgyis kiállották, a vegyész sokkal szivesebben választja ezeket
vegykisérleteire.
Ama csiszolt kristály-vagy félkristály üvegek
között imitt-amott elszórtan cseh és franczia fehér
üvegek is láthatók. Az avatatlan ezeket is kristálynak vagy félkristálynak nézi, s nem is ok nélkül helyezték őket becsesebb kollegáik közé.
Hanem a dologban járatlan,ha pénzét nem akarja
értéktelenebb áruért kidobni, okosan cselekszik, ha
egyenlő nagyságú és vastagságú poharat a

metszett üvegek közül kiválaszt s azokat megkongatja. A tisztább, csengőbb hang bizonyosan a
kristályé lesz. S a lámpaüvegnél is a szebb hangú
állja inkább a tüzet.
Az optikai üvegek flint- és korona-üvegből
készültek ; s a legnagyobb habtalan, csillagvizsgáló lencsék Münchenből valók.
Vannak itt vizvezetőcsövek, üvegcsapok,

Thalheimi üveghuta (Vasmegyében.)
üveghébérek s több efféle hasznos portékák is. A
kézi mesterségek és iparművészetek e segédeszközei Rastadtból származnak.
Feltűnő, hogy e csillogó üvegtomplom legpompásabb vázái és üvegedényei a középkor és a
renaissance klasszikusan szép alakjaira és mintáira emlékeztetnek. Már emiitettük, hogy korunk
a hajdankor üvegművészetének magaslatára még

mában drágakövek és ragyogó brilliántok is vannak. Jó hogy majd mindenki tudja , hogy a
valódi nemes köveket egykissé bátorságosabb
helyeken szokás keresni.
De azért ne sajnáljunk néhány sort azoktól
az igaz gyöngyöktől, nyaklánczoktól, fülön függőktől, gyémánt gomboktól és karpereczoktől
sem, a molyek a legkülönbözőbb színekben csillognak s előkelő szépeink előtt majdnem
^r=-^=^=^^_
_
oly nagy tiszteletben
-~7_V>5-J=
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nympháink- és oláh
fátáinknál. A vegyanyag e ragyogó ékszer-tárgyakhoz
elhasznált üvegdarabokból áll, melyeknek a
különböző érezsavak
mindenféle szint kölcsönöztek. De ha meggondoljuk, hogy mily
olcsók e gyöngyök, s
mégis minden egyes
gyöngyöt vasfogával
külön kell kiszedni az
izzó kemenczéből,nem
lesz talán érdektelen
ez iparággal közelebbről is megismerkedni. Ott áll a munkás, könnyű öltözetbon és fapapucscsal,
szemeit a roppant világosság és hőség ellen
pápaszommel védve, a
nagy kemonczo előtt,
melyben az izzó, folyó
vegyülék sustorog. —
Egy aczélsodronynyal
villámgyorsan nyúl be
a hőséget okádó kemencze szájába s kihúz valamit a folyékony üvoganyagból. Ekkor a ráragadott üvegdarabot addig forgatja, csavargatja és himbálja,
mig a kívánt alakot megkapta, s ekkor a sodronyt
egy kétágú vasvillára helyezi s egy másik sodronynyal ismét a kemenezébe nyúl. Mikor aztán
a gyöngy a vasvillán fekvő sodronyon annyira
kihűlt, hogy alakja veszélyeztetése nélkül szépen
le lehet venni, óvatosan kihúzzák a sodronyt belőle s a gyöngyöt a hülőfazékba vetik, mely
a kemencze egyik fülkéjében ál).

Ha egy munkás a
kemencze iszonyú hőségét nom tudja tovább
kiállani, félre ül uj erőt
szerezni s más megy helyébe. Hogy ezer meg
ezer gyöngyöt kell készitnio, mig egy kis
darab ezüst pénzt kap,
melyért a közelebbi
vasárnap egypár pohár
borocskát ihatik —
magától éithető. E
csillogóüveggyöngyök
leginkább a Fichtelhogység (Thüringia)
rengeteg erdőiből kerülnek ki.
Az üvegtermelés hazánkban is a nevezetesebb iparágak egyike,
bár, mint iparunk áta]ában, ez sincs a tökély
azon fokára emelkedve,
minőt erdő- és kőgazdag országunkban
elérhetne.Lapunk múlt
évi 20-ik számában „A
párisi világtárlat és a
magyar ipar" czimü
közleményben említetWalesi népviselet.
tük az üvegipar kiálazok közt a
utóit
is
a
világtárlaton,
a thalheimi
nom tudott eljutni, de most már nagyon közel álbe
mutatjuk
üveghutát
is,
melynek
képét
lunk ahoz, hogy a hires velenczei üvegipar korát
ma
egyszerűbb utón s csekélyebb erőfeszítéssel és olvasóinknak.
A thalheimi üveghuta Vasmegyében a Steyor
költséggel utolérjük. Az üveggyárak igen jól tudják, hogy annál jobb üzletet csinálnak, minél in- határszélen, regényes fekvésével kellemes kiránkább eltanulják és utánozzák a klasszikus ala- dulási helyül kínálkozik nyaranta a tárcsái fürdő
(lásd V. U. 1868. 36-dik sz.) vendégeinek. Az
kokat.
Hanom a töredékenység e csillogó birodal- északnyugot felé mindig szükebbülő völgyek, az
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erdőben gazdag meredek dombok, a különféle fé- logy tokién a legszebb déli virágok is igen pom- tárőr rögtön átjött Szentgyörgyre is, a bánnak
meket és kövületeket nagy mennyiségben tartal- pásan virulhatnak a szabadban. A templom ud- azon parancsával, hogy a sereg számára 8 tehén,
mazó hegyek 8 hegyszorulatok, hozzá különböző, varán, mely itt is, mint'Angliában s némely helytt tömérdek zab, hus, széna, kenyér bor és ölfa szálgazdagon bii7gó források, ezen \idéket iparos vál- Némotországban is, temetőül szolgál, az a szokás líttassák Lepsénybe — ellonkező esetben szabad
lalatokhoz és üzlethez nagyon alkalmassá teszik. uralkodik, hogy a sirhantokra virágokat és fákat rablás helyeztetvén kilátásba.
Szerencse volt, hogy az élolmi szerek egy ré1852-ben Czüchert Róbert vetette meg itt egy ültetnek. E szokás hazánkban is nagyon sok heüveggyár alapját, s dús erü kőszénbányát is nyi- yen megvan. A Húsvétot és Pünkösdöt meg lőző sze már készen s az ellenség lakmározási vágya
tott. Mint csaknem minden uj vállalat megkez- iiéten megújítják a sirhalmokon a virágokat és részben legalább azonnal kielégíthető vala. Legnaddje, ő is több tövist mint rózsát aratott, s csak ipró fákat, ha télon kivesztek. A fehér rózsa ifjan gyobb aggodalmat okozott a bor és ölfa iránti pautódainál;, a későbbi birtokosoknak sikerült a elhalt leánykák sirjait disziti; a vörös rózsa olyan rancs, mivel Szentgyörgyön sem erdő, sem szőlő
légszesz általi tüzelésnek Siomen- féle elvek nyo- halottaknak van szemelve, kik életűkben eré- nincs s szeptemberben még a téli szükséglet rendmán való alkalmazása által nagyobb lendületet nyeikkel tündököltek. E szép virágokat letépni szerint nincs beszerezve.
Valamikép azonban kiteremtetett a harácsolt
adhatni a gyárnak, mely jelenleg szakértő igaz- szentségtörésnek tartják; csak a rokon vagy jó
összeg
s a mi egyben hiányzott, pótolva lőn másban,
barát
szakithat
le
közülök
egy
virágocskát
vagy
gató vezetése alatt teljes virágzásnak örvend,
s a szükséges tisztitó s üvegköszörülő eszközökkel ágat, hogy azt keblén hordozza míg él, mint az s igy'többé-kevésbbé a határőr urak ki lettek eléellát\a, gyártmányai a legegyszerűbbtől a legfino- elhunyttól kapott kedves emléket. A sirdomb gitve.
mindkét végére szoktak egy-egy sirkövet állítani,
A község lakosai mindamellott nem minden
mabbig kiterjednek.
és
azt
a
halál
napján
mindon
évben
fehérre
meaggodalom
nélkül gondoltak az eshetőségekre s
A tarosai fürdő vendégei rendesen fölkeresik
a termeszt t és ipar által egyaránt érdekessé tett szelik. E szokás megvan a társadalomnak minden aggodalmuk nevezetes tápot nyert azon ijesztő hihelyet, s innen látják el magukat csinos emlékek- rétegében. Még az oly sírokra is, melyek a tem- rekből, melyek Jellachich táborát megelőzték.
plom kriptájában vannak, fris virágot szoktak
Elhatározták tehát, hogy a község nevében a
kel a fürdői évszakról.
tenni az élő barátok és rokonok legalább a halá- bánhoz küldöttség menjen s őt, ki a múlt hóban
lozás utáni első évben. Shakespeare e szokásra még lázzadó és fölségsértő, a szeptember 4-iki kiczéloz, mikor Cymbeline-jéhen (4-ik felv.) ozt rályi kézirat óta azonban „a trón és haza megmenA walesi bárdok hazája.
mondja: „A mig a nyár tart, s én, a te hű ked- tője" vala, megkérje, hogy katonáit a nép iránt
A walesi herczegség, Anglia Helvécziája, vesed itt lakhatom, szomorú sirodat a legszebb emberséges bánásmódra utasitsa s a lehető kihágásokat akadályozza meg.
nemcsak azi'rt nevezetes, hogy egy idő óta róla virágokkal fogom fölékesitoni."
A küldöttség szónoka Bózsa Sándor szentEgyébiránt a régi szokások csakis a tisztán
nevezik az angol trónörököst walesi horczegnek.
Nem is emlitve hegyekkel és völgyekkel gyönyö- kymr eredetű benszülötteknél divatoznak s az ősi györgyi helvét hitvallású lelkész volt. Határozott,
rűen váltakozó regényes fekvésű tájait, roppant nyelvet is csak ők beszélik. A sok angol és ír merész s lángoló honfi érzelmű fiatal ember.
A küldöttség Lepsénybe átmenvén a bánhoz,
nagymérvű vasbányászatát és vasiparát, mely bevándorlóit élotmódja és viseleto mindenben
ki
a
Nádasdy
grófi lakban volt szállva, minden akaAngolországot első vastermelő állammá tette az megegyezik az angol és irlandi köznépével. Az
ogész föld kerckségén : már csak lakóinak saját- úgynevezett uriosztály természetesen itt is ango- dály nélkül bebocsájtatott.
A bán pamlagon ülve s a „Közlöny" lapot olságos ősi jellege, szokásai és viseloto is méltán losan él s az angol nyelvet beszéli.
vasgatva
fogadta a küldöttséget. Midőn ennek jöfelkölthoti a mpéletet ismerni és tanulmányozni
Sámi Lajos.
vetele okát Ü czélját megérté, fölkelt ültéből s biszerető olvasó figyelmét.
zalmas mosolylyal igy szólt a küldöttséghöz :
Wales (olvasd: Uolsz) őslakói czimberek
„No — nézzék uraim, én vagyok az a rettevoltak, s ezért a rómaiak az egész tartományt CyUj
adat
Jellachich
betörésének
törnetes
bán, ki ellen Kossuth annyira fegyverkezteti
meriának vagy Cimberiának nevezték, sőt a hera magyar népet, s ki ellen e lapban annyi borzasztó
czegség valódi bonnszülött lakói mai napság is
ténetéhez.
dolgot összeír!"
kymreknek nevezik magukat. Mikor az angolMondott még néhány szót s a küldöttséget
Köztudomású,
hogy
Jellachich
a
kanizsa-feszászok Britanniát megtámadták, az ott lakó
brit-kelta nemzet egy töredéke a kymr-ek hegy hérvári országút mentében húzódott Budapest felé, bizalomra s ő fölsége a király iránti hódoló tisztevölgyes hazájába menekült s az őslakosokkal ösz- s hogy azon kísérlet meghiúsulta után, mely egy- letre fölhiván, szavát adta, hogy katonái semmi
szevegyülve, bololök a most is ott élő sajátságos részről István nádor, másrészről a bán között a nemű erőszakoskodást elkövetni nem fognak.
E szónak azonban kevés sikere lett. Mert a
nemzet származott. Wales későbben sokáig fenn- balatoni „Kisfaludy" gőzösön lett volna hivatva a
folytonos
s akadálytalan előnyomulás3al vérszemet
fegyveres
öszeütközést
eltávoztatni,
a
Móga
vezértartotta magát mint független állaui Angliával
kapott
horvát
tábor Szentgyörgyön is garázdálkolete
alatti
magyar
hadsereg
a
bán
serege
előtt
folyszövetkezve, inig végre azzal tökéletesen összeforrt
-— legalább politikaiing s jelenleg „Walesi her- tonosan hátrált Fákozdig, a honnan kezdve azután dott, pinezéket tört föl, lábas jószágokat ragadott
el, utczák közepén tüzeket rakott s azokra kocsit,
czegség" ezim alait szerepel Nagy-Britannia a szerepek fölcseréltettek.
1848. szeptember 24-én a magyar hadsereg szekeret, hidast s ilyosekot fölhányt. Fölkereste a
földrajzában.
Talán egyetlen most élő nemzet sem tartotta utócsapata még Lepsényben táborozott, egy közép szomszéd lepsényi szőlőhegyben volt pinezéket s
és őrizte meg annyira ősi szokásait és ősi jellegét, nagyságú Veszprém vármegyei faluban, mely Sió- épen szüret ideje lévén, a leszedett szőlőt több hemint az egykor hatalmas és majdnem egész Euró- foktól egy s Fehérvártól két állomásnyira fekszik, lyütt bemocskitá s a kádakban levő mustra lisztet
töltögetett.
pát elárasztott brit-kelta-gall nemzet e kisded s hol jelenleg vasúti állomás van.
De dicséretére legyen följegyezve, sem nem
E falu mellett, délkeleti irányban, alig pár
töredéke. Mintha csak Ossián hónában járnánk az
erdő koszoruzta borongó bérezek között. Lakói száz ölnyire Mezőszontgyörgy kisded falu fekszik, gyujtogatott, sem védtelen nők, gyermekek és
most is oly szépek, oly erőteljesek, és most is oly egy az alföldéhöz majdnem hasonló síkság, az ugy öregek ellen erőszakoskodást e tájon legalább nem
követett el.
vihar- és harczedzett mogorva, durva emberek, nevezett Mezőföld közepén.
Szeptember 25-én s 26-án az egész tábor elmint a kegyetlen Karakul (Caracalla) császár
Mindkét faluban, valamint a vármegye minidejében. Az ősi viselet most is oly sajátságos és den községében okkor már a nemzetőrség teljesen vonult s 26-án Jellachich már Fehérvárra bement.
festői; azok a kis félmagastetejü pásztorkalapok, sservezve volt. Sőt nemcsak szervezve, de megle- Hadszorek és utócsapatok azonban még néhány
melyek a havasi lakók fején oly elragadó hamis- hetősen begyakorolva is ugy a menetek, mint a napig vonultak az országúton a fősereg után.
26-án korán reggel több szentgyörgyi egyén,
kásan szoktak állani, most is épen ugy divatban fegyverforgatásban.
vannak férfiaknál és nőknél egyaránt, mint a hajS e sorok írója, mint akkor még hat éves gyer- különösen Eötvös nemzetőri hadnagy, Grogorich
dani dicsőség szebb napjaiban, mikor a harczias mek, élénken emlékezik, hogy különösen Mező- Ferencz bátor, katonaviselt egyén, községi jegyző,
bajnokok és a galambszelid kékszemü leánykák szentgyörgynok nemesekés volt jobbágyokból álló, Bózsa Sándor lelkész, Fodor László, Pósa József,
szent áhítattal hallgatták a tiszteletreméltó drui- eleven gondolkozásu s erős testalkatú vegyos la- Nagy Károly közbirtokosok, Keresztes János,
dák imáit és az ősz bárdok dalait a százados kossága, mely között még a régi insurgensekből Szenté János telkes gazdák, többnyire lőfegyvercserfák üde árnyában.
is élt egy pár, napokat és hetekot töltött a mozőn rel ellátva kimentek a fehérvári országút mellé a
vonuló tábor szemlélésére. Találkoztak itt külöA rég letűnt múlt időknek oly sok szép em- a hadgyakorlatok tanulásában.
nösen
egy kocsival, mely a táborhoz tartozott s ez
A
szentgyörgyi
nemzetőrség
hadnagya,
Eötlékét, oly sok ősi szokását őrizte meg napjainkig
a kegyoletes walesi nép! Az Eisteddfod-okat, a vös Lajos az említett napon átment Lepsénybe a után ment, s melyen több uri ruhába öltözött
költők (bárdok), zenészek és hárfások nagyszerű magyar hadsereg utócsapatához, s itt Répássy őr- egyén ült. A mint ezek a szentgyörgyieket megösszejövetelét ma is hűségesen meg szokták tar- nagygyal, Ivánka Imrével, ki a pesti önkénytosek látták, a legszivélyosobb modorban üdvözölték
tani a kymrek. Az Eisteddfod-okát régen Gor- élén állott s többekkel a borsodi önkénytesek közül őket s vastag kötegszámra hányták le Jollachich
seűdeknok nevezték s a druidák (papok), bárdok találkozván, ezekkel a napok eseményeiről beszél- proklamáczióit a kocsiról olvasás s a nép között
terjesztés végett.
és törzsfőnökök összejövetelét jelonté, mikor a getett.
E proklamácziók affélék valának, melyekből
Különösen a borsodiak közül egy fiatal ember,
szent források és berkek körül összoseregeltek,
akkor még nem csupán irodalmi czélból, költői és ki a borsodmegyei alispán fiának állíttatott, árok- Zichy Eugen grófnál is tetemes mennyiség tazenészeti verseny vágyból, hanem egy8ZOrsmind parton üldögélve, beszélgetés közben fölkiáltott: láltatott, s melyek egyik okul szolgáltak az ő
igazságszolgáltatási, politikai és társadalmi kér- „Hejh! ha az én apám tudná, hogy az ő fia most kivégeztetésére. Hogy e kiáltványokat a szentdések elintézésére is. Mikor a druidismust, az ősi még sokszor a puha konyérből sem ehetik eleget!" györgyiek nem a kapott utasítás szerint használták
vallást a keresztyénség megdönté s az egykor
Hallva ezt a nemzetőr hadnagy, haza ment föl, azt megjegyezni tán fölösleges is.
A kis szentgyörgyi csapat a kölesteleki major
hajthatatlan függetlenséget és szabadságot a Szentgyörgyro s azonnal községi gyűlést hivatván
századok viharai megingatták, e gyűlések éi össze, fölszólította a lakosságot kenyér, bor, hu s, irányában, mely Lepsény és Polgárdi közt az
Eisteddfod név alatt sokkal szelídebb alakot öltöt s efféle gyüjtésro azonkivül, a mi már a községből országút balján fekszik, egy darabig kísértő a tátek s pusztán csakis költői és zenészeti versony adatott a honvédek részére. A lakosság lelkese- bor után szállingózó csapatokat és szekereket, s
játékra szorítkoztak. Hanem azért olykor-olyko. déssel engedett a fölhívásnak, s elhatározták, hogy szándéka volt ezekből némi hadi zsákmányt s fogma is megcsillámlanak a hamu alá rejtett politika a szép mennyiségben ajánlott élelmi szórt reggol lyokat ejteni, azonban alig 10 — 12 főből álló
erővel, a falutól messze, a lepsényiekre, kik igen
szenvedélyek izzó zsarátnokai.
szállítják át Lepsénybe.
jámbor
jobbágy-emberek valának, nem is számitAzonban omber tervez s a hadjárat végez.
Csak még egy másik épen oly szép, mint kehatva,
s azt sem tudva, vájjon hátul nem jön-e
gyeletes ősi szokást akarunk megemlíteni a kymrek Reggelre a magyar hadseregnek utócsapata is elnagyobb
csapat, — le kollett tenni a különben is
távozott,
s
mielőtt
a
szentgyörgyiek
útnak
indítnépélotéből. Van Walesben egy kedves kis mezővakmerő
támadási tervről, s igy a kis csapat eredváros, Briton-Ferry, melynek levegője oly mérsé- hatták volnaélolmi szereiket: Jellachich táborának
mény
nélkül
ment vissza a faluba.
kelt s a felette átvonuló szelek is oly szelídek, előőrsei megjelentek Lepsényben s egy csomó ha-

I

S az óvakodá; helyén is volt, inert egy 6 — honlétük s feladatuk érzetében szintén a végsőig I a legerősebb. Minden tár.-át látta meghalni s ő
800 főből álló csapat, élelmi és hadi szerek fede- valának elhatározva.
nem adta meg magát. Midőn már mozdulni nem
zetéül hátul jött még s a következő napon szept.
A kocsik összeütközéso pillanatában mind a volt képes, melio elszorult s lélekzeter alig tudott
f
27-én a kölosteleki majornál pihent meg. E csapa határőrök, mind a szentgyörgyiek leugráltak a venni, lefeküdt egy árok partj ín s bágyadt, elhajól fegyverzett erős, bátor határőrökből állt,
kocsikról, s pár lépés távolban egymással szemközt ló tekintettel folyton lövöldözött, min iaddig, mig
E major Szentgyörgytől mintegy 1500 vagy rendes hadsort formáltak.
tölténye el nom fogyott. Ekkor osztozott csak tár2000 ölnyire, kis3Ó emelkedett helyen fekszik, ugy
Bózsa Sándor lelkész fegyverrel kezében elő- sai sorsában.
hogy környékéről a faluba egészen be lehet látni. lépvén, a fiatal vezénylő hadnagyhoz a következő
Lehetetlen e szerencsétlen csapat sorsa fölött
E körülmény nem épen jelentéktelen, ha azon szavakat intézte:
az őszinte sajaálkozás érzetét elfojtani, s m ijd nem
bátor tényre gondolunk, melyet a szentgyörgyiek
„önök foglyaink, tegyék le a fegyvert s hajlandók volnánk kegyetlenséggel vádolni azoa követkőző napon végrehajtottak.
életük mog lesz kiméivé."
kat, kik megtámadott tűzhelyük és hazájuk védelRoth és Philippovics tábora, mely Jellachich
A hadnagy egy szót sem felelt, fegyverét a mében polgári kötelességet teljesitettek.
tartalékát s esetleg jobb szárnyát volt képezendő, lelkészre emelte s lőni akart, de a fegyver nem
E 17 bátor ember nem érdemié meg a halált,
ekkor még Somogy vármegye szélén, a bán tábo- sült el.
de megérdemlé azon politika, melynek tán vétlen,
rától egy-két napi járó föld távolságnyira volt s
Erre tüzet parancsolt s a vezényszóra a szem- tán öntudatlan eszközei voltak. S isten és világ
azon stratégia ellenes botorságot követte el, hogy közt álló mindkét sor egyszerre lőtte ki fegyverét. előtt azok lelkén szárad minden kiontott vér, kik
a fősereggel rendes összeköttetésbe jőni elmulasztá,
A durranásra a szentgyörgyiek közül Grego- ez átkos politika vaskényszerét a magyar s a hors míg a fősereget tartalék nélkül hagyta, addig rich jegyző s a határőrök közül a hadnagy és egy vát testvérneinzet nyakára hozák. Ám feleljenek
egy szerencsétlen csata esetére önmagát elszige- legény elesett.
érte!
telt támadásnak, sőt teljes körülvételnek tette ki.
A hadnagyot az ismeretlen szerb kovácsleA holtakat másnap Eötvös Lajos temettette
S ha erre gőgös elbizakodottságában a két gény lőtte agyon közvetlen közelből s oly ered- el, mindegyiket ott, hol elesett. Fegyvereik összetábor nem számított is, szentül hívén, hogy az ménynyol, hogy a lövés főjét leszakitá.
szedetvén, a megyei hatóságnak átadattak. IraOrszág fővárosát kardcsapás nélkül ejti hatalmába,
A lövés után a szentgyörgyiek hátra ugráltak taikkal a három kocsis elment, do ha netán náluk
mindamellett lehetőséget nyújtott arra, hogy a s a kocsik és lovak mögött kerestek menedéket, maradt s a szentgyörgyiek kezébe került volna is :
két tábor közti hazafias népség a futárokat letar- egy ombor kivételével, ki az elesett jegyzőt emel- a harezok befejezte után a vérbiróságok által eltóztassa vagy le is ölje.
gette, ki életveszélyes, de nem halálos sebet rendolt szigorú és kegyetlen, noha eredménytelen
Jellachich 26-án Fehérvárra érvén, itt már kapott s később teljesen kigyógyult.
vizsgálat alatt bizonyosan mégsem misittettek.
valószínűleg tudomást szerzett arról, hogy a maA határőrök, látván a vezénylő tiszt s ogy
E csapat tehát nem juthatott el Rothhoz.
gyar hadsereg aligha meg nem kisérti a főváros társuk ele3tét, megrémültek s a kukoriczába mo- Hasonló sors értő azon két szeresánt is, kik kömegmentését, s aligha engedi őt annak közelébe nekülni kezdettek, mert a három kocsis, kikkel vetkező napra szeptember 28-áu ugyan e czélból
jutni. De valószínűleg tudomást szerzett arról is, jöttek, belevagdalván a lovakba, a zavar alatt a fehérvári postakocsival jöttek.
hogy a magyar hadsereg a lelkesült önkénytesok olvágtatott, magukkal vivén a podgyászt és
E két egyén a postakocsis mellett jobb és
s nemzetőrök: soraival naponként szaporodik. S pénzküldeményt. Az összeütközés hsvébon róluk baifelől a bakon ült s a mint Lepsénybe érve észazért innen egy hadnagy vezénylete alatt 16 le- megfelejtkeztek a szentgyörgyiek és soha sem revétettek, két lövés dördült el s egyik jobbra,
gényt küldött három tábori kocsin Roth és Phi- jöttek tudomására, kik és hová valók voltak?
másik balra esett le holtan a koesiról.
lippovics elé, részint ezek táborának ellátására hir
A futó határőrök után egypár lövést bocsátva
Szeptember 29 én megtörtént a pákozdi csata
szerint pár száz ezer forintot küldvén, részin még, noha eredménytelenül, a szontgyörgyiok ta s október 1-én Jellachich elszökött.
ezeket gyors menetre s Fehérvár körüli C3atla nácskozni kezdettek. Megállapodtak abban, hogy
Roth és Philipp ivich mind ez eseményekről
kozásra utasítván. S nom valószínűtlen, hogy h ha az ellen közül csak egy is megmenekülhet s mit sem tudott, meglehetős lassúsággal s a bizczélját éri s táborával a bátor szerb Philippovics akár Roth táborának, akár a kölesteleki majornál tonság teljes érzetével vonultak ezek Fehérvár
nak közel 10 ezer omberét egyesíti: a pákozd állatnásozó seregnek hírt adhat: S^ontgyörgy és felé, Jellachich tábora után nem is álmodván, hogy
csata s tán a forradalom egész lefolyása más irány lakossága el van veszve. E borzasztó kényszerű- budapesti utjokban bármi akadályra találjanak.
veendett.
ségben tehát elhatározták a határőröknek utolsó
Október 4-én Roth Soponyán, Szoncgyörgy
A hadnagy fiatal, bátor s szép külsejű volt emberig kiirtását.
szomszédságában ütötte föl fohadi szállását, serenevét soha se sikerült megtudnunk. A 16 legény
E tanácskozás alatt a parancs ellenére a fa- gének előasapatai már előbbre is barangolván.
mind válogatott, erős, magaa határőr vala, teljéi luban félreverottek a harangok, s a népség fiataRoth tábornok maga a soponyai lelkésznél,
fegyverzettel s egyenként 72 éles tölténynye! labb része kezébe kaphatott ütleggel sietett ki a
az öreg Fábián Istvánnál volt szállva.
ellátva. A három kocsis hienezforma németnek mezőkre.
Ekkor megindult már Perczel Roth üldözévagy ugy nevezett krobótnak látszott.
A szeroncsétlon határőrök elointén a köles- sére, a miről azoiban Roth alig lehetett értesülve.
E csapat legénység 27-én Lepsénybe ért, s it teleki major felé a legrövidebb utat akarván
4-én este épen vacsoránál ült lioth, törzstiszKuka Péter nevű szontgyörgyi egyénnel találkoz választani, a falu felé monekültek s csak miután a tei s a házi gazda társaságában, midőn egyszerre
ván, ettől azt kérdezek: merre vozot az ut Szila- vészharangot hallották s a kitóduló népet látták, az utczán, hol katonái nagy tüzek mellett táborozkezdenek futni ellenkező irányban.
fára? A kérdezett egyén Szilast gondolván
tak, rémitő robogás, zsivaj, káromkodás s jajgatás
kérdés alatt, miután Szilafa azon vidéken nt_.
S most kezdődött egy irtózatos hajtó vadá- támad.
létezik, mutatta nekik az utat, moly Szentgyörgy szat, melynél az egyik fél fegyverében, a másik
A táraság megmerevedett, egyik szárnysemellett a pusztákon át Szilasra vezet. S a három számában s túlerejében vélte biztositékát. Mert géd fölugrott s kiment a szobából, majd pár pilkocsi a mutatott irányban eltávozott.
azon fegyveres egyének, kik az első összeütközést lanat múlva lélekszakadva berohanván, üdvözli
Alig néhány perez múlva Eötvös Lajos Lep- eszközölték, csak távoli szemlélői voltak, s így is tábornokát s e három szót ejti ki:
sényben találkozván Kuka Péterrel, ez neki a ta- csak részben a vadászatnak.
„Komtnen die Huszárén!"
A 15 határőr folyton összetartott s folyton
lálkozást elbeszélte, mire amaz haza sietett SzentRoth kezéből kiesett a kanál.
györgyro, a határőrök elfogására intézkedéseket lövöldözött az üldözők felé. Lövéseik azonban
A tiszta égből lecsapó villáin nom tett volna
nem találtak.
tonni.
nagyobb hatást, mint e három szó: „jönnek a huVégre közel egy órai szakadatlan futás után, szárok."
A szentgyörgyiek azonban ekkorra már hírét
Természetesen a huszár alatt magyar huszárt
vették annak, hogy a határőrök közelben vannak, bágyadni érezvén izmaikat s látván maguk előtt
s mire Eötvös hazaért, már mintegy tizenöten a végtelen rónát, hátuk mögött a vérszomjas ül- értettek. Elméjü ? nom birta azon hallatlan esefölkészültok, köztök 7—8-an lőfegyverrel, a töb- dözők tömegét és sehonnan segélyt nem remél- ményt fölfogni, hogyJellachich táborán át hozzájuk
biek fejszékkel s vasvillákkal ellátva. Rövid hetvén, megállottak s egy körben, kifelé forduló magyar katona érhessen.
tanakodás után elhatározták, hogy a határőröket arczczal letérdeltek, maguk mellé helyezvén fegyAz eset magyarázata az, hogy Perczel már
lefegyverezni s szükségesetén leverni fogják, hogy verüket.
közeibe jött s az est homályában néhány szemléző
Igy várták be az üldözőket.
Roth és Philippovicscsal az érintkezés mogj '
huszár áttörvén a horvát sereg őrvonalán, beronEzek közeire jővén, körül állták a szeren- tott a főhadiszállás kellő közepébe s az utczán
toltassék s a küldemény elkoboztassék.
csétlen ellenséget s kezdődött köztük ogy szomorú végig nyargalván s pár üldögélő csoportot szétEötvös Lajos e közben parancsot adott az párbeszéd.
ugratván, ismét viszavonult.
illetőknek, hogy a harangokat semmi szin alatt
A határőrök imádkoztak s kegyelemért eseRoth rögtön riadót fuvatott s még azon éjjol
félre verni ne merészeljék, nehogy a kölesteleki madezvén,
élotük
árán
késznek
nyilatkoztak
magukat
megkezdé
a visszavonulást. Kálozdra nem mert
jornál táborozó csapat a vészlármát észrevegye s és fegyverüket átadni.
bevonulni, mert a kálozdi országúton néhány báa kisded falunak, mely alig 800 leiekből áll, noki
Talán sikerült volna 5s az alku, nohaeleintén a tor omber egy hid mellől előőrsei közé lövöldözött,
rohanjon s azt fölégesse s lakosait legyilkolja.
szentgyörgyiek föltétlen megadást követeltek. De s ezek azt hitték, hogy itt is rondes ellenség van
A szentgyörgyi 15 egyén között, kikre ha- ,z alkudozás közben egy fiatal, bőszült egyén
már.
tározottan emlékezünk , a következők valának : gyik határőr mellől olrántá a fegyvert s azzal a
A megfélemlott tábor neki váltott a lángi
Bózsa Sándor lelkész, Kovács János tanító, Gro- határőrt agyonJőtto. Erre a még ép határőrök
pusztáknak s 36 óra múlva bekerítve, olfogva s
gorich Ferencz jegyző, Matkovich Balás, Fodor villámgyorsan fölragadták fegyverüket s a törne^
Carolus.
lefegyverezve lőtt.
László, Pósa József közbirtokosok s egy ismeret- közé sortüzet adtak.
len szerb származású kovácslegény, ki vándorlása
A szentgyörgyiek közül Berta János elesett
«ozben ideiglenesen ott tartózkodott, végre Eötvös — keze keresztül lőtt lőve. Do ennek sikoltására
A khinaiak pénzrendszere.
Lajos mindnyájan lőfegyverrel, továbbá Kemény i tömeg ellenallhatlan dühvei rohant a szerencsét~fter, Szento Péter s Keresztes János telkes gaz- enekre s közulok egy pillanat alatt öt leveretett.
Khináról, Ázsia ez óriás birodolmáról, mely
a
k s még négy vagy öt egyén fejszékkel ellátva. Ujheli, Hende, Fazekas különös bátorságot s mig részben a czivilizaczió magas fokára jutott,
^
Ezek mindannyian szintén 3 kocsira ülve, a jgyességet fejtettek ki.
másrészt csodálatos csökönyösséggel áll évszázama r Ö k n e k u t a n a vágtattak s egy utfordulónál
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Végre csak egy maradt életben. A legbátrabb, emberek társas életének: a csereeszközről, pénzről
gyverrel fölkészülve, de a kik joguk, ott-
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eddig meglehetős szűk ismerettel birtunk Khinát
illetőleg; az tudva van, hogy ott az ezüst nem
mint vert pénz forog, hanem csak súly szerint
méretik; de az egész pénzrendszerről ez legkevésbbé sem ad fogalmat, pedig ez méltó a mogismerésre, miután mindennél jobban jellemzi e sok
tekintetbon olöhaladott s mégis másrészt primitív
intézményekkel biró, — eszes, ravasz s e mellett
másrészt élhetlen népet.
Rochechouart grófnak, Francziaország pekingi ügyvivőjének érdeme, hogy Khinában mulatása
alatt az ottani pénzrendszert tanulmány tárgyává
tette s részletes ismertetést ad róla.
Khinában nincs az állam által kibocsátott
arany vagy ezüst pénz; téves azonban azon vélemény, mintha semmiféle állami csereeszköz nem
léteznék. Az állam ad ki egy, minden számitásnak alapul szolgáló rézpénzt, mely az egész birodalomban kényszer forgalommal bir; ez egy igon
piczi pénzdarab, melyet a bennszülöttek „szapik"nak neveznek; a szapik közepén át van lyukasztva, zsinórra füzetik ezer darabonként, s egy ily
ezer szapik-os kötés neve tiao, egy tiao értéke
mintegy 2'/a — 3 frank.
A szapik a legkényelmetlenebb s logkevésbbé gyakorlati csereeszköz a világon; mint kényszerforgalommal biró állami csereeszköz bizonyos
sulylyal és tartalommal kellone birnia, hanem a
khinai kormánynak és hivatalnokainak régóta
jövedelemforrása e már különben is silány pénz
belértékénok folytonos csökkentése. A forgalomban mint emiitettük, ezer darab füzetik egy zsinórra, ezt aztán nem is mérik, jóformán nem is
olvassák; nagyobb összegnél az átvevő megelégszik azzal, hogy megolvassa a kötegek számát.
Roppant csekély értékénél és kicsinységénél fogva
óriás mennyiséget kell hordozni, ha csak kissé
több kiadásra készül valaki, nélkülözni pedig
egyátalán nem lehet, mert a faluban, a nép közt
ez az egyedüli csereérték. Ha valaki az ország
belsejébe utazik, egész kocsival kénytelen magával vinni szapik-ot, mert ezüstöt csak városokban
használhat, útjában pedig p. o. vendéglőben egyegy éjjelért fizet 5 — 6000 szapik-ot, s igy háromnégy napra szükséges legalább 30—40,000 darab.
A mellett, hogy a szegény népnek ily nyomorúságos csereeszköze van, ez még a logkegyetlenebb zsarolásokra nyújt alkalmat a mandarinok
részére. A rézpénz és az ezüst értékének egymás
közti aránya semmi által sincs biztosan megállapítva, s miután még hozzá a rézpénz belértéke a
kormányhivatalnokok csalásai folytán a legalsó
fokon áll, minden csekély rázkódás teljesen értéktelenné teszi, s ha p. o. valamely tartományban —
mint gyakran történni szokott — rablóbanda mutatkozik, a rézpénz egészen becsnélküli lesz, az
ezüst eltűnik s a mandarinok felhasználják az alkalmat, hogy az adókat azon ércznemben szedjék
be, melyet a birodalom más részében legjobban
értekesithotnek.
A kereskedelem, a városi lakosság természetesen nem veheti hasznát az ily csere eszköznek és
ezüsttel helyettesit!. Az ezüst azonban nem lévén
állami pénz, csak mint áru forog s értéke természetesen attól függ, mennyi rézzel van keverve. A
számítás alapjául szolgáló súly a „leanjüzze",
melyet az európaiak „sai7"-nak neveznek, s mely
egyenlő 3200 szapik értékével, azaz; körülbelül
8—10 frank. Ez arány azonban valósággal sehol
sem létezik, mert majdnem minden városban másmás módosulást szenved ez alapméri ék, s hol a
súly számittatik másként, hol a rézkeverék nagyobb
vagy kisebb, szóval az egész tág tért nyit a ravaszságnak, a C3alási szándéknak, mivel egy darab
ezüstrud értéke természetesen a szerint változik,
a mint tulajdonosa több-kevesebb rozot vagy ezüstöt tett hozzá.
Csak a ki Khinában élt, az tudja valósággal,
mily hallatlan visszaéléseket követnek el a bankárok és pénzváltók az ezüstkereskedésben. Soha
sem lehet egy darab ezüstöt azon áron eladni,
melyen az illető vette s örülhet, ha csak 10° ,,-t
vészit a beváltásnál, vagy valamely vásárlásnál. A
bankár vagy a snlyt nem találja helyesnek, vagy a
belértéket, vagy ha ezekbe nem kapaszkodhatik,
helyi agíót kíván, ugy hogy ha valaki Shanghaiból útra kel az ország belsőjébe 100 tail ezüsttől
(800—1000 frank,) egy fillérrel sem fog birni, ha
ezüst rudait néhányszor át kellett váltania az útjába eső állomásokon.
Arany nagyon kevés van forgalomban K/iinában, de tévedés volna azt hinni, hogy nem volna
található. Van arany is a kereskedésbon, a csak
még nagyobb csalás eszköze. Alapsulya és mertéke szintén a tail, s egy tail arany egyenlő 18 tail
ezüsttel, azaz:mintegy 160—180 frank. így fizeti

a vevő; de a bankártól soha som kap többet 14
ezüst tailnál, s e szerint majdnem '/,-edét veszti,
miért is nem tud lábra kapni mint csereeszköz a
közforgalomban.
Ily nyomorult állapotban lévén az érez-csereeszköz, a szükség kényszorité az omboroket más
módokról gondoskodni, s'rá jutottak azon eszközre,
melyet az európai népek használnak: a pénzjegyre.
Állami papirpénz, vagy olyat, ami bankjegyeinknek megfelelne, nincs; hanem megszámlálhatlan a
magán bankárok száma, kik utalványokat bocsátanak ki s ezek pótolják a közforgalomban a pénzt.
Ez utalványoknak csupán az illető bankár személyes hitele szolgál alapul, az állam nem avatkozik
a dologba, nem szükséges engedélyezés, a kamatláb a felek szabad megegyezésére van bizva, s csak
ha egy-egy bankár megbukik, lép közbe a hatóság
s bünteti a vétkest kalodával, bambus ütésekkel,
sőt gyakran halállal. Az ily pénzjegyekkel való
elbánás igen egyszerű. Bizonyos összeg ezüst átadatván a bankárnak, ez kiállítja róla az utalványt,
mely aztán nemcsak magánosok közt forog, hanem még az állami pénztárak által is elfogadtatik,
kereskedő pedig soha sem utasítja vissza. A khinai
újévet (febr. 12.) megelőző néhány napon a bankárok boltjai bezáratnak s ezek elkészítik számláikat, minek vége rendesen az, hogy a bankárok egy
része csőd alá kerül. Ez azonban a bankárok roppant száma s a bukások rendes ismétlődése mellett annyira megszokott dolog, hogy senki sem törődik vele, s az újévben csak ugy folyik tovább a
dolog.
PoEingben van egy tőzsde-forma intézet is,
melyre a különféle tartományokra szóló utalványokkal kereskednek. Ez sincs alávetve semmiféle
állami felügyeletnek, ugy mint a számos kölcsönző
intézet sem. Ezokbon kölcsönt személyes hitelre
nem, hanem csakis zálogra lehet kapni s a kamatláb rendesen 3 % havonként.

Oroszhegyi Józsa.
A közelebbről oly szomorú körülmények közt
elhunyt dr. Oroszhegyi Józsa életéből néhány
adatot közölni s emlékét ezáltal fölujitani nem
tartom feleslegesnek. — Oroszhegyi, családi nővén
Szabó Józsa Erdélyben Belső-Szolnokmegyében
született, Déézs környékén, hol atyja egy kis birtokot szerzett, miután Oroszhegyről, Udvarhelyszékből oda kiszármazott. Tanulmányait a kolozsvári lyceumban kezdte, de 1846 őszén Pestre
ment és az orvos növendékek közé irattá magát;
főleg azon elhatározással, hogy orvosi tanulmányok
mellett irodalommal foglalkozzék. Megismerkedése Petőfivel sajátságos volt. Pestre érkezte
után pár nappal a „Pilvax" kávéházba ment a
„fiatal Magyarország" akkori gyülhelyére. Egy
szikár fiatal ember ült egyik asztalnál s lapot
olvasott; Oroszhegyi fölkérte: ha olvasta a lapot,
adja azt neki; a fiatal embor nyersen monda, hogy
várjon. Végre mikor elolvasta, az asztal alá lökte
le. „En is ott találtam — monda — s ön is felveheti!'' — E fiatal ember Petőfi volt, kinek Oroszhegyi ogypár nap múlva lőn bemutatva — kivel
aztán jó barátok lettek. Midőn Oroszhogyi hónapok múlva fölemiitette e történetet, Petőfi igy
telelt: „Ki nem állhattam a pofádat." — Oroszhegyi nyughatatlan és változékony természete miatt
nem tudott kitűnni az irodalomban, mert mindont
összevissza irt rendszer nélkül, s mindenre erőltette
tehetségét. Szerencsésebb volt a népies szónoklúsban, s nagy örömét lelte benne, ha kávéházi
vagy korcsmai ismeretlen embereknek, iparosoknak,
nagyhangon beszélhetett a székelyekről, Erdélyről, az egyenlőségről, szabadságról s a kor divatos
eszméiről.
A márcziusi napokban a legszélsőbb emberekhez tartozott. A népgyülésekben nagy szerepet
k-zde vinni s 1848 vége felé guerilla-csapatot
alakítva, .annak kapitányává neveztetett ki. Egypár szerencsés csetepatéja volt a felvidéken, molyokről kissé nagyított tudósításokat hoztak a
lapok; az év végével őrnagygyá neveztetett ki, s
magát a guerillák vezérének hivatta. A téli hadjárat alatt történt azonban, hogy bizonyos faluban
érkezve, magát az egyetlen uri lakba akarta
beszállásolni —• mely azonban már el volt foglalva
— és pedig Guyon által, kit ő nem ismert. A
guerülavezér magának követelte a szép szállást.
Guyon azonban, ki épen a konyhán sürgölődött,
párbajt ajánlva a kérdés eldöntésére, a tüzbe jött
Oroszhogyi kardját egy fakanállal ütötte ki
kezéből. E siralmas esőt nagy csorbát ütött a
hős guerilla hadi hirén ; különben is a hadjárat
rendesobb alakot öltvén, ismét Pestre jött s itt
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írogatott a lapokba, nyár folytán újra hadiszolgálatba lépett és ott volt Szegeden, Aradon.
Világosról Erdélybe menekült, hol 1851-ig rejtőzött ; sőt álnév alatt államhivatalt is viselt — de
felfedezték és Pestre hurczolták, hol már in contumaciam el volt ítélve. — Pőre újra felvétetvén
10 évre ítélték és Josefstadtba küldöttek.
Josefstadtba sokat olvasott és irt, itt dolgozta
ki Szerven (vagy szerinte Szervényi) vegytanát,
tanulmányozta a magnetismust, homeopathiát, az
ód-tant; regényeket, beszélyeket Írogatott. Néha
beleunt az írásba és akkor hetekig főzött 20—30
embernek, gondolkozott, hogy uj ruházatot találjon fel, mely középuton járjon a franczia és arab
divat között és mindenesetre csak egy darabból
álljon. Szenvedélyes vitatkozó volt. Jó kedélyét soha el nem vesztette, nagy reményei, és sok tervei
voltak mindig s a fogolytársak legnagyobb részével jó barátságban élt. 1856. tavaszán kegyelmot
kapva Pestre jött, 8 egy év alatt letette az orvosi
szigorlatot — egypár könyvet irt és a lapokba
dolgozott. Azután Nagy- Váradra ment s itt egy
kedves, szép leánykát vett feleségül.
Kolozsvárit akart orvosi gyakorlatot kezdeni,
— de nyughatatlan természete itt sem hagyta békében, s Bukarestbe költözött, hol neje nemsokára meghalt. Innen Gralaczra költözött, és török
államszolgálatba lépett s abban maradt 1868-ig.
Kisázsiában, Cyprus szigetén s a török birodalom
más vidékein mint katonai orvos sok tapasztalatot
gyűjtött s legbecsesebb irodalmi dolgozatai az
ezen vidékekről küldött, sok tekintetben érdekes
levelek. Már azon volt, hogy megtakarított vagyonkájával haza térjen, midőn az említett évben szélhüdés érte s mindenből kifosztva, nyomorékon tért
haza. De sem Kolozsvár tiszta lege, sem Pest
lanyhább égalja, som az orvosi mesterség ki nem
gyógyithaták, s végro múlt hó 20-án sokat hányatott életének végéhez jutott s örök mozgást kedvelő egyénisége állandó nyugalomra szállt! Béke
lebegjen hamvai felett!
Egy régi bajtársa.

Egyveleg.
** (A trichineknek) legjobb ellenségeiül a
magyar gazdasszonyok bizonyultak be. Ez apró,
de néhány év óta már oly félelmes rémei nyugat
Európának a chinai. sertésekkel jöttek be először
Angliába, melyeknek eredeti hazájában, Chinában
már régi idők óta ismerve vannak ez élődi férgek.
Angliából majd Német- és Francziaországba terjedtek el, s valóban ez országokban tömérdek pusztítást okoztak, mivel az e népeknél szokásos könynyed főzésmód csak kedvezett terjedésöknek.
Hazánkban azonban, mint tudjuk, a folytonos
érintkezés daczára a nyugati tartományokkal, mindeddig még alig fordult elő néhány trichin-nyavalya,
— s e szerencsének oka, elismert tekintélyek nyilatkozata szerint, az, mert a magyar gazdasszonyok
szeretik' jól átfőzni s jól kisütni a húst, a miáltal
e férgek, — ha jelen volnának is — eldöglenek.
Azért csak tartsuk meg a konyhában a régi jó
szokást.
%* (Bál a Ubolydában.) A farsang utolsó
napjaiban a budai lipótmezei tébolydában is volt
tánczvigalom, melyre kívülről is sok vendég jelent
meg; az őrültek közül mindössze 35 nő és 40férfi
vett részt benne.
Egy-egy feltűnően halvány arcz, beesett
szem emlékeztetett csak a holy szomorúságára, a
hol most víg polkák zenéje harsant fel, különben
— s ez kétségkívül e bál legjellemzőbb oldala —
a betegek és egészségesek alig voltak megkülönböztethetők. A ezukrászdában villogó szemű férfiú
állt, ki nyájas arczczal kínálta a vendégeknek az
édességet. Egy hölgy azt kérdezé, hogy jó-e a fánk?
A ezukrásí udvariasan meghajtá magát, már hogy
ne volna jó, hisz ő csinálta és ő a gróf/?ei*sí.
Napóleon császár volt az egyik rendező. Erczes
hangjával hatalmasan kommandirozott, ha egy
kissé öszetéveszté a dolgot s colonne-tár-ezban azt
hivé, hogy nem az intézet termében, hanem Solferinónál van, ez könnyen megbocsátható, s egyéb
tánczvigalmaknál, egyéb rendezőknél is a z ilyesmi meg szokott történni. Legtöbb volt, a ki magát
honvédnek, különösen honvédtisztnek képzelé.
— (Temesmegye népessége.) A lefolyt népszámlálás szerint az egész megyében (Temesvár
és Versecz városok kivételével) van 152,227 férfi
és 151,705 nő, összesen tehát 303,932. Ebből esik
Lippára 6841, Üj-Aradra 5094, Csákovára 4593,
Rékasra 3705, Buziásra 2605, Dettára 2834, Vingára 4677, Gyarmathára 5138 lélek.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 10-ik számához 1870. márcz. 6.
Irodalom és művészet.

TARHAZ.

és Magyarországot közelebbről érdeklő vállalatok bejegyzendő lenne. Kívánatos — mondja a szerkörében. A folyó sodra alatt lévő viz mélysége és kesztőség, — hogy a külföld példájára mi is birágyának helyzetrajzi alakja közötti összefüggés. junk ily évenkénti kimutatásokkal, mi nemcsak a
Jegyzetek az amerikai vaspályákról. Könyvismer- vadászkedvelőkre nézve birna nagy érdekességgel,
de tekintve a tatai jól kezolt vadas-terekre, hol
tetések. Vegyesek.
** (Az „Erdészeti Lapok,") melyet Wagner és vad-áriwitásból évenként 10 — 12,000 frtnyi haszDiváld jeles szak férfiak szerkesztenek, s mely az not huz az uradalom, továbbá a kis Csehországra,
országos erdőszoti egylet közlönye, kilenczedik mely évenként millió értékro menő vadhúst termel
évfolyamának 2-ik füzete elhagyta a sajtót. Tar- és árusit el: hazánk termelési statisztikáját is egy
talma: Nézetek a juhlegelőről az erdőben. A uj rovattal gazdagitná, s az erdő-gazdászatunkban
puszták erdeje. Törvényjavaslat a tizedes mérték- eddig csak luxusként űzött vadtenyésztésnek —
rendszerről. Erdőtörvény. Légtünoti észleletok s okszerű kezelés által nevezetes jövedelmi ággá
emolhetéséro — ébresztő befolyást gyakorolhatna.
Selmeczen.
** (Iparunk emelkedéséről) azon szabadal— (A „Természettudományi Közlöny") 12-dik
mak
is tanúskodnak, melyeket minisztériumunk
füzete — a nyomdai zavarok miatt — rendes
időre, márczius 1-én nem jelenhetvén meg: április hasznos találmányokra adni szokott. 1867-ben
1-én hat ivből álló kettősfüzet fog megjelenni. csak 8 szabadalom adatott, 1868-ban már 65 és
Pest, 1870. febr. 28-án. Szily Kálmán, a, „Termé- 1869-ben 82 szabadalmat adatt a fÖldmiveléa és
koresk. minisztérium.
szettudományi Közlöny" szerkesztője.

— (Erödi (Harrach) Béla) czikkére a török
színészetről, mely lapunk mai számában van befejezve, különösen felhívjuk olvasóink figyelmét. A
szerző két évig tartózkodott részint Konstantinápolyban, részint Bolgárországban és saját észleletéi után ir, oly tárgyról, mely nemcsak nálunk,
de a nyugati irodalmakban is alig volt még
érintve. Fiatal hazánkfiának igérotét birjuk, hogy a
bolgárországi viszonyokról is fog közleményeket adni lapunkban.
— („A székelyföld leírása".) B. Orbán Balázs e nagybecsü, adatokban gazdag monográfiájából most jelent meg a negyedik köteti mely
Maros-Szék leírását tartalmazza, történelmi, régiségtani, természetrajzi és népismei szempontból.
E kötet is, mint a többiek, nagy negyedrétben,
tömött nyomtatással, 4 önálló s 57 a szövegbe
nyomott érdekes képpol jelont meg. A kötethez
van mellékelve a még hátralevő Ötödik (s utolsó)
iVi ujság t
Kiizintézetek, egyletek.
kötet előfizetési felhívása, mely az ötödik székely
széket Aranyost, s hozzá csatolva Toroczkó ésTor— (Tóth József.) a nemzeti színház tagja s
** (Magyar tud. akadémia.) Febr. 28-án a
da vidékét fogja ismertetni; glőfizetési ára 2 frt természettudományi osztály tartott ülést, Stoczek egyik legkitűnőbb színművészünk márczius l-jén
50 kr. Óhajtjuk, hogy most, midőn e becses mű József elnöklete alatt. Szabó József olvasá föl hajnalban meghalt. A veszteség, melyet szinmár befejezéséhez közéig, s elmondhatni róla, hogy Olaszországban tett utjának földtani eredményeit. házunk e gyászeset által szenvedett, pótolhatlan,
a várakozásnak teljesen megfolelt, az eddiginél E felolvasást Összes ülés követé, melyben bejelen- legalább ez idő szerint. Tóth már másfél év óta
nagyobb mértékben ébredjen föl iránta a közönség ték, hogy Veszély Károly marosvásárhelyi pleba- szenvedett súlyos és gyógyithatlan torok-bajban, e
részvéte.
nus Kazinczynak 8, Révaynak pedig egy eredeti holye és ezerepköro betöltetlen állott s álland való— („Az ember tragédiája") czimü. drámai köl- levelét küldé be. A nyelvészeti bizottság sürgeté színűleg még soká. Pedig széles és fontos szereptemény, a korán elhunyt Madách Imre halhatlan a Barna Nándor által fordított „Kalevala" finn kört töltött be. A drámai és tragédiái intrikusokou
műve, harmadik kiadásban jelent meg az Athe- épósz kiadatását. A jövő héten szin+én Barna és gonoszokon kivül, minők Jágo, Biborach, XI.
naeum kiadásában, igen diszes kiállítású s csinos Nándor fog felolvasást tartani. ,,A finn költészet Lajos, számos genre-alakban volt felülmulhatlan.
Vígjátéki szerepei' közül különösen remekelt Moalakú 16-od rétben. Ára 1 frt 40 kr. Ajánlanunk szelleméről."
fölösleges.
** (Nemzeti színházi tanoda.) A színházi liére fösvényében. Értelmes, gondolkodó s tanul— („A parlament Debnczenben 1849") czim conzervatoriumban az idei vizsgálatok rendje a mánygazdag művész volt, ki a nagy szellemek
alatt közli Pap Dénes, az 1848-ki pesti nemzetgyű- következő: Elméleti vizsgálatok tartatnak márcz. műveinek mélyére hatolt s Shakespeareés Moliére
lés gondos kiadója, az 1849 első felében Debro- 3, 4, 5, 8 és 9-én. Gyakorlati vizsgálatok: már- borából ivott. Betegségét is buzgalma fejleszté
czenben ülésezett s örökro emlékezetes forradalmi czius ] 3-án énekelőadások és „Egv ur és egy asz- oly korán, oly na<rygyá s veszélyessé; mert nagy
országgyűlés tárgyalásainak naplóját. E napló az szonyság" vígjáték; márczius 16-án töredékek a ás fárasztó színpadi szerepei mellett még Egressy
akkori hivatalos Közlöny nyomán kellő részletesség- „Faust", „Romeo ós Júlia" és „A szigetvári vér- G. tanári szerepét is tölté be a szini képezdében.
gel terjeszkedik minden alsó- és felsőházi ülésre, tanukéból; márczius 20-án: „Mivoitség és termé- Mióta baja a színpadról leszorította, mind kea nevezetesb tárgyalásokat és beszédeket egész szet" vígjáték és énekelőadások. Az elméleti vizs- vésbbé s kevésbbé táplálkoztunk a reménynyel,
terjedelemben, a többit bő kivonatban adja. A gálatok az intézet -helyiségeiben d. n. 2, a gyakor- hogy egészsége még valaha helyre állhat s őt
Közlönyből s átalában az akkori idő hírlapjaiból latiak a nemzeti színházban d. u. 1 órakor kezdődnek. viszont láthatjuk szerepeibon. E reménynek most
alig maradt fönn itt-ott elrejtve, duggatva, egy- Az utóbbiakra jegyek válthatók a nemz. színház már örökre vége van s a süinmüvészet múzsája
gyászolva áll fölötte — kivol színpadunk gyérülő
kétteljes példány. Pap Dénes könyve annálfogva pénztáránál.
jelesei
közül ismét egy lépett le a sirba. — Arczvalódi hiányt pótol s a legérdokesb adalékok
** (Gyulai Pál) lemondván a szinéazettanoegyike a forradalmi korszak történetéhez. A két da elméleti tanszékéről, az 1000 frt évi fizetéssel képét s életrajzát a „Vasárnapi Ujság", 1862. évi
42. számában közölte. — Temetése márczius 3-án
kötet összesen 530 lapra terjed, nagy 8-ad rétben járó tanári szék betöltésére pályázat nyittatott.
délután ment végbe, nagyszámú tisztelői, pályas tömött nyomással. Lipcsében Köhler K. A. kitársai s barátai jelenlétében. — Béke poraira!
adásában jelent meg, a teljes mű ára 4 ft.—
Egyház és iskola.
** (A képviselőház) csütörtöki ülésében befe— {Uj regény.) Bornemisza Bertalantól, ki
** (A vallásszabadságról, szóló törvényjavas- jezte a vallás és közoktatási minisztérium köftségnéhány éve „Az életből" czimmol egy kötet novellát adott ki, ujabban egy kis rogéoy, vagy lat) már megnyerte ő Felsége helybenhagyását vetésének tárgyalását s az igazságügy minisztéhosszabb elbeszélés jelent meg. Czime „Késő s a minisztérium rövid időn a képviselőház elé rium budgetéhez fogott.
** (Fiumei kormányzóvá) gr. Zichy József
szerelem." Tárgya a „társaság" életéből van me- terjesztendi.
** (A törvényszéki orvostant,) mint egyelőre fog kineveztetni. Két első tanácsosa Valencsics
rítve, egy főrangú hölgy sorsát boszélvén el, kinek
szive fejlesztését elhanyagolták nevelői. Bár a nem kötelezett tantárgyat, jövőre mindenik jog- osztálytanácsos és Catinelli Hector, az angolbanknak titkára lesz.
mese szövése nem egészen érdektelen, de nem is akadémiánál elő fogják adni.
** (Nem egyszer) említettük már, hogy az
áll mindenütt a valószínűség szilárd talaján. Alak** (Kassán az összes hitfehkezeti néptanítók)
jai nem igen tanúskodnak oly tehetségről, mely az közt egylet van alakuló félben, czime: „Kassai idei farsang mily szépen jövedelmezett jótékony ezéegyéni vonásokat meg tudná figyelni az embe- tanitó egylet." Egyik feladatául tűzi ki azt is, hogy lokra. Ujabb adatok: a honvéd-rokkantak menrekben s legelőnyösebb tulajdona szerzőnek két- a felső magyarországi megyék minden nemzetisé- háza javára rendezett álarezos bál Pesten 3300
ségkívül az eléggé ügyes, folyamatos elbeszélői gű tanerőit egyesítvén, azok tagjait nyelvben és frtot jövedelmezett, mely összeg takarékpénztármodor. A könyv csinosan van kiállítva és ára 1 ft. szellemben magyarrá képezvén, —„Felsőmagyar- ba tétetett le, — az Aradon Nagy Sándor alispán által rendezett táncz-estély 2065 frt 66 krnyi
— („A bolygó zsidó" magyarul.) Sue Jenő- országi tanítói egylet"-té alakulhasson.
tiszta jövedelmet hozott, mely fele részben a
nek, a hires franczia regényirónak a negyvenes
honvéd-menház s fele a Batthyány szobor közt
években világszerte oly roppant foltünést okozóit
Ipar, gazdaság, kereskedés.
osztatik meg, — egy Vingán rendezett^ bál 1000
nagy regénye, melyből akkor, gyarló fordításban
magyarul is jelent meg két vagy három kötet, de
** (A tizedes mérték-és sulyrendszerjbvhoz'A- ftot jövedolmezett a honvéd-menház javára.
** (Farsang utolsó napjaiban) csak Budán
befejezetlenül maradt, most Szabó Antal és Ples- tala ellen eddig azon nehézség forgott fönn, hogy
kott Henrik által fordítva jelenik meg Lipcsében, a magyar kormány nem tudta magát elhatározni, több mint 40 esküvőt hirdettek ki.
** (Szigligeti.) A hivatalos lap Írja: SzathKöhlernél. Eddigelő ebből is csak két kötetet hogy a vámfontot, és vámmázsát is be foglalja-e
vettünk. Bár e nevezetes regényt ujabbak már a rendszerbe, vagy azt a maga eredeti tisztaságá- mári József Eduárd iró és színházi tag saját, tokinyomták a közönség és olvasók emlékéből, ohajt- ban terjeszszo az országgyűlés elé. Miután azon- vábbá Mária, Anna, Jolán, Aranka, József, Fran3uk, hogy a fordítás ezúttal teljesen megjelenjék, ban a kereskedelmi kamarák többsége a méter- cziska és Mór nevű gyermekei vezetéknevüknek
f^ert oly mű az mindenesetre, melyet a magyar rendszernek változatlan elfogadása mellett nyilat- „Szigligeti"-™ kért átváltoztatása belügyminiszlr
megengedtotett. A „Szökött katoodalomnak is birni érdemes. Az egyes kötetek kozott-, most a minisztertanács is ezen véleményt teri rendelettel
st m a r
ára
tehát a hatóság engedélyével
80 kr.
sajátjává tette, s igy az uj rendszernek behozata- na" írója m°
is
Szigligetinek
nevezheti
magát.
lára
vonatkozó
törvényjavaslat
bomutatását
legkö** (A magyar mérnök- egylet közlönye,) melyet
atta
u
**
(Balázsné
Bognár
Vilma) szerződtetése
zelebb
várhatjuk.
lett A S szakbizottmány közreműködése mel** (Mennyi vadhúst termelhet hazánk egy felett vitatkoznak a hírlapok. A „Főv. L." szerint
mán t r o z o v ' t s Béla szerkeszt — folyó évi folya? j (a vállalat IV-ik kötetének) I. füzete évben ?) — E kérdést veti fel a „Vadász és Ver- 5000 ft évdijt ajánlott neki a nemz. színházis z igaze n
m e
" *
mérnök11* következő tartalommal: A magyar senylapok", s egy nagy rovatolt kimutatási mintát gatóság, de nem fogadta el; a „B. P. &•"
g let t a
ainOZ
A
czölöpök k
gJ
'
szerkesztőtől. A vas- küldött szét Magyarország összes birtokosai, va- annyit kíván, a mennyit Pauliné kap. Az utóbbi
ver
tól H
éso és becsavarása. Vidéky László- dászai és erdészeihez, melybe az 1869— 70-diki lap összehasonlitja a két énekesnőt, s ugy találja,
i
rendez ^/ » kellone a z építészeti pályázatokat vadászidény alatt hazánk mindkét részében elej- hogy „Balázsné asszonynak erős és terjedolmes
nev.cz Antaltél. Szemle a magyarországi tett vad mennyisége, torületok és uradalmanként hangja, szép iskolája van, do Pauliné három
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olyan clőnynyel bír felette, mely a primadonnasáo-ot határozottan ennek részére dönti el: alak,
játék, érzés s bensőség az éneklésben."
** (A budavári színházért) eddig Latabár,
Miklóssy és Fehérvári színigazgatók folyamodtak
a budai tanácshoz.
** (A kolozsvári színház bizottsága) a sétatéren ogy nyári színházat szándékozik épittetni.
** (A pozsonyi botrány-pb'r) gr. Apraxin
Júlia és anyja közt véget ért, a felok kölcsönös
kiegyezése folytán.
" * * (A „Hon" irja,) hogy az ország húsz
különböző részéből érkeztek orthodox izraelita
küldöttségek tisztelegni Jókai Mórnál, közelebbi
orszáfijyülési beszédéért.
**~ (A kaszárnyákban) egészségi szempontból,
fürdők s zuhanyok fognak felállittatni.
** (A nagyváradi takarékpénztár
pénstárnoka) Parola Ferencz, ki minap szivén lőtto niiigát,
összes jelentékeny vagyonát jótékony közintézeteknek hagyta végrendeletileg. Ezekből hagyott a
magyar akadémiának 400, a múzeumnak 400, a
magyar irók segély-egyletének szintén 400 frtot.
** (A munkácsi várnak) honvéd-laktanyává
leendő átalakításáról szóló hirok tévesek voltak, s
a nevezett vár ezentúl is fogyintézot marad.
** (A tiroli népénekesek), kik Pesten oly
hosszú ideig, 8 nagy tetszés közt szorepeltek,
Nagyvárad, Dobreczen, Kassa, Miskolcz és Váczra
készülnek a jövő hónapban.
** (Tanulók strikeja.) Parisban a St.-Louis
gymnasium növendékei mintegy 160-an odahagytak az iskolát, mivel a házszabályokat igen szigoruknak találták. Az igazgató egy manifestumban
engedélyt adott a visszatérésre, a mely tanuló becsületszavát adja elöjáróinak engedelmeskedni. 60
visszatért, de a többi keményen tartja magát.
** (A franczia belügyminiszter) Chevandier
de Valdrome a császárságban 18 év óta fönnálló
„fekete kabinetet", — moly tudvalevőleg a gyanúsaknak látszó levelek fölbontásával foglalkozott
— feloszlatta.
** (Szardínia szigetén) nemrégiben oly nagy
hó esett, hogy e különös esemény miatt a mezőn
logelő 1000 juh megfagyott.
** (Londonban) jelenleg 1 font marhahús 1
frank 60 contimesbe kerül; a mostani agioval
pénzünk szerint 80 kr.
** (Régészet.) Velenczei érmet találtak NagySzőlősön (tígocsam.) egy templom körüli ásatáskor,
mely a m.-szigeti kollégium múzeumába került. —
A közelebb Pécsett elhunyt Horváth János kir.
tan. régiséggyüjteményét, mely 1050 darabból áll,
a pécsi gymnasiumnak hagyományozta.
** (A budai házak) napról-napra keresettebbek. Legközelebb is húsz ház oly áron kelt el,
minőre tulajdonosaik pár év előtt még gondolni
sem mertek volna. A várban a Ventusini-féle házat 15 ezer forintért adták el, s már egy félóra
múlva 18,000-et, s még később 22,000 frtot Ígértek érte.
.
** (Argumentum ad kominem.) A nagyszebeni
csizmadia ezéhnok szeméro vetették, hogy soha
sem adják szavazataikat román emberre. Az érdemes csizmadia ezéh egy vádiratban azzal indokolja ezt, hogy a románok többnyire mezítláb
vagy legfölebb bocskorban járnak, s így a csizmadia ezéhnek nincsen érdekében rajok szavazni,
miholyt azonban a románok is csizmában fognak
járni, a ezéh kötelességének fogja iamerni románokra is szavazni.
** (Névváltoztatások.) Honecz Nándor pesti
lakos ,,Kálnai-"ra, Eckmayer Sándor nyitrai lakos „Szögleti-"re, Styavnyiczky Lajos mádi lakos
„Selmeczi-"re változtatta nevét.
** (A házszámok) éji világítására törekszenek
Parisban. Eleinte gázlá'nggal világított transparontet próbálgattak: ez nagyon czélszerü is volt,
de egyszersmind nagyon költséges. Most az utczai
lámpák első üvegóro akarják az illető ház számát
felírni, s e mód czélszerü is lesz, mert habár nem
is lehot oképen mindenik házszám f'elirva, köny-
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nyen megtalálhatni majd két lámpaszám között a
hiányzó házszámokat.
,,,% (Nagy család.) Angliában anorthumberlandi grófság egyik kisebb városában egy ember
él, kinek 38 gyermeke van. Háromszor házasodott; első neje 18, a második 10 gyermekkel ajándékozta meg. A közelebb múlt hétfőn harmadik
neje lepte meg tizedik gyermekével. A nagy család feje igen jó kedélyü ember, s övéi számára házalással keresi a mindennapi kenyoret.
** (Különczködés.) Nagy Kanizsáról írják:
Egy nagykanizsai lakos a napokban egyik itteni
asztalosnál megjelent s meghagyta, hogy bizonyos
idő alatt egy koporsót készitson, kívülről irja rá
nevét 8 ezt: „meghalt 1870. márczius 18-án élete
46-ik évében"; készfizetőnekígérkezett. Az asztalos
bámult 8 kérdé, hiszen márczius 18-ka messze van
még, s aztán életében akarja koporsóját látni ?
Denique a koporsó elkészült, állítván a megrendelő, hogy ő tudja halála napját, s a 6 frtos koporsó oldalán olvasható 1870. februárban, hogy
N. N. meghalt 1870 márczius 18-án.
** (A jég) az enyhe időjárás folytán mind a
Dunán, mind a Tiszán már megindult.
** (Halálozás.) Micskei Miskolczy Károly,
Biharmegye polg. törvszéki ülnöke, 1861-ben
orsz. képviselő febr. 26-kán 61 éves korában
Nagyváradon hirtelen kimúlt.

Nemzeti színház.

SAKKJÁTÉK.

HIRDETÉSEK.

536-ik sz. f. — Loyd Samu tó
(New-Yorkban.)

(Amerikai „sakk-dió".)
Sötét.
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ráczi-ntczában Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

mindennemű kész fehérnemnek férfiak, hölgyek és|
gyermekek számára.
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Világos indul s a 2-dik lépésre mattot mond-
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A VASÁRNAPI ÚJSÁG
és

Politikai Djdonságok-ra
márczias 1-től kezdve.

A f. évi január s februárhavi számok elfogyván,
márczius 1-től kezdve uj előfizetés nyittatik a következő feltételek alatt:

A Yasárnapi Újság és P. Újdonságok

kél

3
B 1 Frigyes
Bllnvocav. 2 2 D SZsirli.
345
23 vajash. vég- 4
346
Aqmn. Tamás |Felicitás
347
24 Zilemon
5
Istenes János ÍZoltón
348
6
CzirillKánt.b.f Francziska 25 Tarasius
26 Porphvr
349
7
40 Vértan
3í i Etelka
27 Prokop
350
8
Jéz.sz.töv. kor.f Szilárdka
Gergely pápa t N. Gergely 28 Vazul
927 Sabb. 351
Holc 1 változásai. 3 Első negyed 10-én 2 óra 38 perczkor délután

Férfiingek, rumburgi, hollandi vagy irlandi vászonból 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.,
4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.
Báli ingek férfiak számára 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. Himezettek
6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft, 14 ft. egész 20 ftig.
Színes férfi-ingek, 1 ft. 50 kr.,2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.
Férfi-ingek fehér madapolanból 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.
t erfi-gatyák vászonból, magyar, félmagyar vagy franczia szabásban 1 ft. 75 kr.,
2 ft, 2 ft. 25 kr, 2 ft. 50 kr, 3 ft, 3 ft. 50 kr.
íerfa-kraglik, kézelők, nyakkötök, kapezák és mindennemű vászon- és battiszt^ebkendök.
JNoi ingek vászonból egyszerűen 2ft. 25 kr, 2 ft. 50 kr, 3 ft, 3 ft. 50 kr, 4 ft, 5 ft.
hímzettek 3 ft, 3 ft. 60 kr, 4 ft, 4 ft. 50 kr, 5 ft, j óbban hímzettek 6 ft, 7 ft, 8 ft,
10 ft, 12 ft, 14 ft, a legújabb franczia divat szerint 4 ft, 4 ft. 50 kr., 5 ft, 6ft,
7 ft, 8 ft, 9 ft, 10 ft, 12 ft.
Nöi háló-corsettek 1 ft. 85 kr, 2 ft. 2 ft. 25 kr, 2 ft. 50 kr., 2 ft. 75 kr, 3 ft,
3 ft. 50 kr, 4 ft, 4 ft. 50 kr, 5 ft, 6 ft, egész 12 ftig.
Női vall-íiizök franczia alakban 1 ft. 50 kr,2 ft, 2 ft. 50 kr, 3 ft, 3 ft. 50 kr, 4 ft,
4 ft. 50 kr.
Női alsószoknyák és nadrágkák perkailból, chifibnból, schnürl és piquetbarchet,
éjjeli és negligé-főkötők, kapezák czérnából, pamut, gyapot és mindennemű
vászon- és battiszt-zsebkendők.
Fin ingek vászonból, madapolanból és színesek is a legjutányosabb árakon, úgyszintén gatyák és kapezák.
Leányka-ingek kivarrva vagy egyszerűen, corsettek, nadrágkák és kapezák.
A legnagyobb választékban béliéit alsó-ingek és nadrágok nrak és
hölgyek szamára, úgyszintén mindennemű téli szükségletek, legújabb flanell-ingek
és shawlok.
v.-. £ ° v á b b á a J ánl J u k nagy raktárunkat, rumburgi,hollandi s irlandi vászonból, darabját 25, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 50, 60 egész 120 ftig
Creas-vászon 12 ft, 12 ft. 50 kr, 13 ft, 14 ft, lő ft, 16 ft, 17 ft, 18 ft, 20 ft.
egész 25 forintig.
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Törölköző-kendők tuczatját 5 ft. 80 kr, 6 ft. 90 kr, 7 ft. 50 kr, 9 ft. 60 kr ,
10 ft, 12 ft, egész 20 ftig.
Asztalkendők tuczatját 5 ft, 5 ft. 50 kr, 6 ft. egész 12 ftig.
Színes cancfas ágynenitieknek 9 ft, 10 ft. 11 ft, 12 ft, 13 ft. egész 16 ftig.
Asztalkendők és készletek damasztból 6, 12, 18 és 23 személy számára.
Függönyök a legnagyobb választékban 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 8 ft, 9 ft, 10 ft,
12 ft., 14 ft, 15 ft. párja.
Asztal- és ágyteritök, kávé-abroszok és szerviettek.
Menyasszonyi-hozomány-kiállitások 200 írttól 2000 forintig, kész fehérnemüekben és vászonárukban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimerítő árjegyzekéket kívánatra bérmentesen megküldjük.
8KT" Levélbeli megkeresésekre még az nap, melyen megkapjuk, expediáljuk, és
magolási dijt nem számítunk. "TUl

együtt:
H á r o m hóra (márczius—május) . . . 2 ft. 5 0 k r .
N é g y hóra (márczius—június) . . . . 3 „ 4 0 „
H a t hóra ( m á r c z i u s — a u g u s z t . ) . . . 5 „ — „

A Vasárnapi Újság külön:
H á r o m hóra (márczius—május) . . . 1 ft. 5 0 kr.
N é g y hóra (márczius—június) . . . . 2 „ — „
H a t hóra ( m á r c z i u s — a u g u s z t . ) . . . 3 „ — „

A Politikai Újdonságok külön:
Három hóra (márczius—május)
Négy hóra (márczius—június) .
Hat hóra (márczius—auguszt.)
A pénzes levelek bérmentes

. . . 1 ft. 25 kr.
. . . 1 „ 70 „
. . . 2 „ 50 ,,
küldése kéretik.

Heckenast Gusztáv.

hírlap kiadó-hivatala Pest, egyetem-utcza
4-ik szám alatt.
Melléklet: Előfizetési felhívás
pápák bűnei" cziinü könyvre-

A nehézkór gyógyítható!

Egy utasitvány, mely szerint a nehézkór, (kóros görcsök,) egy nem
gyógyszeres egyetemes egészségi
gyógyszer által a legrövidebb idő alatt
gyökeresen meggyógyítható. Dnante
F. A. sryáros kiadványa (Warendorf) Westfaliában, több kitüntetési
diplomák stb. tulajdonosa, — mely
egyszersmind számtalan, részben hivatalosan megállapitott,illetőleg eskflleg
megerősített csaknem Európa összes
államaiból, ugyszinte Amerika és Ázsiából stb. — annak szerencsés és sikeres
gyógyításáról szóló bizonyítványokat s
elismerő okiratokat tartalmaz.
Közvetlen bérmentes megrendelésre
a kiadó által ingyért s bérmentesen küldetik meg.
741 ( 2 - 3 )

Régi pénzeket

Herzen Sándor (arczkép). - Csak ö róla... - Török
színészet II. — Az üvegkészités (négy képpel). — A walesi
bárdok hazája (képpel). - Uj <*lat Jellachich betörésének
történetéhez. — A khinaiak pénzrendszere. — Oroszhegyi
Józsa. — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. —
Közintézetek, egyletek. - Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi újság? — Nemzeti színház. —
Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L.magyar-utcza 21. sz. X

jóféle s tisztaizlésü

kávé csak 2 ft. 80 kr.
5

Portorico-kávé .
Arany.Java-kávé
Laguayra-kávé .

font

3 ft. 40 kr. Plant-CIylon-kávé
.
v
—

3 „
4 „

80

4— ft. 20 kr
40 „
50 „

Cuba-kávé egész finom 4
Gyöngy-kávé egész fin. 4
továbbá:

Caukor, b i a s i l i a i - r i l U I I l e g y p i n t 1 ft. ? legfinomabb jamaíkairhum, Pecco-virág- és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajt-félék
a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Jármay Árminnál

(ezelőtt Banhofer és Jármay,)

a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén, 11-dik szám alatt.
SW» Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban eszközöltetnek.
717 ni
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A t. ez. vidéki közönségnek! Üzletem könnyebb feltaláása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájrajz,
mely a lánczhidtól veszi kiindulási pontját!

LIEBIG-fele HOSKIVONAT

FRAY-BENTOS-ból (Dél-Amerika.)
LIEBIG-féle HUSKIVONAT-TÁRSULAT LONDONBAN.

Nagy megtakarítás háztartásra nézve.

Azonnali eléállitása erőteljes húslevesnek, mely az árnak egy harmadával olcsóbba
és mindennemű régiséget, drágakövet, kerül, mint a fris marhahúsból főzött. — Elkészítése s megjavítása mindennemű levesek
lovagló és nyeregszerszámokat lótaka- martalék s főzelékeknek stb.
'
lókkal cgyüít, arany ezüst és drágaErősitö eledel gyengék « betegek számára.
kövekkel kirakva; továbbá gyöngyöt,
szlneskövet, aranyat, ezüstöt, ásványo- Jutalmazva két aranyéremmel, Paris 1867; Hávre 1868.
kat vesz és cserél a legmagasb áron.
A nagy becsüietdiploma — mint legnagyobb kitüntetés — AmRégiségek és természetiek
sterdam 1869.

irodája,

Kisebb részletekben! árak a magyar-osztrák birodalomra nézre:
Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü1
angol
font
tégely
'/s angol font tég.
'/« angol font tég.
'/s angol font tég.
letben, 14. sz. a.,
5 frt. 80 kr.,
3 frt.,
1 frt. 10 kr.,
»2 kr.
hol egy nagy választékú raktár mindennemű
/l
*
/f
Csak
azon
esetben
valódi,
hogy
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
- a ^ ^ - t f - t V j r h .... minden
id
t é l az itt
i t „*.....
l
tégely
és mentekötökbol a legolcsóbb áron, úgy- ^»-,
szintén egy nagy raktár ásványok, lep- Q
<=3 látható aláírással van ellátva.
kék, bogarak, inadárbörök, tojások,
Kapható: az ország minden előkelb' kereskedés s gyógyszertáraiban.
szemüvegek is találhatók.
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Nagybani raktár a társulat levelező tagjánál:

„A

TARTALOM.
»P

czimzett legelső

Van szerencsém ezennel a t. ez. közönségnek tudomására hozni, miszerint a B. és J. ezég alatti fűszerkereskedést átvettem, melyet egyátalában
friss árukkal ellátván, ezentúl is főfeladatomnak tekintendem, a t. ez. közönség becses bizalmát jó, olcsó és pontos kiszolgáltatás által kiérdemelni.
Ennek következtében ajánlani

vászonruha gyári raktárban]

Előfizetési felhívás

— IVagy-Kőrfis. N. J. A tárgy érdekes, de két testvér-lapunk közt a tárgyak ugy vannak felosztva , hogy ez
a „P. U."-ban van helyén, mely egyébiránt épen oly szélesen el van terjedve, mint a„V. U." Ha tehát önnek ellenére
nincs, abban fogjuk közölni.
— Arad. J. M. Az emlékiratok ujabb kiadása is megérkezett; nem sokáig fogunk a közléssel késni. Az emiitett
ügyben magunk személyesen is fogunk szólani az illetőkkel.
— Somorja. S. E. A kérdezett múltkori levél nem
lett postai rendetlenség áldozata; megérkezett, de az országgyűlési közlemények annyira igénybe vették lapunknak
a szedő-strike által is megszorított terjedelmét, hogy vidéki
leveleink nagy részét félre kellett tennünk, s csak a legérdekesb tényeket tartalmazók közlésére szorítkozhattunk.
— Nagy-Ölves. M. J. A két okmány megvan, nem
tévedt el. í)e tartalmában semmi különösebb érdekű nincs,
alig is, sőt teljesen nem is olvashatók, s azért nem közölhetjük. Vissza fogjuk szolgáltatni.
— L -Nagy Selmecz. Th. J. A beküldött kép oly
gyöngén sikerült, hogy rajzolóink semmit sem tudnak belőle
csinálni. Ez oka, hogy nem közölhetjük.
— Nagy-Kőrös. M. „Hogy megmutassa, mint ifjú (és
pedig IV. osztálybeli) azt, hogy igaz magyar" — tanuljon jól
és igyekezzék ; mert azzal „hogy versének lapunkban helyet kér" — e tekintetben még épen semmit sem bizonyít.
A vers egyébiránt gyarló s irálygyakorlatnak is csak igen
középszerű.
— Kecskemét. F. E. Ugy látszik Kőröstói Kecskemét
sem maradhat el. A törekvés itt már dicséretesb; a siker
azonban nem olyan, hogy vele még világ elébe lehetne lépni.
— Ausztrália. I)r. Kempf. Küldeményét megkaptuk.
Tréfás szatíráján kedélyesen mosolyogtunk; az üdvözletet
átadtuk az illetőknek s azok és a magunk részéről is viszonozzuk azt.
— A Vasárnapi Újság folyó 1870. evi 3, 4,
5 és 6-ik száma teljesen kifogyván, egyes példányokat 40 krjával, a négy számot 1 ft 60 krért
alulirt kiadóhivatal visszavált, akár e számok beküldéséért cserébon 1 ft 60 kr. értékű, tetszés
szerint választott könyvvel kész szolgálni.
A „ Vasárnapi Újság" kiadóhivatala.

Fűszerkereskedés megnyitás.

rsiLivniioz

Péntek, febr. 25. „Gauthier Margit.1' Dráma 5 felv. Ifj.
Az 531-ik számú feladvány megfejtése.
Dumas Sándor regénye után szabadon ford. Bulyovszkyné.
Szombat, febr. 26. „A troubadour." Opera 4 felv. Zené(König A -tói Prágában.)
jét szerz. Verdi. — (Baláztné Bognár Vilma asszony utolsó
Világos.
Sötét.
vendégföllépteül.)
1. Bd7-a7
' . . Fd4-a7:
Vasárnap, febr. 27. „Farsangi iskola." Eredeti vigj.
2. Fe4—e6
f7—e6:
4 felv. Irta Vahot Imre.
3. He5—c3f
Ka4-a5
Hétfő, febr. 28. „Reggeli előtt."\ Vigj. 1 felv. Irta gr.
4. Hd2—c4 matt.
Fredro S., ford. Itadnótfáy S. — Es „A szép molnár nő'."'
Vigj. 1 felv. írták Duveyrier és Mellesville; ford. Somolki.
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp Jóiaef.
Kedd, márcz. 1. „A fekete dominó." Vig opera 3 felv. — Miskolc.zon: Czenthe József. — Jászkiséren: Galambos
Zenéjét szerz. A uber.
István és László.— A pesti sakk-kör.
Szerda, márcz. 2. „Tilz a zárdában."" Vigj. 1 felv.
Barriére után ford. Feleid M. — És „Az égben." Vígjáték 2
felv. Irta Balázs Sándor.
Csütörtök, márcz. 3. „Don Sebastian." Opera 5 felv.
Zenéjét szerzetté Donizetti.

Szerkesztői mondanivaló.

Kollarits József és fiai

gri szőlővesszők.

100 darab gyökeres kék fajú 1 ft. 2 0 kr. Sima 100-a 4 0 kr.
l
00 darab gyökeres fehér 1 ft. 5 0 kr. Sima 100-a 5 0 kr.
1
00 darab lúgos faj 2 ft.

Miután e nedves tél a jövő tavaszi ültetvényekre igen jó befolyással
" l r and, ajánlom e válfajokat szőlők telepítésére.
1W* Megrendeléseket kérem vagy e g y e n e s e n hozzám, vagy
l - « i e d e n i a n n J . S. Frigyes pesti nagykereskedő úrhoz czimezni, ki i s
P°ntos és szabatos kiszolgáltatásért kezeskedem.
E

S e r, fúzes-abonyi vasúti állomás febr. 24. 1870.
744(2_3)

^jf*
A 1 1 t fi 1
bortermesztő.

THALI-MAYER A. és társánál Pesten, s Bécsben: KLOGEH és fia 8
VOIGT JÓZSEF és társánál.
742 (2-22)

Gyümölcs-fák

nemesitett fajakban, valamint többféle egyéb növények néhai Klauzál
Gábor kis-tétényi kertjéből jutányos áron megrendelhetők Pesten:
három korona-utcza,4-ik szám alatt Liedemann J . S. P. nagykereskedő ;
Kassán: Záhr és Szakmáry; Miskolczon: Spuller Ferencz; Debreczenben: Possert János uraknál, és e kert alulirt intézőjénél Budán:
halászváros 77-ik szám alatt.
755 (2-3)
Bérmentes felszólításra a katalógus azonnal megküldetik.

Dr. Kovács János.

128

KÁNYA JÓZSEF

Titkos

Pest, József tér 10-ik szám alatt,

Kutya-labdacsok,

ajánlja újonnan berendezett

Anglia leghirneveab állatorvosainak évok hosszú során, tett tapasztalatai alapján, Kwizda Ferencz János által készitve, KorDeuburgiban; kutya-betegség,
vidatáncz, nehézség, csúz 3 a rendos kutya-betegségek ellen.

IKP* Biztos óvszer a veszettsri; ellen. *^HI
Egy skutulya ára 80 kr.
Valódi minőségben kaph a t ó Pesten: TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnái, király-utcza
7-dik szám.
753 (1- !))

női divat- és vászonáruk kereskedését.

Különösen a vászonárukra liivom fel a hölgy-világ figyelmét;
mórt azok gazdag változatosságban és oly kitűnő valódiságban vannak
kereskedésomben készletben, hogy a legjobb minőségüektől kezdve a
közhasználatra való vásznakig, a lehető legjutányosabban szabott árakon szolgálhatok.
754(1-8)

Simonyi Imre, (háztulajdonos.)

még makacs és üdült bajokat is ugy kórodában, mint magán gyakorlat
tán

több

ezer betegen

h o g y a b e t e g hivatásában v a g y életmódjában gátoltatnék,

Med. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-utcza 27. szám Medetz-házután 1—4 óráig.

Patkányok s egerek

Díjazott levelekre azonnal

vátaszoltatik, » kivánatrn a gyógyszerek is megkaldetnek.

leggyorsabb - & Q ^ k i i r t á s a
Valddilag kapható P e s t e n : T Ö R Ö K J Ó Z S E F gyógyszerész urnái, király-utcza
7-ik sz. — B e s z t e r e z e b á n y á n : Göllner H. — B r a s s ó b a n : Gyertyánffy és fiai. —
C s á k t o r n y á n : Kárász A. — E p e r j e s e n : Zseinbery J . — E s z e k e n : Deszáthy István. — G y ő r ö t t : Leimer F. — J a s s e n o v a b a n : Deílovits J . — K a s s á n : Novelly A.
— K e s z t h e l y e n : Wünsch F. — Kolozsvávtt: Wolf-T. K ő s z e g : Csacsinovich I.
— L n g o s o n : Kronetter J . — S.-Becskereken:
Nedelkovits. és Joannovies A. —
O r o s h á z á n : Gabovits Demeter. — P á p á n : Bermüller. — P o z s o n y b a n : Scherz
Fülöp. —' R i m a s z o m b a t b a n : Maleter S. és Hamaliár C. gysz. — S o b o r s i n b a n :
Franké A. — S o p r o n b a n : Pachhofer L. — S e g e s v á r t : Teutsch J . B. — TiszaU j l a k o n : Roth Ign. — Ú j v i d é k e n : Sehreiber F. — V a r a s d o n : Dr. Halter A. —
V e r o c z é n : Bész .J. K. uraknál.
752(1 — 3)

Dr. GROSSMANN,

szem- és fülorvos
PESTEN,

jfl
Kendéi hétköznapokon délelőtti 11 -1 és délutáu 3—4 óráig. —
Szegények számára ingyen minden vasárnap délelőtti órákban.
722 (8 — 12)

9ffl 1ZÍ3
*

Kiszela liaroly fegyvergyáros,
Pesten, országút, a Zrinyi-kávéház átellenében,

ajánlja

rí

w

forintig
Ezüst henger órák 4 rubinra
. . 10—11
»
»
arany foglalv. rugóra
12 —11
»
»
kettős födéllel
»
15—16
»
v
kristalüveggel
» 15, 16 —17
» horgonyórák 15 rubinra » 15, 16—17
»
»
16 » kettős födéllel 1&
20—22
» angol horgonyórák kristalüveggel 19,
20—22—2-J
» ugyanazok kettős födéllel
. 24—40!
» val. remontoir kengj-elnél felh. 28 —át
» ugyanaz kettós födéllel S5, 38, 40—5?
Arany órák 3. sz. horg.lö rub.36,40. 45 -*<>
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 6 0 - 0 3
» vaíódi remontoir kengyelnél
felhúz
70,8O,9O—li>(i
v valódi remontoir kettős födéllel •
• 100,110,120.1:30—206
Arany hölgyórák (3. sz.)
henger 4—8 rubinra . . '25,28 — 32
» 8 rub. kett. födél. . 38, 42 12
horgonyórák 15 rub. kettős födéllel
"• • 50,55—60
val. remontoir kett. födéllel 70,80—1U0
h. órák zom. gytím. . 60, 70, 80—100
Inga-Órák hetenkinti felh. ft. 16,20,22-24
» órai és félórai ütéssel . • • 30—82
» óra és neevedóránkénti ütéssel . 48
*"
50 -5S
Havi regulatorok
.
. . • • 30—32
Ébresztő óra
°
Ezüstlánczok4ft 50 kr.,5, 6, 6ft. 50 kr.,
7 ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft..
8ft. 50 kr. 9, 10 ftig; hosszú nyaklánozok
7 ft., 8 ft. 50 kr., 9,10, 15 ftig.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett, gyorsan és pontosan teljesittetnek.
Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.
ffgr
Nem tetsző áru kicseréltetik.
J a v í t á s o k legpontosabban és jutányos árért
7 4 7
eljesitetnek. t
(2 - 0)
Kiadó-tulajdonos

gazdagon berendezett raktárát r e v o l v e r e k és h á t u l t ö l t ö pisztolyokból.
a legújabb és legjobb rendszer után, a legjobb minőségben.

j Ugyanaz kettős mozgással,vésve 18 —19 ft.
Ökdl v n g y zseb-revolver, ti
ébenfalövetü, 7ni/m, kicsiny, egyszerű
22—30 .,
mozgással, vésés nélkül . . y— 9.5ükr. markolattal
Ugyanaz vésve
10—10.50 „ Ugyanaz kettős mozgással, elefántcsont
95 _ ;->Í< i%
Ugyanaz elefántcsont markolattal, vésve
14—18 ft. Ugyanaz 12m/m, egészen nagy,
kettős mozgással, ti lövetü, véftköl-revolver,9m/m,
nagyobb,
sés nélkül
18—2U ,.
egyszerűbb mozgással. vésés
nélkül
11 — 12 -, Ugyanaz kettős mozgással, vésve 22—24 ,.
Ugyanaz kettős mozgással, ébenUgyanaz kettős mozgással, vésés nélkül
U - . U . 5 0 k r . fa-markolattal . . . . ' . . 2 4 - 3 6 ,.
Ugyanaz kettős mozgással, elertköl-revolver
12m/ni, nagy,
fántcsont
28 — 45 „
egyszerű mozgással, vésés nélkül
. .
H - 18 ft. 10 és 12 lövettt revolverek, diófa-markolattal
28—36 „
Lefanchenx-revolver esővel,
Ugyanaz elefántcsont-marko6 lövetü, 7m/m, kicsiny, egylattal
45-50 „
szerű mozgással, vésés nél12 — 12.5" kr. Lancaster-revolver, 6 lövetü,
kül
12m/m,* csővel, nagy . . . .
Ugyanaz egyszerű mozgással.
Egy pár egycsövü hátultöltő
vésve
12.50pisztoly
9-10,.
1 'gyanaz
kettős mozgással vcsés
gy
11.50 kr. Egy pár kétcsövő hátultöltó
é
l
k
ü
l
U
nélkül
pisztoly
15 — 18 ,.
Ugyaraz kett. mozgass, vésve 16—16.50 „
Egy pár egycsövü Lefaucheux
»
i)
,,
ébenfa10 ,,
markolattal
18—20 ft. pisztoly
Egy pár kétcsövü Lefaucheux
Ugyanaz kettős mozgással, elepisztoly
18—20 ,.
fántcsont-markolattal
. . .22—30,,
Kéz-töltések, erősen töltve, száza:
Ugyanaz 9m/m, középnagyságu,
7m/m.
9m/m.
12m/m.
kettős mozgással, 6 lövetü,
vésés nélkül
16-17,,
3 ft. 20 kr.
3 ft. 60 kr.
4 ft.
Töltés-tartók, tokok, csomagolás, a legjutányosabban számittatnak.
Vidéki megrendelések gyorsan s a legnagyobb gonddal teljesittetnek. Ner
tetszés esetében 14 nap alatt minden fegyver kicseréltetik.
733 (8—12)
Valnmrnnyi fegyver loképtsségeért jótállás vállaltatik.

Uerkenntt Gusztáv. — Nyomatott saját nyomd.-ijáb.iü Pinten

(egyetem-uteza

Előfizetési

f ö l t é t e l e k : a V a s á r n a p i Ujsng és P o l i t i k a i Újdonságok

4-ik szám alatt).

e g y ü t t : Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.

P" Csnpán V a s á r n a p i Ú j s á g : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán P o l i t i k a i Ú j d o n s á g o k : Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Be < sírni: 0|>pplik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasfiistrin és Vogler, Wollzeile Nro. 9. —
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Józseftér 11 iksz.alatt, íiroszféle házban.
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9

5. s

Pest, márczius 13-án 1870.

676 (8-12)

•5

i

gyökeresen,

biztosan és g y o r s a n gyógyít

SE

» í

foly-

legjobbnak

bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,

3V*

i^gy darab ára 50 kr. a. é.

Egy Tápió-Sz.-Mártonban, u. p.
Tápó-Bicske, fekvő uj ház, mely egy
boltból, 2 szobából, konyhából, egy
kamra és pinczéből s kertből áll és kereskedő részére nyilt holyen fekszik,
szabad kézből eladó.
733 (3—3)

betegségeket

ban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, dél-

legbiztosabban eszközölhető, az 6 Felsége I. Ferenez József császár által, egy kizárólagos szabadalommal kitüntetett p a t k á n y - m é r e g g e l g y e r t y a a l a k b a n .

Eladó ház.

Tizenhetedik évfolyam,

11-ik szám.

Ghyczy
A mint honvédelmi intézményünk, lassan
bár, de örvendetesen fejlődik, mind több
érdekkel fordul felé az ország közvéleménye
is. Ha isten a fejlődésre jó időt enged,nehány
év múlva erős, egészséges növésiifává nőheti
ki magát a hagyományos magyar vitézség
és hazafiuság talajában ez intézmény, melynek nevéhez az 1848-ki szabadságharcz emlékei vannak kötve.
S bár évenkénti országos költségvetésünkben a honvédelmi minisztériumé aránylag csekély helyet foglal el, kivált a közös
hadügyivel szemben, jól esik hinnünk azért,
hogy övé a jövendő s e hitben
örömmel szavazzuk meg mindig, mit e minisztérium a honvédség kifejtésére követel; e
hitben, kiváló érdekkel viseltetünk e minisztériumnak
minden intézkedései, valamint
egész belső szervezése iránt is.
A honvédelmi minisztérium
egyik kitűnő tisztviselőjének,
a tisztán katonai vagy hadügyi
szakosztály vezetőjének, a katonai képzettsége, mint hazafias érzülete által egyaránt
. :
közelismerést kivivott Ghyczy
Béla honvéd ezredesnek arczképét mutatjuk be ezennel olvasóinknak.
Ghyczy Béla, Ghyczy Kálmán idösb fivérének, a szintén
balközéppárti képviselőGhy czy
Ignácznak legidösb fia-, s igy,
mint régi derék magyar család ivadéka, már eredete és családi
összeköttetései miatt is jó hatást tett, a honvédelmi minisztériumhoz ily fontos állásba
kineveztetése, oly országban,
hol — mint alkotmányos nemzethez illik — a katonában is
hazafit keresünk, s óhajtunk
látni.
Midőn férfias arczképét olvasóink előtt bemutatjuk, életra
jza száraz adatait is közöljük a „Honvéd"
után.
Ohyczy Béla 1827-ben Pesten született,
gyermekkori éveit Tatában töltötte el, a hol
at
yja lakott, s a gymnasiumi hat osztályiis
ugyanott végezte be.

Béla.

1841-ben a bécsi mérnöki akadémiába
lépett; — 1846-ban a tanfolyamban első
tisztté lőn kinevezve; — 1847-ben pedig a
mérnök-karba osztatott be, hol egész 1868
végéig szolgált.
Első katonaállomási helye Komárom volt,
honnan 1848. april hó végén Olaszországba
az ottani sereg hadmérnöki osztályába rendeltetett.
Eleinte Veronában eröditési munkálatokkal foglalkozott, később Peschiera bevételénél, végre pedig ez utóbbi helynek eröditési munkálatainál alkalmaztatott.

GHYCZY BÉLA.

1850-ben az árkász csapathoz rendelték
Olmützbe, onnan pedig Bécsbe az akkori főparancsnokság a mérnökkari igazgatósághoz
helyezte át.
Ez időtől fogva rendes hadmérnöki szolgálatban töltötte idejét egészen 1866-ig,

\ részint épitkezések, részint különleges ren
deltetések által elfoglalva.
így 1852—1856-ig előbb a fischaui katonai nevelő-intézet-, azután az akkor megkezdett bécs-ujhelyi tüzérségi és mérnökkari
akadémiának épitésénél szolgált. 1856-tól
1859-ig a znaymi mérnök akadémiában az
épitészeti szakmának tanára volt.
1859-ben, midőn mindenki azon reményben volt, hogy a Pó völgyében kezdett harcz,
a Rajna partján tul fog végződni: Rastattba
rendeltetett.
,, Onnan 1860-ban Aradra, azutánGrátzba
majd Polába helyeztetett át,
mint mérnökkari igazgató.
Polában nagyobb terjedelmű eröditési épitkezések vezetésével lőn megbizva. Végre
1863 végén Bécsbe a mérnökkar tudományos bizottságába
jutott, melynek 1866-ig több
irányban tevékeny tagja volt,
miként ezt az ottan kiadott
folyóiratban megjelent munkálatai is tanúsítják.
1866-ban egyike volt azon
csekély számú mérnökkari tiszteknek, kik az északi hadsereg főhadiszállásába rendelteitek, a hol képzettsége s buzgó
tevékenysége több irányban
igénybe vétetvén, nagy fontosságú megbizásokban részesült,
s a főhadiszállást meneteiben
követte, annak minden viszontagságaiban osztozott.
Jelen volt a salnei ágyúzásnál, valamint a tobitscháni
ütközetben; — Königgratznél
pedig jul- 8 - á n reggel a szász
koronaherczeg vezénylete alatt
a bal szárnyon álló szász és^a
cs. kir. 8-ik számú hadtesthez
rendeltetett négy utász-századdal, hogy az állást eröditési
munkálatok által tarthatóbbá
idomítsa át. Bár a császári sereg
rendeltetésére állott idő rövidsége és a végzet nem engedé, hogy ezen fáradozást siker
koronázza, mindamellett Ghyczy buzgó közreműködését elismerésre méltatták azáltal,
hogy a s z á s z király sz. Albrecht rendnek
közép keresztjével, ő Felsége pedig ezen,

