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Tizenhetedik évfolyam.

9-ik szám.

Láczay Szabó Károly ur kova-iiialoiiikö-gy<«*"a Sáros-Paiakon, melynek
készitményei a Londoni világkiállitáson jutalom-érmet nyertek, átment egy részvénytársulat birtokába

Sár o s - p a t a ki

kovamalomko-f yári egylet
czime alatt:

Már Láczay Szabó Károly ur kezelése alatt évről-évre annyira fokozódott
kelendőségeezen franczia modorban készitett malomköveknek,hogy azok, akik
malomkő-szükségletüket ezen gyárból fedezték, ujabb megrendolésoknél mindig ugyanazon minőségü köveket kívántak, a milyeneket már előbb nyertek, mely körülmény azok
kitünö voltáról és hasznavehetöségéröl a legkétségtelenebb bizonyitványt nyujtja.
A részvény-társaság, moly Láczay Szabó Károly urat a gyár további vezetésével is
megbízta, — különösen oda fog törekedni, hogy a legkelendőbb átmérőjü kövekből mindig
néhány pár a gyárban készletbon logyen, hogy a beérkezendő megrendelések azonnal
teljesítethessenek.
A kövek kétféle minőségűek, minélfogva két osztályra osztatnak.
Az I-ső osztályu sáros-pataki kövok keményebb fajúak lévén, nagy olőnynyel használtatnak göz- és müiualinokban fehérörlésre; már első fellépésűknél a franczia
kova-malomkövekkel versenyre keltok és ezek roppant árát totemesen leszállitották, és a
mellett, hogy a franczia kövekkel egy sorba helyezhetők, sőt ezeket némely tekintetben,
különösen tartósságra nézvo, felülmúlják, ezeknél tetemesen olcsóbbak is.
Baird.
Jobbra.
A II-ik osztályu sáros-pataki kövek különösen a száraz és sima vagy parasztos őrlésre valók, és mindennemü göz- és müiualmokuál,
vizi, síéi és szárazmalmoknál alkalmasak. Ezen különös szépségü rejtes kovafaj egyedül csak a sáros-pataki határban jön elő és az abból készült
malomkövek mindennemü gabonafajok őrlésére kitűnők és győzősek. — Főelőnyük pedig, a mi a legnagyobb ritkaság az, hogy roza őrlésre párjuk nincsen;
— végre a szesz pálinka gyárakban a kukoricza őrlésre igen keresettek.

legkelendőbb malomkövek ára helyben Sáros-Patakon, páranként osztrák értékben.
I-ső
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100 ft.
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Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
__
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ijsag és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárt)*; háromszor- vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécnbfii: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtatáa után 30 ujkrajezár.
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II-ik osztályuakból:
4<v<
42«

140 fr.

150 ft.

100 ft.

110 ft.

14

180 ft.

A fölső kőnek ren
A megrendelések
történnek, egyuttal pontos
^
„
malomra és őrlés nemére szükségeltetik és melyik osztálybeli legyen a kő.
m^B*
A megrendelések vagy Pesten Gubiíz és Roth uraknál, Széchenyi-utcza 3-dik szám alatt, vagy Sáros-Patakon „A SH
siíros-patafei
*^^&
kova-nialomkö-gyári egylet" czime alatt levél utján történhetnek. — A kövek csak készpénz lizetés vagy utánvét :mellett küldotnek ol a kikötött időben. — Pest, 1869. márczius havában.
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Füszerkereskedés mepyitás.
Van szerencsém ezennel a t. cz. közönségnek tudomására hozni, miszerint a B. és J. czég alatti fűszerkereskedést átvettem, melyet egyátalában
friss árukkal ellátván, ezentul is főfeladatomnak tekintendem, a t. cz. közönség becses bizalmát jó, olcsó és pontos kiszolgáltatás által kiérdemelni.
Ennek következtében ajánlani

jóféle s tisztaizlésü

I Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten(egyetem-uteza 4. az.)
megjelent és minden könyvárusnál kapható:

Magyarország történetének
kézikönyve.

Prai, Katona, Engel, Fessler, Horváth, Szalay, Hartai, Szabó Károly,
Ipolyi Arnold, s?róf Teleki József stb. nagy művei nyomán

kávé csak 2 ft. 80 kr.

KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD,

magyar királvi egyetemi -tanár által.
I. rész. A magyarok beköltözésénánd király haláláig. 1526—
Portorico-kávé .
4 ft. 20 kr.
3 ft. 40 kr. Plant-CIylon-kávé .
tol IU. Endre király haláláig.
1657. (VIII., 221 lap, 8-rét,)
Cuba-kávé egész tinóm 4
Arany-Java-kávé
3
80
40
889-1301. (VII. és 168 lap, füzve 80 kr.
Gyöngy-kávé egészfin.4
Laguayra-kávé .
4
50
8-rét, fűzve . . . .
80 kr.
IV. resz. I. Leopold kir. székfogtovábbá:
II. rész. III. Endre király halálától
lalásától a szatmári békéig
Ciukor, brasiliai-rhllill e g y pint 1 ft., legfinomabb jamnikaia mohácsi csatáig. 1301-1526.
lf.57—HU. (8-rét 192 1. fűzvo
(VII. és 198 lap, nyolezadrét.
80 kr.
rhuin, Pecco-virág- és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajt-félék
füzve
80 kr. V. rész. A Szathmári békétől lI.
a legjutányosb áron kaphatók Pesten,
III. resz. A mohácsi csatától a LinJózsef császár hal,ilái$l?ll—
czi békekötésig s III. Ferdi1190. (8-rét 215 1.) fűzve 80 kr.

5 í o nt

Jármay Árminnál

(ezelött Ilaiilioi'er és .Tormay.)

a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén, 11-dik szám alatt
H T Vidéki megrendelések a pénzösszeg, beküldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban eszközöltetnek.
717 ( 9 _ i 2 )

I T A t. cz. vidéki közönségnek! Üzletem könnyebb feltalálása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájrajz,
mely a lánczhidtól veszi kiindulási pontját!

KereskedÖk és iparosok számára.
iYI

A G Y A R

KERESKEDŐI

Kereskedelmi irálytan.

Gyakorlati kereskedők és iparosok, nemkülönben müegyetemi és kereskedelmi intézetek számára.
üzeikeszté

MACHIK JÓZSEF,
a budai k. József-műegyetemnél a magyar nyelv ég irodalom tanára.
Nyolezadrét (528 lap), kemény kötésben 1 fi. 80 kr.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Gróf
A franczia miniszterváltozások alkalmával külföldön az a kérdés bir a legtöbb
érdekkel, hogy ki lesz az uj külügyminiszter? És na érdekkel birt e kérdés a lefolyt
időkben, midőn a személyes uralom kivált a
külügyminisztert inkább csak végrehajtó
eszközzé tette, — még több érdekkel birhat
ma, midőn Francziaország ismét alkotmányos állammá lett, s midőn föltételezhetjük,
hogy az alkotmányos miniszter képes lesz
saját meggyőződése és elveinek is befolyást
szerezni.
A január 3-diki miniszterváltozás Francziaországban Daru Napoleon
grófot ültette a külügyminisztéri székbe, ki szerepelt ugyan
már a politikai életben, de a
diplomatiai pályán még nem.
Atyja Daru Péter gr., Francziaország legkitünőbb államférfiainak egyike volt, ki nevét
mint költő és történetiró is
megörökitette. A 89-iki forradalom után katonáskodott, s
barátságot kötött Bonaparte
Napoleonnal, kinek mint császárnak is hive maradt. A restauratio után az irodalomnak
szentelte életének még hátralevő napjait, s megírta hét kötetben a velenczei köztársaság
történetét, mely munkája korszakot alkotott a történeti irodalom mezején. Költeményei
kőzül kivált a „csillagászatról"
irt tankölteménye bir maradandó becscsel.
Fia Napoleon 1807-ben született Párisban. Keresztszülői
*• Napoleon és Josephine császárné voltak. Kiváló hajlam^ a l és kedvvel birt a technikai
tudományokra, s miután tanulmányait 1825-ben a müegyem
bevégezte, a tüzérségbe
é
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pairek kamarájában. 1847-ben megvált a
katonai pályától, s a februári forradalom
után csatlakozott a köztársasági párthoz.
Manche-departement, hol nagy birtokai vannak, kétszer egymásután képviselőül választotta a nemzetgyűlésbe; ismét a közmunkaügyek felé fordult előszeretettel, s e tekintetben mindenki tekintélynek ismerte el.
Szavazatával majdnem mindig a mérsékelt
köztársasági pártot támogatta.
1850-ben a törvényhozó gyülés alelnökévé választotta. Elkövetett mindent az államcsiny megakadályozására, s midőn az

GRÓF

DARU

NAPOLEON.

1851. decz. 2-án mégis bekövetkezett, egyike
volt az elsőknek, ki az ellen határozottan
tiltakozott, s miután a képviselők a rendes
gyülésteremben többé össze nem jöhettek,
mint alelnök, a 10-ik kerület polgármesteri
hivatalába hivta öket össze, s ott tartották

meg az ö elnöklete alatt az emlékezetes tiltakozó gyülést. E miatt decz. 3-án elfogták,
de csak nehány napig volt fogva Vincennes
erősségben Páris mellett, s Napoleon Lajos
rendeletére ismét szabadon bocsáttatott
Erre visszavonult a magánéletbe, s apja példáját követve, ő is a tudományoknak élt.
1860-ban a politikai és erkölcsi tudományok
akadémiája tagjává választotta.
A mult évi átalános választások alkalmával ismét Manche választotta meg őt a
törvényhozó testületbe, hol csakhamar viszszanyerte régi befolyását, s a ház egyik alelnöke lett. Azon pártot támogatta, mely Francziaországot
csak ugy vélte a forradalomtól
és társadalmi romlástól megmenthetőnek, ha alkotmányos
állammá lesz, s azt, hogy ki
legyen az uralkodó, mellékes
kérdésnek tekintette, s hajlandónak nyilatkozott a jelenlegi
dynastia fentartására is, ha az
nem ellenzi a valódi parlamentarismus isméti meghonosítását.
Ez a párt számban és befolyásban folyton növekedett, s maga
köré csoportosított sok olyan
politikai egyéniséget, ki azelőtt
magát republikánusnak, orleanistának vagy legitimistának
vallotta, s nyilt titok, hogy e
párt törekvéseit Thiers is támogatta, kit pedig az orleanisták fejének tartanak. Ezért
gyanusitják a személyes uralom hivei az uj miniszteriumot
azzal, hogy az orleanista restauráczió utját készítik elő.
Tény az, hogy a kabinet több
tagja bevallott orleanista volt,
de Daru gróf tévesen számittatik ezek közé, mert ő a köztársasági kormányformát helyeselte egész az utóbbi időkig, s talán helyesli ma is, de
neki is, mint a kabinet többi
tagjának, mindenek fölött Francziaország
nagysága és jólléte forgott szemei eiőtt, s
azon meggyőződés vezérelte, hogy Francziaországot a jelen európai helyzetben nem
lehet forradalom és a kormányforma változtatása által gyöngiteni.

106

»

' második korszakában a lyrát találjuk elsö
Elfogadta tehát a külügyminiszteri tár- Hiába! igy van ez! az isten akarja,
Hogy mig a nagyobb részt veri a sors karja, ! helyen, és a müvelés különös gondjával
czát, melynek vezetésében talán nem lesz
Egy kisebb az alatt élvezzen rogyásig;
j elhalmozva. A hóditó Muhammed (IT.)'sereolyan nagy diplomata, mint azt egy franczia Vagyonban, jóllétben más-más a mi részünk,
gének harczi zaja nemriasztá fel az idylli
külügyminisztertől várni lehetne, de sok po- Hajh szigoru a sors, a moly mondja nékünk:
álomba merült népet, A lyra I. Szolimán és
litikai kérdés megítélésében bizonyára sza- Irigyelj te egyik, dobzódjál te másik!
IL Szelimmel tetőzött.*) I. Szolimán győbadelvűbb lesz elődjeinél; mint mondják: kizelmeiről dicsőítő és elbeszélő költeményeSzomoru,
keserü,
leverő
gondolat
—
jelentette, hogy 24 óráig sem maradna miket irtak, s az eposz tulajdonképen itt veszi
S
ott
forr
titkon
minden
szegényebb
szív
alatt.
niszter, ha egyszer arról lenne kénytelen
Gazdagok ti, kiknek e földi lét éden,
kezdetét. A jelesebb perzsa eposzforditók
meggyőződni, hogy a császár és miniszter- Feles vagyontokért — melyre veti szemét —
e korszakra esnek, s a hős költeményirók
társai nem akarják őszintén a parlamenta- Hogy ki ue nyújtsa a szörnyü nyomor kezét:
(Sahnámedzsik) mellett a romantikusok:szeLegyetek buzgóbbak a jótéteményben!
rismust.
repelnek. A dicsőítő eposz mellett egy szatiEddig nem igen volt még alkalom arra, Jótétomény! melyet a szegény ugy imád!
rikus költőt látunk felemelkedni, ki a tulhogy nézeteiről a nagyobb külügyi kérdések Mely nem hagyja el a sors mostoha fiát
hajtott bérenczlantosok ellen, ostorával
iránt tájékozva lehetnénk Alegföbb napi kér- S kit a tömeg elüt — fölemeli szépen;
egymaga a kor minden főrangu egyéneit
désről, a zsinatról azonban már nyilatkozott Mely, hogy ha szükséges od' adja mindenét,
kivétel nélkül remegteté. Nefi, mint szatiriugy, mint azt szabadelvüségétöl várni lehe- Mint a martyr-iston hallatván az igét:
kus éles gunynyal és játszó könnyüséggel
tett. Egy Merode grófhoz intézett levelében Egyetek, igyatok, ime testem, vérem.
ostorozta koránakminden kinövéseit, miért is
több megfontolást ajánl a római udvarnak, Jóltevő kéz! igen ! ez legyen, gazdagok,
IV. Murát által kivégeztetett. A karloviczi és
s kéri, hogy ne hozzanak oly határozatokat, Mi a gyémánt ékszert, gyöngyöt, mit hordatok, kucsuk-kainardzsei békék után a költészet
melyek a püspököknek a pápához való viszo- A csipkét s szalagot (mind hiu semmiség!)
alásülyedt, s mintegy álomba merült. A most
nyát tetemesen módosítanák, s öket Rómá- Tápul a nyomornak és üdvül tinektok,
bölcsőjében fekvő dráma az átalakulás korból absolut függőségbe hoznák, mert ez a Elvonja nőitek s gyermekeiteknek
szakát nyitja meg.
franczia konkordátum megszegése lenne. Öléből — hogy töle marokkal oszsza szét!
Mielőtt azonban benyitnánk a költészet
Már a jelenlegi kamara is le van hangolva, Adjatok! . . . adomány az ima testvére,
e harmadik szentélyébe, vessünk még egy
s mit mondhatna még egy olyan kamara, Jaj! ha ogy vén koldus lépcsőtök kövére
pillantást a vázolt korszakokra, s fürkészmely uj választásokból keletkeznék. Ki tudja Rogy, hogy ott végezze a nyomorral harczát!
szük amaz anyagrészeket és a teremtő eröt,
— irja a külügyminiszter — vajjon nem i Ha a kis gyermekek fagytól dermedt kézzel
mely az elemeket életre költé.
fogna-e bennünket egy parlamenti szavazás I Szedik a morzsákat, mit ugy szórtok szélylyel:
Az egyik alkotó részt, mely a dráma
I
Elfordítja
az
Ur
rólatok
szent
arczát.
arra kényszeríteni, hogy Civita-Veechiából
képződéséül szolgált, a chinai árnyképjáték
hadcsapatainkat visszahívjuk? Levelét azzal Adjatok! hogy az a nagy kegyelmü isten
(hajai) képezi, mely Törökországban a népatanáesesal fejezi be, hogy legjobb lesz, ha Gyermekeitekre erőt, kecset hintsen,
mulatság elmaradhatlan tárgya, Chinából
a zsinat elnapolja magát, s jobban megfon- Hogy a borág édosb gerezdet teremjen,
veszi eredetét, s a törökök által adoptálva,
Hogy öblös csűrötök szinig tömve álljon,
tolják a teendőket.
oly népszerűvé és elterjedtté lett, hogy a
Végül még egy körülményt nem mellőz- Hogy jobbak legyetek s csöndes éjszakákon
legjelentékenyebb helyen is fel meri ütni
Almaitok fölött őrangyal lebegjen.
hetünk hallgatással. Egy erdélyi német lap
sátorát. Keressünk fel egy konstantinápolyi
irta, hogy a jelenlegi franczia külügyminisz- Adjatok! hogy midőn megváltok e földtől,
hajalt, Ramazan hónapban.
ter elődei magyarok voltak. Rákóczi Ferencz Gondoskodva legyen ott fönn jövőtökről.
A terem, melybe léptünk, inkább ólhoz,
ugyanis a Szathmári békekötés elött egy Adjatok, hogy mondják: áldja meg az isten!
mint
szinházhoz hasonlit, s mindamellett,
titkos megbízottat küldött, kinek neve Daru Hogy a koldus a ki künn áll maró fagyon,
hogy
igy is fölötte alacsony, egy deszka
volt. Mig ez Párisban és Versaillesban mis- Hogy a szegény, a ki szenved régen, nagyon, emelvénynyel még karzatot is alakítottak a
Irigy szemmel rátok soha ne tekintsen!
siójában fáradoz >tt: létrejött a Szathmári
gyermekek számára, s mindig attól kell
békekötés, s Rákóczi menekült Törökor- Adjatok! az isten-ember hogy szeressen,
tartanunk, nehogy a nyugtalankodó jószágok
szágba. Ez események után Daru sem mert I Hogy a gonosz maga legyőzve nevezzen,
az egész szerkezménynyel fejünkre szakadtöbbé visszatérni hazájába, hanem Franczia- ! Hogy házatok tája békés, csöndes légyen,
janak. Különben hogy állni nem lehet, azon
]
Adjatok!
hogy
midőn
üt
majd
végórátok
' országban maradt, hol polgárjogot nyert,
ne csodálkozzunk; Törökországban csak ülni
Bünös lelketökért kérő imádságot
söt késöbb grófi rangra is emeltetett. A kül- Mondjon a hatalmas koldus fönn az égben!
szokás, mi is tehát lekuporodván a gyékényügyminiszter ezen Darutól származnék egyeRácz Mihály.
nyel bevont földre, egy nargil mellett néznes vonalban.
hetjük az előadást.
Teljes bizonyossággal nem állithatjuk,
A terem egyik szeglete tarka lepedővel
Tfirök szinészet.
hogy a dolog igy áll, de az mégis figyelmet
háromszög
alakban el van zárva. A tarka
i.
érdemel, hogy a nevezett lap közlése átment
lepedő közepére átlátszó négyszög függöny
a párisi lapokba is, s Daru gróf eddig nem
(Az oszmanli költészet osztályozása. A dráma elsö van alkalmazva, mely a megette égő lámpáczáfolta meg a magyar származásáról szóló elemei: a chinai árnyképjáték (hajai); a népmosélök tól világítva, az árnyékok feltüntetésére szol(meddiOi); térjáték (Orta ojun). A szultán színészei.)
hirt.
"
;
//. A.
gál. A végrehajtó müvész megjelenik s a
A költészet három fő faja: a lyrai, az
zajgó néptömeget csendre intvén, megkezelbeszélő és a drámai, a költészet természedődik az előadás. Az árnyék személyzet váltes fejlődésének lépcsözeteit mutatja. Mint
A szegényekért.
tozatlan s nevét ugy mint szerepeit jobbára
egyéneknél, a nemzeteknél is ugyanaz a fej(HUGO VIKTOR.)
minden gyermek tudja.
lődés menete: az érzelem, az elbeszélés, és
Istennek ad kölcsön.
Főszerepet játszik a Karagöz (fekete
Ki a szegénynek ad.
a cselekvény emelkedő fokozatokat képviszem) bohózatos alak, kinek élczeit és tréselnek.
Oh boldog gazdagok, téli vigalomba'!
fáit a nép nagyon kedveli vS a hajalt róla
Ez átalános szabály a török költészet
Ti, a kiket elönt mesés fényű pompa,
,,Karagöz"-nek is hivják.
Kik mást se láthattok lépteitek körül
fejlődésében is észlelhető, mely nevezet
Utána jön Hadzsi Aivati, öreg bölcs, ki
Mint tükrök, kristályok ékes ragyogását,
alatt a szorosan vett oszmanlit, vagyis a
perzsa
mondatokkal fűszerezi beszédét.
Nehéz csillároknak sok ezer csilfámát
nyugati törököt vonjuk jelen ismertetésünk
Hopa, feszengő uracs, szeleburdi; KaradS vendégokot, kiknek arczáin öröm ül;
körébe.
zsüdzse (fekete törpe) szintén bohócz és
Az oszmanli (szorosan vett török) kölMig palotátokban fcajos zeneszóra,
Dudu nöszemély. Szerepelnek még dzsinnek,
tészetet ama kor hál veszszük fel, midőn az
Vidáman röpül a pillanat, az óra:
sárkányok és boszorkányok. A függöny meGondoljátok meg csak, éhségtől leverten
ideo-en elemek (perzsa, arab) már beleolvadgett dob és síp mellett ének nyitja meg az
0
Az utcí-asarkun egy szükölködő áll tán
tak A XIV. században emelkedett az Osz- .
elöadást. Most csak egy darab elmondására
S nézi - ablakon át árnyatokról látván —
manhás a szelcsuki uralom fölé, s már ekkor
Mint lcjtetek a szép ragyogó terembon . . .
szoritkozunk, melyről a többire is követmegvolt a Molla Dzselaleddin magasztos
keztethetni.
Mesznevije s fiának Szultán VelednekRebab- j
Oh gondoljatok rá! ott áll fagyos hóban
Hopa föllép dalolva s találkozik DuduA szegény" családfő! már-már roskadóban,
náméja, mely müvek, az Aasik pasa nagy- ;
val,
a hadzsi feleségével s bár maga nős,
S emigy szól magában: egynek ime mennyi!
szerű mystikus divánjával, összekötő kap- ;
mégis
szerelmével kinálja Dudut, mit ez el
Fényes vigahnain hány barátot jzámlál ?
esiii a két uralkodó háznak.
' ;
is fogad; de az embereken uralkodó dzsinnek
Boldog! ra mosolygó gyermekeit látván —
A török költészetben valóban feltaláljuk
S */. enyéimnek én nem adhatok enni!
a magashói dörgés és villámlás közt megjeaz emlitett lépcs<>zetet a lyráról az eposzra. ;
lennek s a két enyelgőt elváltoztatják ; Duösszolutsonlitja magát majd veletek,
— mit az is okoz, hogy a törökök, kik ereTűzhelye régóta nöm ad már meleget —
detit teremteni nem képesek, de az utánzás*) Ahmed Daji (I Bajazid alatt), és Seichi (I- MoS nője, gyermekei járnak csupa rongyban . . , ban utánozhatlan mesterek, elsö korszakuk- hammed korában) eposzköltők e korszakba esnek : s igy
őrei: édes anyját — végső álmát alván —
Baki. a lyrikus, a második, vagy eposz korszakba, de az
ban a perzsa mystikus korral, tehát a •osztályozás nem zárja ki a más műfajokat, hanem csak «
Csak imént téritek ki a fagyos szalmán,
Ivrával találkoztak. Költészetük elsö és tulnyomó résare vonatkozik.
Jól járt! pihenni í'og künn a sirhalomban!

dut szamárra, Hopát fekete kutyává. Kara- de első helyen állnak az akszeraji Khankulu „tiz garast", a miből a Dávid meg egy valóságos
selmeczi pipát is ád vissza a legénynek.
gőz föllép s meglátván a szamarat ráül s és a Kamburlar, (ez utóbbi igy neveztetvén
Ilyen ártatlan dolgok „ha kitudódnak" is,
utnak akar indulni, mire a hadzsi belép és a két púpos szereplőről.) Tavaly Ramazan- nagy bajt nem csinálnak. Sokkal veszedelmesebb
észreveszi, hogy neje félig szamárrá változott, kor, gyakran meglátogattam ez utóbbit több i próba aztán a másik, a mi nem egy kitüzött háfigyelmezteti Karagözt, hogy. szálljon le, | török barátom társaságában, s egy pár na- I zasságot akasztott már meg. Mikor a legény meg
mert a szamár az ö neje. Bámulva a történ- ! gyön élvezetes előadást láttam az egyszerü ! akarja tudni, vajjon a leány őszinte szivvel, utóteken, észreveszik a büntető hatalmat és a fabódében. Az örmény zenészek egész lelkűk- I gondolat nélkül akar-e feleségül hozzá menni.
Erre még egy ügyes nénémasszony szükséfekete kutyában a csábitót. A hütlenség föl ből énekeltek, zenekiséret mellett valami
ges,
a ki szivbon-lélokben a vőlegény embere; a
van fedezve s a tettesek megbüntetve; a nótát, melynek ütemeire egy tánezos a könyelvével pedig tüzes ellensége; a ki tudja, hogy
dzsinnek ujra megjelennek s visszaadják zépen lejtó az egyszerü tánczot (raksz.)
ebből a házasságból ugy se lehet valami boldog élet,
A szinre került darabban egy Mahmud ismeri ő jól a Bandi gyereket, annak még a gonelőbbi alakjukat.
íly szabásu darab egy este 3—4 ke- korabeli török bajnok (pehlevan) legyőz min- dolatja se jó, nincs annak gyakran egy betevő farül szinre,s nem egy közöttök mondán vagy den nemzetiségü viaskodót, s öt egy nő te- latja, a mi keveset megkeres, azt azon módon beiszsza... Hanem tud ő a lolkem örzsikémnek egy jó
történeten alapuló ; igy Rusztem kalandjai, riti a homokra. E darab az egyszerü szinen
legényt, gazdagot, szépet, még az imádság se lehet
mellékjeleneteivel
nem
kevéssé
volt
élvezharczok a sárkányokkal és dzsinnekkel. A
jobb; ökre, tehene, lova, háza, földje mindene a
nyelv oly aljas és piszkos, hogy undor fogja hető, főleg hozzá véve azon szójátékokat és világon; bort soha se iszik, . , . a?zal csinálna
eí az idegen fület, és csak azon bámultam furcsaságokat, mikre a török bajnok félreér- aztán szerencsét örzsike; tudom istenem, még a
leginkább, hogy az atyák fiaikat és kis leá- tése adott alkalmat; ő ugyanis az arnót, cser- kezemet is megcsókolná, hogy én komondáltam neki.
Ha aztán jó földre esiis: a konkoly, ha a kis
ny aika t ilyen erkölcstelen látványokra maguk kesz, arab, görög és perzsa szereplök beszédét és énekét törökül magyarázta, a mivel a leányt clszédíti a sok jó igéret, a mire nem ritkán
vezették.
a szülők is segítik őt, kik szeretnék gyermeküket
A dráma második elemét a népmesélők- közönséget folytonos jó kedélyben tartotta. jó sorsban látni, s a kik könnyen elhisznok minnél (meddah) találjuk fel. A meddah arab A török nő szerepét egy fiu, teljes jelmez- den roszat a becsületes, de szegény legényről és
eredetü, már Muhammed előtt létezett, s mert ben, lefátyolozva nagyon jól adta. A szultán elhisznek minden jót az ismeretlen, de gazdag
az ellene is kikelt és többször gúnyos czél- nagy barátja lévén a müvészeteknek, nagy „kérő"-ről.
zásokkal illette, prófétai hatalmával lépett számu színészeket, bohóczokat, tánezosokat
Ha a leánynak nincs a szivébe gyökerezve az
fel ellene, Ördöggel czimborálónak festette s és zenészeket tart udvarában, kik többi érzés, akKor ez a veszedelmes próba könnyen kiigy szólt hiveihez: „Vessetek porta meddahk közt az Orta ojunnal is mulattatják ö felsé- veti kerékvágásból s ez esetben természetes, hogy
szemébe." De azok minden tilalma daczára gét. Stambulban ismeretségem volt egy szi- meg is fizeti könnyelműségét, — maradván két
szék között a — pad alatt.
fenntarták magukat a nép közt, s mai napig nészszel a császári szeráljból s szerinte a
Annál nagyobb aztán az öröm, ha a leány a
is Ramazankor előkelőbb közönség láto- szultán e nemü játékokban szokott legjob- tűzpróbát kiállta. A ki ezt kiállja, az aztán meggatja, mint a Karagőzt. Ránduljunk ki Stam- ban mulatni, sőt igen nagy állatkedvelö le- tisztult érzelem, mint a szinarany, s az megérbulba a Kadri pasahaneba, hol az egyszerü vén, kakasviadalokat és kecsketánezokat demli jutalmát, ogy élet megfizethetetlen boldogkávéházban a közönség körbe letelepedvén, szokott rendeztetni udvara mulattat ására. ságát.
Szokás a vőlegényeket is egy kissé próbára
II B.
emelkedett ülhelyen egy magas jó arczu tötenni, hogy kiváljék a legény a talpán. Hanem
rök foglal helyet; kezében hosszu pálczát
ezek inkább olyan enyelgés formák, olyan kedvestart és nyakára kék virágos selyem kendőt
A mátka-pár tíízpróbái.
kötekedések, a mik nagyon jól esnek a legény szivet, mint a katholikus papok a stólát. Anépvének. . . . Semmi sem hizeleg ugy a férfi szívnek,
(Népszokás.)
mesélö (mert ez az) végig jártatja szemeit a
mint a gyöngéd féltés, melylyel a szerelmes leány,
közönségen s szép lassu ütenyben neki kezd
Azt gondolnánk, hogy az egyszorü népnél erősségét, vonzalmát próbára teszi.
A falu olyan kicsiny világ, hogy a ki kiáll az
az elbeszélésnek.
annyiból áll a házasság, hogy megkérjük a leányt,
egyik
végére, bele láthat napvilágnál a közepéig
Meséje rendesen a népéletből van meritve; vendégekot hívogatunk két vőfélylyel , csapra
s nem szükség jövendő mondó czigányasszony ahütjük
a
tiz
akós
hordót,
ozigányokat
kerítünk
a
igy szolgálnak előadásul egyes epizódok,
harmadik határból, eltánczoljuk a menyasszooy- hoz, hogy kivesse a mi a faluban történik. És egy
korrajzok, a történetből meritett érdekes tánezot, — aztán bekötjük a fejét, hogy legyen legény élote olyan nyilt, mint a könyv; a legnaesemények, melyek élczekkel, adomákkal belőle menyecske, s azzal végo az egész komédiá- gyobb titok pár nap alatt közkézen forog, hanem
vannak felsallangozva.
nak. Falu helyen gyakran jobban megválogatják a kis leány mégis csak kivetteti a kártyát alkalAz előadás nemcsak száraz elmesélés, az emberit, mint a nagy városban, a hol photogra- milag egy czigány-asszonynyal, mikor épen a lehanem a drámai elem tulsulyra emelkedik phia után kötik az ismeretséget, és az olső levél gény is jelen van.
Persze a czigányasszony ugy darab disznóolbenne. A bevezetés és egyes helyek elmesé- után mennek az oltárhoz, s hogy az oltártól hol
visznek el több boldogságot, a faluban vagy a dalkáért mond a legény szeme közé olyan rémitő
lése közben a szereplö karszékben ült, midőn városban ? a feleletre nem kell nagy fejtörés.
dolgokat, hogy a hajaszála égnek mered hallatára,
azonban 2—3 vagy több személy egyszerre
A leány-kérés után az előrelátó házasulandók- s ha annak csak a tizedrészo igaz volna, hát
szerepelt, akkor állva a szini előadás min- nál , az elmaradhatlan „háztűznézésen" kivül, megérdemelné, hogy máglyán égessék meg.
Nem használ az ellen a tagadás semmit, az a
den kellékével iparkodott az egyes szemé- mely által a menyasszony szülei egy látogatásra
lyek jellemét és cselekvését kitüntetni. Meg- meggyőződhetnek a vőlegény háza tája, rendj s és kártya olyan, mint a szentirás, a mit az megmond,
lepöleg hatott rám, midőn beszédben, taglej- körülményeiről, — következnek a mátka-pár köl- az meg van mondva.
Hiába is kunyorál a Bandi egy hétig, a leány
tésben 3—4 személy szerepét egymásután csönös tűzpróbái. Számtalan apró kisértetek , csak ugy félvállról beszél vele, át nemhagyná maolyan tőrök, a miket az egyik mátka vet a másikeljátszotta.
1 nak ártatlan mézes-madzagból, a min olyan kőny- gát karolni széles e világért, szemébe se tekintene
Meglepi) volt még az előadónak roppant nyü fölakadni annak, a kinek valami szarvas egy országért; — nem ám! mert fél a lelkem, hogy
nem birja tovább a haragot; abban a két szemben
alakitási tehetsége, melylyel korcsma jele- hibája van.
van az ő haragjának a megölő betüje, ha bele néz
Mikor
a
gűgyű
elvégezte
a
maga
dolgát,
és
netekben a különféle nemzetek török kiejelolvad,
reszket a lelke a kibékülés örömétől, haa
„kézfogás"
annak
rendje
és
módja
szerint
megtését utánozta, örmény, görög, perzsa, arnót,
nem
tartja
magát a mig birja, a mig az a csunya
olasz, franczia, mind egy személyben voltak történt, s a mennyországhoz már semmi sem legény erövel ki nem békiti.
hiányzik, csak a pap áldása: a vőlegény inkább
képviselve. Az esti 3—6 óráig tartó előa- szokásból, mint szükségből próbára teszi menyAz is a legény tűzpróbája, mikor a lányosdás a török nyelvben oly igen divatozó szó- asszonyát.
j háznál mindig borral kinálják, a természet sohse
játékok és élczekkel lön füszerezve. A korMeg akarja tudni, hogy hiu- vagy próda-e ? tagadja meg magát, s a ki nagyon szereti a kanrajzokban rendesen tanulságos elein is van, Oda igazitja a „kis zsidó boltost" hozzá, a ki csót, bizon hamar kimutatja virtusságát.
Vagy ha a mi farsangi estéken gyakran megigy vonatkozása fiatal törökökre, kik a czivi- köztudomás szerint szabadalmazott liferánsa minesik,
hogy kártya kerül az asztalra: az is jó próba
I
den
szépnek-jónak,
minden
szemnek-szivnek
tetüzáczióval akarván haladni, abban vélik ezt !
köve a logénynek s jaj neki, ha a „czapare"-val,
sző
drágaságnak
a
városból;
a
kinél
kaphatók
elérhetni, hogy aperai mulatóhelyeken, café
„kéz alatt" a legfinomabb szépitőszerek, a mikkel vagya„zsidó"-val, vagy legfölebb a „kopká"-val
«hantantokban (török szójátékban kaí'é sajtan) a kisasszonyok szépitik magukat a városban, hogy meg nem elégszik; a „ferbli" már a notátus játéminden vagyonukat elverik, s igy az ál-mü- szép fehér legyen a bőrük és szeresse őket az kok közé tartozik a a kártyás embernek olyan,
veltségnek esnek áldozatul. Ha ez előadásban urok ; aztán a sok drága solyemkondő fejre, nyak- mint a tigrisnek a vér, napvilágra csalja a szenvea
darab személyei külön-külön szereplők ál- ra ; valóságos arany nyakbavalók és függők egy délyét.
ta
Hogy a legényt azzal próbálnak meg mint a
se
l volnának előállítva: meg volna teremtve huszasért, a mi kot a városban száz forintért
a
lehetne megkapni, s ő is csak „kéz alatt:< szerzi, leányt, "hogy uj menyasszonyt komendálnának
török szinészet, kezdetleges állapotában.
és azért olyan olcsón, mert nagyban vásárol.
neki a mostani helyett, az nem volt szokásos; de
A hajai és meddah után még egy hármaMásnap aztán'ffölkeresi a legény a kis boltost, ne is merne ám valaki a választottról valami roszik játékra kell figyelnünk, mely e kettő egye- megkérdezni, hogy széna-e vagy szalma? A kis szat beszélni, csak annyit, a mit a légy a szárnya
végén elbir, — tudom istenem, meg is keserülná ;
^ t e f é v e l kapcsot képez e játékok és a tulaj- zsidó aztán elmondja, a m i t tapasztalt.
PenÍ s z i n é s z e t
mert a legény mint olyan, a ki a párviadalok szaHa
olbolonditotta
a
leány
fejét,
ha
a
selyemÍá°r>U
közt. Az Orta ojun (térbályszerűségéről fogalommal nem bir, — nagyon
e
irkus a l a k
kendő,
pirosito,
arany
nyakbavaló
nagyon
kapós
H ha". 1 ?
u téren foly s a szereplök
a leánynál, akkor a legény legalább tudja hánya- j rövidre fogná a dolgot, e tekintetben nem hagyra
biait ^ l m e z e i b e n előadják a meddah da- dán van; ismeri a jövendőbeli menyecske baj:ít,_s 1 ván magával egyik is komázni.
e
az Ort"
lbeszélö hajai és lyrai meddah jobban segíthet rajta. Ha pedig a nagy loány diÜssék agyon, hanem a mátkáját ne merje ilcsérettel kiállta az első próbát, akkor a boldog letni egyik is egy rosz szóval, mert akkor „jaj neSt ° í ! u u b a n m i n t dráma lépnek fel.
dííi
bulba n e játéknak több háza van, megnyugvás, mit a legény érezhet, megéri azt a kem istenem !"
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Lassanként azonban a, próbák mindkimennek vászonra festett ég, felhőkkel s az angyali karral,
divatból, s ha mai napság valamelyik megtréfálja a mely „dicsérotet zeng a magasságban." SajátságO3
kedvesét, inkább kedves enyelgésül, mint kétke- szokás divik a templomban, mely karácsontói egész
désül veszik a dolgot; tapasztalásból tudván, hogy vízkeresztig tart s temérdek kiváncsi és ájtatosaz efféle komolyan értott manipulátiók sokkal töb- kodó népet von oda. Az emlitett képcsoportozat
elébe kis szinpad van fölállitva, melyen kis fiuk és
bet ártottak, mint használhattak.
kis
leányok különböző darabokat szavalnak: néMost a kézfogást megelőzi a próba s mint a
mágnes, csak azok húznak össze, a kiknek a szive melyik predikácziót, másik megszólitást vagy imát
egymásért kívánkozik, — hogy áldja is meg az az isteni szülötthez; némelyik párbeszédbe is van
szedve, drámailag, mi a régi mysteriumok némi
isten azokat, a kik egymást igazán szeretik.
maradványa lehet, a középkorból. A gyermekek
Varga János,
nagy kedvvel végzik előadásokat, s épen nem
látszanak áthatva lenni az áhitat szentségétől;
valamint a közönség sem, mely, ha tetszik neki az
A „IIeiinyoltára"-i Bambino.
előadás, néha tapsol is a kis szavalóknak. Vízkeresztkor,
mely az utolsó előadás napja, három uj
Egy képet mutatunk be olvasóinknak, mely
érdekes jelenetet tüntet föl az olasz vallási élet- alakot hoznak még á többi közé: t. i. a három

fejek tekintenek ki; s mind e fölött magasan emelve áll a kis bambino. Maga a szobor gazdag ékszerekkel van tele aggatva, miket az általa véghezvitt
csodás gyógyításokért kapott ajándékba; mert
betegek és nyomorultak házaihoz is ki szokták
hordani a papok, és keresettebb s több ajándékot
kap,mint a legelső doktor Rómában. A hagyomány
azt tartja, hogy egy kegyes zárandok faragta egy
fatörzsből az olajfák hegyén s elszunyadván, szont
Lukács fejezte be művét, befestvén a faragványt.
Képünkön a Sta-Maria di Ara coeli templom
homlokzatának egy kis részlete látszik, némi góth
izlés maradványaival. De érdokesebb a szintén középkori maradvány, a vakbuzgó bigottság, moly a
tömeg hangulatán észrevohotő

törni készül, s a felhők majd megcseppenve
siettetik a művészt, hogy gyorsan készült vázlatát
befejezni siessen.
A vidéket nagyobb s nagyobb körbon járva be,
mindenütt a legfestőibb pontokra akad az omber.
Háromnegyed órányira fekszik a szépségéről hires Hintersee,
melynek tengerszemszépségű tükörében
annyi művész-szem
kereste a természet
szépségének titkait, s
melynek redőtlen sima
arczát annyi fostői
ecsot örökité mög, oly
előszeretettel mint a
legbajosabb hölgyét.
— Kissé távolabb a
Hirschbüchl-csúcs,
melynek legmagasb
pontjáról
nagyszerű
látványtárul a szemlélő elé, do a fölmonetel reá oly nehézhogy csak a logszenvedélyesebb gyaloglók
vélik fáradságukat
eléggé megfizetve a
tetőn nyert élvezettel.
Itt van Soisonbergklamm, könnyebb följuthatással s szintén
nagyszerü kilátással.
Ittkanyarog aSchwarz
bach, a legfestőibb patakok egyike a festői
számos látogatóra
erdőségben.
egyik évben ugy, mint
a másikban. E venDe ki győzné e viRamsau patak, Bajorországban. — (Saját festménye után fára rajz. Mészöly Géza)
déglők ketteje igen
dék szépségeit egyencsinos, kényelmes s
kint elősorolni ? Hajlelfestői külsejü, valamint a falu magán-házai is, gélnek két harmada festő művészekből telik ki. Ök ked a természet szépségei iránt fogékony s
mintha a vidék nagyszerűsége s festőisége gya- e helyet keresik föl, mert épen oldalán csörgedez kebled a szabad levegőre szomjas, ha szerekorolna befolyást a lakosok ízlésére. A falu átalá- a Ramsau pataka, moly minden kanyarulásánál ted a fenyvest örökzugásával s üde-zöld legelőiban kellemes benyomást tesz az idegenre. A há- a legfestőibb pontokkal kínálkozik. Vázlatköny vü- vel, a hegyszakadékot zugó patakaival, s a mély-

tokát nyujt e a természet csoda-látványait tárja
föl a fogékony szemlélő előtt. Minden fa egy festészi műteremet árnyal be, melynek sátora alatt
rajzkönyvével ül a művész s a hogyeK körvonalait,
a fák csoportozatait, a patak kígyózó futását veti
vázlatkönyvébe, hogy
majd vásznán megörökítse ama bűvös színezettel, melyet a hogyi légkör s havasi
növényzet elevenségéből leikébe beszívott.
A vidék az utazó
művészeknek s a természet szépségeiben
gyönyörködő műkedvelőknek, szépségein
kivi' i, némi kényelemmel is kínálkozik. Mig
rendesen a kisebb falvak, kivált hegyi tájakon, nagy hiányában
vannak minden oly
középületnek, hol az
utazó még az idő viszontagságai elől is
legalább ideiglenesen
meghúzhassa magát,
Ramsau e tekintetben
is kivétel. Három vendéglője van, egy és
két emeletüek, melyek
kétségkivül épen annak köszönik lételöket, mert a vállalkozók
bizton számithatnak a

A templom szomszédságában a legfelsőbb
ponton van a vendéglők harmadika, az t. i. mely
a más kettőnél kevésbbé izlotes; de azért a leglátogatottabb, a gyönyörü kilátásért, mely ablakaiból nyilik: neve: „a festők tanyája", mert vendé-

„Mennyoltára"-i Bambino Rómában.
ből, de nem annyira folomelő, mint inkább különcz
s frivol hatást gyakorol az elfogulatlan nézőre.
Számos templomban szoktak egész előadást
rendezni a betlehemi istálló belsejében az első
karácsonkor történt jelenetből. Rómában minden
évben számos ily előadás rendeztetik; mindannyi
közt legnépszerübb s íátogatottabb az „Ara Coeli"
(Mennyoltára) nevü, a szent szűznek szentelt s a
régi Kapitolban fekvő templombeli. Tokintélyét a
templom birtokában levő kis szobor-képtől nyerte,
mely a gyermek-megváltót ábrázolja. E kis szobor
szüz anya ölébe van helyezve, körülvéve egy
a
Bereg más alaktól, egy kis kápolnácskaban, mely
épen ez előadásra van szentol ve s csupán karácsonkor nyittatik mög, különben egész éven át zárva
van. Az alakok életnagyságuak. Körül pásztorok
állnak, imádó helyzetben; nyőstény szamár, tehén
jelzik a helyiséget istállóvá s a háttérbon szabadra
esik a kilátás, városra és apró alakokra; felettük

koloti bölcs királyt, s a csoport fölé egy csillagot
is tüznek föl, jelölve, hogy annak vezetése alatt
érkeztek a bocsos vendégek. Ünnep levén, nagy
tömeg tódul a templomba; alig fér a nézőhelyen,
ugy hogy néha második nézőhelyet is kell fölállítani, második szinpaddal s ott is eljátszani a
jelenést.
Az előadás sorát ekkor nagyszerü proeessió
zárja be, melyet papok e ki vált francziskánus barátok vezetnek, kiké a templom is, s a szent figurák,
köztük a „bambino" — t. i. a gyermek Jézus szoboralakja. A képecskét kiviszik a templom elébe s
magasra emelik, hogy áldását adja az egybegyült
népre. A templom a Kupitól legmagasb pontján
fekszik, s 124 márványfoknyi lépcső vezet küszöbéhoz. E lépcsők sürü néptömeggel vannak boritva, alant az utczát, s a Kábítóihoz vezető utat is
a sokaság lepi cl. A lépcső/.etre szines szőnyegeket
borítanak; a körül fekvő házak ablakaiból embor-

Hiimsaii patak, Bajorországban.
A fostői és nagyszerü tájakban oly gazdag
kárpáti vidékek ismerői, ha e képro tekintenek,
azt hiszik: azok egyik szép részletét látják maguk
előtt. Pedig a kép Bajorország hogyvidékeiből
van íölvéve s a Ramsau patak egyik pontját tünteti élőnkbe, a rengeteg közepette, kisebb vihar
alkalmával, mit az égen borongó setét és terhei
felhők jelölnek.
E pont, utazó festők kedvencz helye, mintegy
öt-hat órányira fekszik -* szintén nagyszerü fekvésü Salzburgtól, hoi^ n a szebbnél szebben
váltakozó hegyi s havasi panorámák között vezet
át az ut Bajorországba, Ramsau faluhoz, melytől
a patak nevét vette. Az év nyári szakában, különösen julius, augusztus és szeptemberben megszámlálhatlan idegent vonzanak ide a táj szépségei. Minden pont ujabb ea ujabb festői szempon-

A belleville-i barrikád Párisban (febr 7.)
ál t ,ninc*enek szorosan összeépítve, hanem kertek
pl 0 Y^asztvák cl egymástól; csak a csinos tom, "^ül tömörül egy kis házcsoportozat, a többi
na„
ter eten
£venüt"i
^
szétszórva fekszik, mint oleven
•gyepütől
/ 1-uioi k.
köörnyezve a vidék zöldségétől.

ket hónuk alá vévo, innen indulnak ki müvészi ség felett ingadozó szálfára.melyet hídnak nevezcsatangolásaikra, s a hol kedvök van, megálliipod- nek, lépni nem szédülsz, — jőj és lásd magad
nak. Egy negyed órányira innen esik azon purt is, mindent!
melyet rajzunk feltüntet, és pedijr oly pillanatban,
midőn a hegyek közt oíy gyakori vihar épen ki-
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mer nyulni, s mikor a rendőr mégis hozzá nyult, kigyó is volt,csak egy-két lábnyi hosszu,de alakA párisi utezakarcz.
félénken meglapult. O volt az, a ki kihivó modor- ban és szinben teljesen hasonló. Ugy látszott, hogy
nem igen tetszett ó tengeri szörnyetegségöknek *
Ha a tenger alatti távirda, mely két világrészt, ban vágta oda a kormány arczába, hogy elfogatása hajó közelléto, mert anya és fiu csakhamar eltünha a suezi csatorna, mely két tengert köt össze, esetén 40,000 munkás fogja kiadatását követelni s tek. Allen kapitány „tengeri kigyóku-nak nevezte
nem volna a XIX-ik század második felének müve: ha kell, kierőszakolni. A munkások kijöttek az ut- öket, mert nem tudott más nevet adni nekik. E köa ki az emberiség művelődés-történetét mogirandja, czákra, puszta kézzel, fogy vertelonül; kocsikat, rülményt jó lesz eszünkben tartani s egyszersmind
kénytelen lenne azt irni krónikájában, hogy a hordókat, czölöpöket halmoztak rakásra s készitet- emlékezzünk vissza, hogy más esetekben is, mint
XIX-ik század második fele — ha csak a még tek belőiök torlaszokat, melyek körül nem egy
például M'Quhae és Harrington kapitányok elbehátralevő három évtized nem mutatand fel nagy helyütt véres jelenetek kerekedtek. A Saint-Maur
széléseinél, nem annyira magához a névhez, mint
utczában
levő
torlaszt
háromszor
vették
el
az
azt
dniirókat — határozottan a kicsiségek kora.
inkább a látott dologhoz, a látott állathoz ragaszvédőktől
a
katonák,
smindigujra
visszanyomattak
s
Elszoktunk a nagy dimensioktól. Meszelylyel
kodtak az illetők és arra foktették a fő sulyt. Nöm
csak
a
negyedik
bevétel
után
tudták
megtartani.
mérjük a Niagara-zuhatagot, czollstockkal a ChimKépünk a belloville-i torlaszt tünteti fel. Ez azt állitották ők, hogy csakugyan „ten'geri kigyót"
horassot.
volt Párisban a legerősobb barrikád. Itt sebesült láttak, hanem azt, hogy láttak egy szörnyeteget,
Az egyptomiak olyan házakat épitettek még meg a Lombard nevü béketiszt, kiről annyit egy tengeri csoda-állatot, mely rendkivüli, ritka,
a hullának is, — a mely utóvégre három láb szé- irtak a lapok, s kiről nem tudni, boheggeszti-e sebét borzasztó, titokszerü s a természetbúvárok még
le.-, hat láb hosszu szerény gödörben is elfér, — az az érdemrend, a mit a császártól kapott?
nem ismerik.
melyeknek anyagából most tiz olyan házat is
Most már az a kérdés, hogy mint vélekedjünk
Az utczai harcz három éjjel tartott. Nem
építhetnénk, hogy mindegyikében ellakhatnék 500 kevesebb, mint 500 embert fogtak el, a akik eles- az ilyen elbeszélésekről és mennyiben adhatunk
család. Rhodusi kolosszok helyett walzert éneklő tek vagy megsebesültek, azoknak a száma megha- hitelt azoknak? Azt nem tehetjük, hogy mindenkolibrikat alkotunk.
kit, a ki effélét beszél vagy talán hiszen is, gyáváladja a százötvenet.
S e kiesinykedés megvan nemcsak a szemmel
S mindez miért? nyer tán vele a szabadság nak vagy ostobának bélyogezzünk; másfelől még
látható, kézzel fogható dolgokban, hanem az esz- ügye valamit? Óh nem, sőt ellenkezőleg! Meg- azt som hihetjük el föltétlenül, hogy az emberek
mékben is. Nagy gondolatok nem igen teremnek engedem, hogy a kik elestek, a kik megcsonkultak, mindazt valóban látták, a mit — meglehet hogy
meg, Uorunkban legfeljebb ismételni, hogy ne a kik elfogattak: valóban rajongtak a szabadság- csak — látni véltek. Itt valami középutra van
mondjam, karrikirozni tudjuk a mult kor nagy ért; hanem azért e3küt mernék rá tenni, hogy oz szükség. Némelyek azt a föltevést koczkáztatták,
eszméit, melyek előttünk évtizedekkel mások események után sokkal szabadság ellenesebb fog legalább egyes esetekre nézve, hogy egy-két kigyó
agyában fogamzottak meg, melyekért mások hal- merni lenni a kormány, mint olőttök volt, s igy a ugy történetesen kiszabadulhatott valamely hajótak vértanu halált, s melyekért mi, nagy szó, ha szabadság véráldozatai tulajdonkép ellenkezőjét ról, melyben hihetőleg állatsoregletet, vagy állatannyira bírunk lelkesülni, hogy egy kis eret vág- érték el czéljuknak: nem a szabadságnak tettok sereglet számára kígyókat szállitottak és a fedélzetről beleugorhatott a nem neki szánt elembo;
junk magunkon.
szolgálatot, hanem a reactiónak.
Ott vannak a franczia nagy forradalom na.y
Isten őrizzen minden szabadságra törekvő hanem a kigyó vizben aligha élne két-három
napig. Mások ismét ugy vélekedtek, hogy sok
eszméi, a legnagyobb eszmék Krisztus óta, melyek nemzetet minden elhamarkodott lépéstől!
esetben egy igon jól ismert fajtáju, de szokatlanul
kiforgatták sarkaiból az emberi világot s uj irányt
Tors Kálmán.
megnőtt alaku tengeri állatot nézhettek némelyek
adtak a lelkek menetének.
tengeri kígyónak. A tengeri disznó (delfin), kardS hol vagyunk most?
hal s más fajták a valószínüség némi színezetét
Ott, hogy most minden utczai gamin ezt irja
csakugyan nyujthatják is e föltevésnek. A tengeri
korommal a falra: Égalité, fraternité, liberté!
A hajósok réme.
disznót illetőleg például ismerünk egy szerfölött
Egyenlőség, testvériség, szabadság!
(Vége.)
1
érdekes történetkét, moly némileg világot vet
Ha végi" nézünk a közelebbi párisi eseményeken, mosolyognunk kelleno a mult századot
Ugyanez évben (1858.) egy arasterdami lap azoknak a borzasztó hosszu tengeri kígyóknak
berekesztő nagyszorü dráma e kicsinyes paródiá- szerint Bijl kapitány az Atlanti-tenger déli tájain természeti minémüségére. Nehány évvel ezelőtt
ján, ha ez a paródia maga is nem lenne megsiratni utazván, julius 9-étől kezdve hajóját kilencz napon egy uri ember séta, vagy ha tetszik: kéjhajózásra
való tragoedia.
át kisérto ogy úgynevezett „tengeri szörnyeteg," rándult ki csinos yaehtjában Skóczia északi partE lap olvasói ismerik e történetet. Befogtak mely kilenczven láb hosszu és huszonöt vagy har- jainál. Csakhamar észrevesz a tengerben valamit,
egy embert, a ki a mily ragyogó tehetség, ép oly mincz láb széles volt. Az állat oly erővel ütődött a mi nagyon hasonlitott a tengeri kigyóhoz. A
lelkiismeretlen agitátor. Nem elégedett meg azzal a hajóhoz, hogy az egész alapjában megrendült; tengerben valami fekete tárgy úszkált egymást
a csatatt rrel, mely oly előnyös positiókat biztositott kopótyuiból igon sok vizet fujt ki. „A kapitány szakadatlanul követő hullámzásokkal és több száz
neki, melyen oly sikerrel küzdhetett volna a zsar- félve, hogy az állat ol találja törni a kormányru- lábnyi hosszaságban. A mozgás tökéletesen olyan
nokság ellen: az eszmék csataterével; kivitte a dat, mindent elkövetett, hogy veszedelmes ellené- volt mint egy kigyó vagy angolna föl- s alá tekerharczot az utczára. Védtelen tömeget állitott gyil- től megszabadulhasson, de sikertelenül. Miután az gődzése: némely részei váltakozva feltűnvén a
hullámokon s ismét alásüTyedvén. De közelebbről
kos ágyutorkok elé, fedetlen melleket vozotett a állatba puskával száznál is többször bele lőttek s
vevén szemügyre a dolgot, ez a szörnyűséges
ogy
szigonyt
és
egy
hosszu
vasúidat
belő
hajíszurony hegyének — s ez lelkiismeretlonség.
valami nöm volt egyéb, mint egy rakás tengeri
Az a láz, moly ez idő szerint Páris min- tottak, vért láttak folyni a különböző sebekből, disznó, melyek (rendes szokásuk szerint) szorosan
mig
végre
a
szörnyeteg,
erejét
veszitve,
nem
volt
den idegét convulsióban tartja, bizony nem a szaegymás után egyenes vonalban úszkáltak tova.
badság fellázadása az elnyomás ellen. Mert ebben képes többé hajónk után uszni, és igy megszaba- Rendszeres és kölcsönös föl s alámerülésökkel,
van észszerüség és jogosultság. A jelenlegi párisi dultunk tőle. A mint roppant erővel a hajó réz- fejőkkel és farkukkal, oly pompásan utánozták
lázongás puszta személy kérdés, s ha megilleti e burkához csapódott, az állat bőre több holyen egy nagy kigyó tekergődző mozdulatait, hogy
név „forradalom" : — akkor egyszerüen Rochefort megsérült."
még a szakértő is könnyen csalódhatott volna,
— forradalom.
Egy uj-zeelandi ujság olvasói 1864-ben noha itt megint azt kell figyelembe vennünk,
E hasonlithatlan szntira-iró,—kihez fogható tán augusztusban lihegő mohósággal siettek megtudni hogy a tengeri disznók e szokását minden valaRabelais óta sem termett Francziaországban, olfo- egyet s mást egy tengeri kígyóról, melyet — a mire való tengerész jól ismerheti.
gatásának hire villanyfolyamként nyilalta át Páris mint beszélték — a szigetet környező tongerben
Még rútabbul jártak a „Peking" tisztjei, mipillantott meg nehány tengerész. Hosszaságát borutczák.
kor
1848-ban
Moulmein-ből visszafelé jöttek. Ez
A boulognei erdő befagyott taváról, mint zasztó nagynak mondották, és a hogy az állát rop- lesz az a história, melyet fentebb, hogy olvasóink
valami varázs fuvallatra, egyszerre eltünt a gon- pant gyorsasággal tova siklott a hullámokon, teste illúzióit mindjárt eleinte tönkre ne tegyük, nem
datlan korcsolyázók vidám csoportja, a fényes több rőfnyire kiemelkedett a viz felületén. Hanem akartunk elbeszélni. Egy szép napon a „Peking"
kirakatokai vasajtókkal zárták el, a karnevál ez a különös valami nem volt egyéb, mint egy — tisztjei a hajótól mintegy fél mérföldnyire egy
örömujjongása közzé belevegyük a fellázított tö- pompásan fölszerelt hajó. No de mindegy: a lapok igen különös kinézésü valamit pillantottak meg.
meg vérszomjas rivaja, csendes, békés polgárok life elég ügyes élczet csináltak vele, mert a szörnyeteg Ugy tetszett, mintha fejő és nyaka, s oz utóbbin
preserverekkel, revolverekkel fegyverezték fel ma- egy igen csinos brigantine volt, melyet „Sea-Ser- hosszu lompos sörénye lett volna, melyot időngukat s a felszakgatott utczákon végig dörgött pent"-nek (tengeri kigyó) neveztek. No hanoin oz ként magasra kitartott a vizből. Smith kapitány,
a tréfa még azért nem bizonyit s nem is ront le
egy-egy puskalövés.
minden áron tisztába óhajtván jönni e jelenség
A „La-Marseillaise" nevü teremben össze- semmit. Lássuk csak tovább!
felől, eloldatott egy csolnakot és abban első tisztA legutóbbi efféle hir, mely a világ figyelmét jét, mög négy emberét utána küldé a szörnyeteggyűlt közönség, többnyire munkások, kik logelébb
szokták magukat oda engedni a fanatismusnak, felkölté, egy londoni lap czikkéből származik, nek. Ezek egyenesen a r'ojének tartottak, de a
„Vive Rochefort!'^ „Vive.'la ropublique!" kiáltá- \ mely a mult karácsony eiőtt nehány nappal jelent csodaszörny rájok sein hederitott, csak fejét mesokkal rohantak ki az utczára. Két éj alatt tizen- ' meg. 1869. nov. 23-kán egy kisded hajó, Scottish ritgoté mindegyre a viz alá s iszonyu hosszúságát
Pride (Skót büszkeség) nevü, épen az Atlanti- mutatgatá. Vakmerő tengerészeink tehát fogták
nyolcz barrikádot emehek Páris utczáin.
Oczeánon
barangolt, mikor Allen kapitányt, ki magukat, egy kötelet erősítettek hozzá, s szép
Mily őrültség, barrikádokat épiteni az uj Párisban, melynek azelött görbe, szük utczáit leron- kabino-jában ült, a második kormányos a fedél- lassacskán a hajófelé vonszolták, hol aztán a szörtotta III. Napoleon s épittetett helyettök tágaso- zetre hiva. Allen az egész logéaységet a hajó nyeteget felhuzták a fedélzetre A monstrum igen
kat, egyonesoket, hogy két ágyu ogy angol mér- egyik oldalán találta összogyülve, a mint csodálva gyöngének és hajlékonynak látszott, s egészen be
földnyire leaöpörhot róluk minden akadályt. S most és figyelve bámultak valamire. Ez a valami pedig volt lepve nagy tengeri csigákkal. Mikor aztán
támadni fel az erőszak jogára támaszkodva, mikor (a mint később kisült) egy tengeri kigyó volt, közelebbről
hogy
•)Z«I«UUI-VL szomügyre
szomügyre merték
merteK veimig
ven.i.,_ kisült,
*. 5 un, hogy
a fönnálló állapotok felett magában Párisban nöm mintegy 25 láb hosszúsággal és megfelelő vastagretteo-ott csodaszörny nem egyéb, mint egy onas.
kevesebb, mint százezor szurony őrködik, mely a sággal, feltünőon széles, nagy és lapos fővel, két - tenorri növény a fucoidák fajából! - E fucui
csillogó,
ragyogó
szemmel
a
fő
két
oldalán
és
legnagyobb zavargásból is fél nap alatt képes telnatans-mik nevezett hinárszeru tengeri fű az
jes „varsói rondet" csinálni! Egy kommandó szó, lángazinü sárgás hassal. Hátát nagy pikkelyek Atlanti-tengeren igen el van terjedve s egész nagy
fedték,
mint
a
krokodilnál;
a
pikkelyek
három
a vér nem marad érben, kő nem marad kövön.
területeket főd be, melyet a spanyolok Mare del
Megengedem, hogy a franczia kormány hely- hüvelyk hosszúságúak voltak, és olyan formán Sarqasso-n>xk neveznek. Értele növény volt az a
telenül járt ol, mikor olébb Rochefort tollának kapcsolódtak össze, hogy áthatatlan pánczélt al- 20 láb hosszu a négy hüvelyk átmérőjü tengeri
mindent megengedett s egyszerre csak kiadatását kottak az állát számára. Mikor ecsoda-teromtmény kio-yó is, melyet rettonthete tlen hajósaink a fedélkövetelte a kamrától, sőt e kiadatásból kabinet fővel a viz alá merülvén eltünt, a test horog zetre vontak;" egyébaránt a növény gyökeres végé
kérdést csinált: de a párisi zavargásoknak ő mégis alaku kort irt le, miáltal éles végbe kimenő farka csakugyan hasonlíthatott is a vizben egy kissé egv
csak közvetett s Rochefort a közvetlen oka. Ő is olőtünt egy perczre. Odalánáí egy kis kölyökmondta azt, hogy lelövi azt a rendőrt, a ki hozzá
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állat-főhöz; a tenger mozgása pedig ugv tüntetheté fel, mintha eleven lett volna.
Hihetőleg ilyen komikus véget érnének a
többi elbeszélések is, melyeket a tengerészek oly
gazdag phantasiával tudnak föltálalni a tengeri
szörnyetegekről, de ki tehet róla, ha nem lehet
mindeniket kihalászni? Már pedig a nélkül mindig lesz omber, ki az efféle mesebeszédeket elindítja, mindig lesz, a ki odább adja, és mindig
akadni fog olyan könnyenhivő is elég, a ki azokat
készpénzül elfogadja.
Sámi Lajos.

testans reformált vallás sérelmeinek orvoslását a
A boldogultat siratják: neje született Adrilegszükségesebb helyeken maga királyi tekintélyé- ányi Julia és gyermekei: József, Pál, Kamilla,
vel eszközölni méltóztassék."
Géza. — Béke poraira '
E kérése Zoványinak adott szerzőnek alkalmat, hogy hivatalos okmányok alapján mindkét
hazabeli protestánsok különböző sérelmeit és súA hajdankor szülészei.
lyos helyzetét ismertesse. Magyarországot illetőleg: az adatokat az ugynevozett és 1714-ben a
Napjainkban az állandó és vándor színpadok
,,r. kath. papokutasitásavégett" közzétett rende- között széles örvény tátong. Nem ok szinész
ft
leteket tartalmazó váczi könyvből merítette, az ugorja át mt és a „komédiás bódék-'-bói
kevesen
erdélyi hasonló viszonyokat pedig a bécsi erdélyi jutnak be az előkelőbb színházakba, hogy idővel
levéltárból közölte. Lsgyen itt ez utolsók kőzül talán hires művészekké váljanak.A régi görögökmegemlítve, hogy 1730-ban III. Károly király nél csak vándor-társulatok voltak. Hosszasabb
alatt a szilágy-somlyói reformátusoknak, kik ma- szini-idényről természetesen szó som lehetett; a
Zilali történelméből.
guknak királyi engedély nélkül uj templomot szinészek játszottak egyet-kettőt ünnepek alkalA magyar tud akadémia történettudományi kezdettek épitni, annak tovább folytatása mogtil- mával, s ha ezek elmultak, vették a vándorbotot és
osztályának kiadásában megjelent a következő tatott, s ők azon merényletért keményen megpi- tovább mentek. Egyes csapatok nagyobb társasávárosi monographia: Zilah történelméből. Irta Szi- rongattattak, mig másfelől Mocson Kolozsmegyé- gokká egyesültek s kerüietökben teljességgel nem
ben, hasonlag a reformátusoktól önfejüleg épitett türték meg más ilyenféle társulatokat. LcgmeszligyiFerencz, lev. tag.
deszka
imaháznak múlhatatlan széthányatása a szebbre kóboroltak a kis-ázsiai szinészek, t. i. egéE munkára, — mely az akadémiának mult
évi oktober 18 kán tartott heti ülésében kivona- gubernium utján elrendeltetett.
szen az armeniai Tigranokortaig s a parthiai
tilag ismertetve volt — főkép az adott alkalmat,
A kérdéses kis monographia ismertetéséül a Karrhii-ig. Egyes esetekben diplomatikus megbíhogy szerző tavaly Zilahon megfordulván, ott fenobbi adatoknak abból idézését elégnek tartjuk. zásokat is ruháztak rájok, melyekre kivált harczias
kezébe jutott zilahi reform, pap, s tul a tiszai Csak röviden érintjük mág, hogy a Mária Terézia időkben voltak alkalmasak, mivel a harczoló felek
püspök Zoványi Györgynek a helybeli reform, uralkodásából közlött egypár apostasia-ügy, to- megkímélték őket. A társaságoknál első, második
egyház levéltárában tartott életrajza, a mit nove- vábbá a zilahi reform, templomnak legfonsőbb és harmadik szerepkört különböztettek meg. A
zett püspök kis unokája, zilahi jeles orvostudor helyen engedélyezett nagyobbitása s a roskadozó hősi szerepek logelől állottak, s ezeket legjobban
Zoványi Imre készitett, ki 1821. decz. 9-én halt toronynak ujból felépítése azon kort és kormány- díjazták. Az athénei Polosz kétnapi játékáért a
meg. Miután szerző azelőtt már Bécsben az er- rendszert jellemző adatok, a helybeli reform, isko- mai pénzérték szerint valami 1500 tallért kapott,
délyi udv. kanczellária levéltárában tett kutatásai lának pedig elég terjedelmesen rajzolt történelme holott a harmadrendű szereplőknek két tallérral
közben több zilahi okmányra akadt, s az erdélyi a tudomány barátjainak figyelmét megérdemli. kellett megelégedniük. A szenvedélyes görög kögubernium levéltárából is birt hasonló okleve- Az utolsó szakaszban Zilahnak 1848-ban akkori zönség istenité művészeit vagy pedig szerfölött
leket, — az emlitett irományokból állitotta össze középszolnoki főispán b. Wesselényi Miklós, mint rútul bánt velök. Egyiknek egetverő tetszéssel
Zilah leirását, mely épen nem rendszeres mű, kormánybiztos által Magyarországhoz visszacsa- tapsolt s virágokkal hintette be, a másikat kifuhanem inkább csak egyes, és Zilahnak kivált 18-ik toltatását adja elő.
työlte s rothadt narancscsal, sőt nem ritkán kővel
cz.
századbeli beléletéről, politikai s egyházi viszodobálta meg. Egy komikus azzal fegyverezte le
nyairól legnagyobb részben eddig nem ismert
egykor a százfejü kritikát, hogy a darab elején
adatokat tartalmaz.
kővel telerakott ruhával jelont meg a szinpadon,
\\ e il k á r J ó z s e I
hol aztán terhét lerázván igy szólt a közönséghez :
A munka 32különs?akaszbóláll. Aháromelső
„Itt vannak a kövek! Most már dobjon, a kinek
(t 1870. febr. 16.)
a már Anonymusnál Zyloc név alatt előforduló s
tetszik!"
a honfoglalás idejében f'enállott város őskorát s
A felső-magyarországi vasgyár-ipar egy veterégibb multját, főkép több királyoktól s erdélyi
Könnyelműséggel már a régi görögök is váfejedelmektől nyert kiváltságos levelek után is- rán képviselőjétől fosztatott meg. Benkár József,
dolták
színészeiket. „Miért nem érnek a drámai
a
rimamurányi
vasmű-egylet
nyugalmazott
főfelmerteti. Zilah már a 18-dik században püspöki
művészek
többnyire semmit sem?" — Kérdi Arisügyelője,
Gömörmegyében
Rimaszombatban
f.
febr.
birtok, s annak törvényhatósága alatt állott, s
totelos,
és
igy felel rá: „Mort éltök legnagyobb
16-dik
napján
agyszélhüdés
következtében,
élete
midőn a 16 dik századbeli hitújítás után , jelesen
részébon
csak
szükségből, kényszerűségből foglal68-dik
évében
meghalt.
Hült
tetemei
febr.
1.8-kán
1556-ban Erdélyben a püspöki, káptalani és szerkoznak
művészetökkel,
s igen sokszor nélkülözések
délutáni
3
órakor
tétettek
le
örök
nyugalomra.
—
zetesi jószágok világi czélokra fordittattak, Zilah
között
kell
élniök.
Már
pedig mind e két körülA
boldogult
Jolsván
született
Gömörmogyében
fiskális vagy kincstári birtok lett, s néha földesuraknak inscribáltatott, a kiknek dézsmát fizet- 1802 márcz. 19-én, s unokája volt a tudományos mény könnyen erkölcstelenségre vezet." Egyébmüveiről hazánkban emlékezetes Wallaszky Pálnak. iránt, hogy az állás maga nem volt megvetett,
n i tartozott. A városnak oz időben kissé kobizonyitja Cornelius Nepos is, midőn a Róma és
vert belszerkezeto volt, mert bár földesuri ha- — Iskolai pályáját Jolsván kezdte, Rozsnyón és Hellás közti különbséget kiemelve, a többek között
Kézsmárkon
folytatta
s
a
selmeczi
bányász-iskolátalom alatt állott, kiváltságos leveleinél fogva
ezt mondja: „A szinpadra lépni s a népnek látvánémi önállása is volt, s különösen a megyétől nem ban végezte. Husz éves korában az Igló szomszéd- nyul szolgálni a görög néptörzseknél senkire sem
ságában
levő
„Phoenix"
rézolvasztóhoz
igazgafüggött. Báthori látván fejedelemtől 1571-ben
hozott szégyent, mig ellenben mindezt nálunk
kapott szabadalmánál fogva senatorok s esküdt- tóul helyeztetett be, hol szakismerete, tevékenysége, részint szégyenletesnek, részint közönségesnek és
magas
miveltsége
nemcsak
szép
sikort
biztositott
férfiak, a későbbi községi képviselők választásáműködési körének, hanem számos jóakarót is szer- aljasnak tekintik."
nak jogával ruháztatott fel.
zett neki. Hire annyira meg lőn alapítva, hogy
A szinészet a rómaiaknál sein volt állandó s
A kis munkában annak inkább két szakasza, 1829-ben a murányi unio egy akarattal főfelügyecsakis az ünnepélyek, templomszentelések és emvagy fő eseménye fogja az olvasó figyelmét magára lővé választotta. Itt sokkal szélesebb hatáskör
lékünnepek emelésére szolgált. Az atellanoknál,
vonni. Az egyik a 18-dik százai elején a város- nyilt előtte. De akkori időben a gyáriparra nem
az Atella novü toskániai városból származott boban történt, s valóban középkori szinben meg- ritkán ónsulylyal nehezedtek fejletlen viszonyaink.
hóczoknál, műkedvelők léptek fől, római polgárok
jelenő belviszályok és háborúságok, a miket részint Volt idő, mikor Benkár az egyesület százezrekre
fiai, kik a valóságos színészeket nem tűrhették
a város akkori földesura b. Andrási István idé- menő vagyonára nem kaphatván pénzt, a maga ősi
maguk között. A voltaképeni szinpadon szabadozett elő, midőn a fiscustól birt, de a várostól el- csekély birtokára 8 főleg pedig rendületlen becsüsok vagy rabszolgák működtek. Néhányan a szinadott és postaháznak használt udvart karhata- letesség hirében álló személyére vette fel azon
igazgató tulajdonai voltak, de a legtöbb szinészelommal visszafoglalta, s teljesen leromboltatta; pénzösszeget, melylyel a felügyeletére bizott gyáket magánemberek szolgáltatták rabszolgáik
részint pedig a városi nemesek és polgárok között raknak csökkentett hitelét helyreállította. Ő volt
kőzül.
a közterhek egyenetlen felosztása miatt keletkez- egyik fő mozgatója az ózdi — kőszénnel dolgozó —
Némely rabszolgatulajdonos igen jó üzletet
tek a zavargások s igen mérges s több évekig hengorgyárak létrejöttének; ő egyengette éveken
tartott ellenségeskedéssé fajultak, s a városnak keresztül az utat, hogy a rimavölgyi coalitio a mu- csinált abból, hogy tehetségesebb rabszolgáit^kiinnon származott alig képzelhető Ínségét és nyo- rányi unióval egyesüljön. O dolgozta ki az egyesü- ket saját szinészet! tanodájában művoltetett ki, a.
morúságát tetézte, hogy épen akkor ujult meg a lés tervét, rosly 1853-ban elfogadtatván, Bsnkár színigazgatóknak bérbe adta ki. Mindazáltal a
Rákóczi kuruezvilág, s igy a belsö és külső vil- József állíttatott a már ezentul rimamurányi vasmi- nagy művészek, mint Roscius, átalános tiszteletboa
longástól sujtolt város lakosai közül igen sokan volő egylet élére főfelügyelői czimmel és műkö- állottak, ha, mintazomlitottszinésznél is művészeti
kénytelenek voltak onnan máshová menekülni, dési körrel. — Az ő számítása oly biztos volt, tehetségeikkel emberies és nemes tulajdonok is
hogy logalább éltüket tarthassák mög. Lsgyen hogy szava tekintélyül vétetett. — Do az ősz baj- párosultak. Későbben, a köztársaság elenyészte
elég itt e mozgalmak és versengések jellemzéseül nok érezvén egy uj korszak közeledését s látván, után, a színészeket; kivált az arezjáté kosokat ( l r u a
zon adatot emlitni, hogy egy alkalommal a mogye hogy az uj viszonyok fiatalabb erőt kivánnak, több mikusokat), kik között nők ésjoányok is voltak,
^ispánja, a hires Wesselényi István, ki későbben mint egy század-negyoden keresztül folytatott igen dicsőitették s gazdagon fizették. Mikor Anordélyi országos elnök lett, a felültotett megyei | felügyelői hivataláról önkényt visszahuzódott tonius Octavián ellen készült, Szamósz szigetére
"emességgol a várost megrohanta, annak számos ' (1856) s Rimaszombatba tevén át lakását, nyug- roppant sok szinészt osó'ditett össze, s ott a szin'^kosait Hadad várába hurczoltattá, s ott mint díjazva ott élt a tudományoknak és családjának, házak folytonosan zsufolva voltak és szakadatlanul
és hárfák hangjai. A legtöbb
°glvokat sokáig börtönben tartotta.
tisztelve, szeretve mindazoktól, a kik a tulságosan zengtek a fuvolák
n
1
császárról
igo
j
"
tudjuk, hogy bőkezűek vagy
Érdekes szakasza továbbá a kis munkának szerény, a példás beosületességü, a ritka szaktu- fösvények voltak-e a művészekhez. Alexander
z
dománnyal
biró
férfiut
ismerték.
-Szám-és
mér* : melybenXII. Károly svéd királynak 1714-ben
Severus soha sein adott nekik s--minit, Marcus
k_ O n mulatása, az arra vonatkozó okmányokkal tan, történelem s különösen az éremtan tevék élet- Antonius 10 darab aranyra szorítkozott, Vespasian
„j^folatban előadatik. Az Erdélyen keresztül alkonyának kedvencz foglalkozását. — Éremgyiij- pedig egy szinház fölsz'entel ísekor a legjobb szíház''° *i"^ monarcha helybeli pap Zoványi György toménye régi görög és római s magyar és különösen nésznek 29,000 tallért adott s a többinek mindev
éjje;j
°lt november olső felében szállva, s egy erdélyi érmekből összeállitva, műértők által három niknek ez összeg egy tizodrészét. A fizetéseken
?zöve»í "ált, mely ma is meglövő háznak képe a ezer forintra bocsültetik. Ezen gyüjtemény az örö- kivül, melyek természetoson változók voltak, tiszki ra i^j °n ^"ható. Zoványi azon alkalommal a ( kösök által jelenleg eladóvá tétetik: és Vajha ta- teletdijak som hiányoztak. Roscius minden estvére
melrborw- • n , n y ( ! ' v e n eSY ..dictiooskát" tartott, i lálkoznék oly műbarát hazánkban, ki azt oly szé- 233 tallért. k:-ipott "s évenkénti jövedelme 35,000
.,ho'o-v n ° f e i s %énekazo i kegyelméért esedezett, ; pen és czélszerüen rendezve, mint :i hogy van, tallérra rugott; Dionysia tánezosnő évenként 8000
a. • >nag Var ,;s erdélyor.-zági elnyomott pro-' átvenné!
tallért keresett. A szinmüvek nőszerepeii csuk

If
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időszámlálásunk negyedik századának a közepe
táján kezdették nőkro ruházni, addig azokat is férfiak játszották.
S. L.

Egyveleg.
— (Eredeti ujonezozásmód.) A „Védette" czimü
katonai szaklap Ilildburgshauscn herczeg tábornoknak egy VI. Károly császárhoz intézett előterjesztését közli 1736-ból, melyben a következő
eredeti ujonezozási módot ajánlja: „Vannak a
magyar és horvát várakban nagyszámu elitélt gonosztevők és rablók, kik között sokan igen termotes és erőteljes emberek. Minthogy pedig a porosz
király (Nagy Frigyes atyja) rendkivül kedvoli a
nagytermetű katonákat, remélhető, hogy minden
ily nagy kamaszért 8—10 vagy még több alacsony
embert adna; ezáltal a birodalom mög volna tisztitva a rablóktól s a hadserog ujonezok helyett

sós vízben főtt Uh 2V5, bablevos 3, sült marhahús
kész, betanitott katonákat kapna; a szabadon bo- 3 főtt marhahús 31/,, fris
buzakenyér 3%5 olvaszcsátott nagy rablók pedig Poroszországban bizto- tott vaj 3V , régi sajt 3%, kenyér-és főzelékleves
2
sabban el lennének helyezve, mint bármely várban, 4, besózott marhahús főve4V , csontleves 41/,; vizmert jó dolguk levén ott, bizonyára egy sem jönne ben főtt káposzU 4%, főtt 2marhazsir 5%, főtt
közülök vissza."
inak 5% órát igényelnek, hogy az ember gyom** (Dohány-egyedáruság.) Angolországnak egy rában tökéletesen megemésztessenek.
év alatt a dohány-egyedáruság 75 millió fraukot
** (A méhszurást) átalaban veszély nélkülijövedelmez. Egy emberre, 25 millió lakost véve, 4 nek tartják, s komoly következmények csak akkor
frankSOcentimes esik. Francziaországnak pedig 190 iönnok elő, ha egész méhraj támad meg valakit. Dr.
millió frankot; ebböl egy emberre 5 frank 40 cen- I Thompson mégis egy angol lapban három esetet
times jut. Angliában a dohány-termelés egészen el ! mond el, midőn egy 58 éves továbbá egy 50 évea
van tiltva, s az emlitett jövedelem a külföldről be- ' egészséges férfi és egy 64 éves no egyetlen meh
hozott dohányvámok által nyeretik. Francziaor- csípése folytán meghalt. Mindhárom esetben a szúszágban az állam veszi s árulja a dohányt, s igy rás és halál közt alig telt el 15 percz. Bonczolás egy
jut a fenemiitett jövedelemhez.
esetnél sem fordult elő, mit azonban dr._ Th. te** (Meddig tart az emésztés?) E kérdésre a „Ter- leslegesnek is tart, íly osetek oka csak jelentékmészet" ez érdekesen szerkesztett lap megfelel a telen vérfertőzés lehet, melyet a bonczolás nem
következő kísérleti uton megállapitott táblázattal: tüntet ki.
Ugyanis a rizsleves 1, vizben főtt árpa és buza 1%,

TÁRHÁZ.

muzsikusoknak, a kik a jókedvet teremtették ea
Romániával nem versenyezhetünk többé. Helytt
„jótékony czélok"-nak, amik miatt tánczoltunk —•
Levelek a magyar birodalom keleti az erdélyi piaczokon is le fogják verni azok_ Er- kijutott
a része. Jogászsegélyző-ogylet-bál, orvosdélyt. Itt okvetetlen az ipar felé kell fordulni.
széléről.
bál, hajós-bál, technikus-bál, nőegyleti-bál, hon védÉn az önmunkásságot a lehetőségig korlátlan- bál, honvédmenhár-bál, mind meghozta a kamatját,
nak
szeretem,
és felette károsnak tartom a kor- s a kinek netán Török József köszvényvásznára
ív.
mányok
és
törvényhozások
gyámkodását; de a hol lenne is szüksége, (kapható a király-utezában) —
Levantei kereskedés.
ayors és nagymérvü átalakulásra van szükség, a jó és nemes czél iránti tekintetek és hazafisági
Most, midőn a levantei kereskedés ujból vi- olyan helytt csakis országos hatalom és tekintély szempontból szivesen türi a jótékonyczélupodagrát,
rágzásnak indul, érdekes visszaemlékeznünk, mily működhetik sikeresen.
Széles Magyarországon nincsen egy Kukutyin,
nevezetes kereskedelmi pontok voltak annak viE tekintetben felette szükséges volna szak'
Pócspirics, a honnan egy ujszülött „r. 1."
rágzó korában Erdély városai, főként Kolozsvár értőkkel tanulmányoztatni Erdély, ea főként Há- vagy c e°r
„
g-y x ^ u , . , ,
o,
és Brassó.
romszék, meg Brassóvidék viszonyait; es itt, a legalább annyit ne Írhatott volna valamelyik szines
Erdemos volna részletosen kimutatni ezen keleti koreskedelem tüzpontján gyorsan beállítani boritéku divatlapnak:
városoknak kereskedelmi multját; de ezt a hasz- a legtöbb sikert Ígérő szakmákra nehány minta„T. Szerkosztőség! Szerény helységünk is
nos és kellemes foglalkozást én másra bizom, mert műholyt(ateliersmodélos), a minőket Belgiumban meghozta áldozatját a jókedvü karneválnak. Olaz én szemeim csak pihenni ea okulni szállanak oly nagy sikerrel állitottak 1847-től kezdve a vasó-körünk, m- ly harmadéve alakult s melynek
olykor a multba; egészben a jelen és a jövő fog- leniparra.
. , már eddigolé van az elnök, igen tisztelt Petykó
lal el. A jelonben szeretnék tenni és tévő látni
Ezzel összefüggőleg a pénzemberek fagyelmet Péter ur, jegyző, pénztárnok, könyvcárnok, titkár,
nagyon sokat, hogy a jövő virágzó legyen.
is idö kolleno irányozni, a birodalom ezen részére, másodtitkár, ellenőr, alelnök és aljogyző urakkal
Két nevezetes tényoző hivja fel az államgaz- gyárak állitása végett. Itt van nagyon soktéle mindössze 9 tagja, — az idén is rendezett egy
dász figyelmét erre a vidékre: egyik a suezi csa- nyers anyag; még több és többféle nyerhető a pompásan sikerült farsangi vigalmat saját pénztorna, a másik az, hogy két-három év alatt eddig keleti szomszédoktól; van ölcsó fa, sok tolyo és tára és könyvtára javára; s az eredmény minden
érkozik , sőt a határainkon tullevő kelettel ia ösz- elégséges ügyes napszámos. Ha csak azt nyernék várakozáson felül 7 forint tiszta jövodelmet mutat
szeköt remélhetőleg a vasut.
is meg a gyárosok, a mi a nyers anyag nyugatra föl emlitett nemes czélokra, igen tisztelt Petykó
Ezekhoz javul a harmadik, régidők óta szállitásának, s az ott feldolgozott visszahozasának Péter elnök ur 5 frtnyi fólülfizetésével együtt, a
miért is fogadja a minden nemesért és szép eszismert tényező az, hogy a Brassó körül lakó nép költsége, akkor is rémitőt nyernének.
egy vidékének sem áll mögötte birodalmunkban
Itt mellékesen megemlitem azt a nyomasztó méért lángoló hazafi az egylet legforróbb nyilvános
életrevalósá gra nézve. Itt van egyik felől a szakadat- elfogultságot, a melyet néhány erdélyi yaU» l a t köszönetét. A vigalomban a vidék minden szépe
lanul munkáló és rendezett életü szász, másfelől megbukása támasztott. Hogy félnek a vállalko- jelen volt s a harmadik csárdásban abc rendben a
a tanulékony, gyors és sikeres munkájú székely. zástól, mintha földben vagy levegőben feküdnék következő bájos hölgyeket láttuk: Árnyék MárEzek az elemek biztos tényezői egy leendő itt valami legyőzhetetlen ellenség. Pedig az tát, Bájos Mariskát, Dudás Hekubát, a hajnalarezu Ripacsos Erzsikét, a szép postamesternét Eregfölvirágozásnak.
ellenség maholnap le van győzve, mert az nem boreghről, s az egy éve férjes Százszorszép Violát,
Sokat megér az is, ha valamely vidék jelen- egyéb volt, mint a közlekedés és hitel hiánya.
ki azonban bizonyos körülmények miatt mindnyátékeny átmeneti kereskedésnek tud központja
Most, épen most egypár évig v a n r á a Ie.£" junkfájdalmára nem tánczolhatott. Honfiúi üdvözlenni; de én azt hiszem, hogy nekünk itt sokkal jobb alkalom errefelé nagyjövőjü vállalatokat lér. £."
jelentékenyebb szerepünk van, mint hogy a kelet tesíteni, hogy a vasut és az azzal egyszerre érkező lettel
Mai napság a farsang valóságos nemzeti ünnyers terményeit nyugatra, s onnan a feldolgozot- pénz kész értéket találjon. Ha addig varunk, a
tat vissza keletre szállítsuk. Itten oly jelentékeny mig készen lesz minden, akkor hatalmas vorseny- nep és táncz honfi kötelesség. Egyotlen lépés nem
ipar-tevékenység fejleszthető ki, hogy nagyon sok társaksal, megizmosult külföldi erőkkel kell eshetik hiába, s a mire máskor — ha aláirási iven
gyüjtonénck, nem volna apró pénzünk, ilyenkor
czikkben győzelmes versenyre szállhatunk a mesz- küzdeni.
. ,
szivesen oda adjuk a nagyobb bankót is egy belépsze nyugaton fekvő országokkal.
Mindenekfelett való ok pedig a sietésre az ti jegyért valamelyik jótékonyczélu tánezvigaA kézmű-ipar jelentékenyen virágzik most is hogy ha kormányunk intézése mellett kezdődik
a szászok között, és annak terményeiért nem meg- meg a tevékenység, helyes öszhangba hozható lomra.
A ki az első jótékonyczélu bálát eltalálta,
vetendő ősszeg foly be évenként hazánkba. Ezen egymással a kézmü- és gyáripar; mig egy készücsak annyiban kell javitani, a mennyiben a szász letlenül talált országot megfojtanak, pauponsmusba meg kellene aranyozni az eszét.
Megesik ugyan olykor, hogy — mint harmadbámulatos konzervativ nép, az ősöktől örökölt sülyesztenek a külföldről betoluló nagy gyaréve is, egyes pártolandó intézetek ráfizethetnének
szokásokon nem könnyen változtat, az uj talál- vállalatok.
mányokhoz nehézkesen simul.
Ez alkalommal és itt feleslegesnek látszik a jótékony czélra, — de az idei farsang o tekintetA székelyeknél sokkal több a teendő; ottan ennél többet irni; csak arra van szükség, hogy a ben fényesen tultett elődein, s a ki az idén egy
a mult nyügző rendszere (átalános katonáskodás) közfigyelem forduljon ezen nevezetes kérdések tourt tánczolt jótékony czélra, nyugodt öntudattal
miatt világért sem fejlett annyira a kézműipar, felé. CA részletekkel készen leszünk; csak legyen mondhatja el magáról, hogy „jól táncolt". Csakhogy
már vége a mulatságnak. Karneválnak pislog a
hogy idegen piaczokon is megjelenhessek termé- a ki érdeklődjék a részletek iránt.
szeme, mint a mécsbél a mestergerendán, még egy
nyeivel. Pedig az a nép kiválólag hivatva volna
összefüggőleg megemlitem, hogy Brassóban
e nemü tevékenységre: csekély termőföldön nagy •rv lovantei kereskedelmi akadémia állitása ter- pár óra, beadja a kezét, hogy föl se ébredjen egy
számmal lakik; gyorsan tanul és nagy ügyesség- veztetik, még pedig nem kormány-költségen. Ha hosszu esztendeig; akkor is, ki tudja folébredhet-e,
vagy losz-o, a kínok kedviért fölébredjen. A világ
gel munkál akármiben.
biztos mederbejut az ügy, bővebben szolok felőle. olyan forgandó, s az ember olyan esendő, a bécsi
A hegyeken tullevő országok, ol egész a
Hidvég, febr. 17. 1870.
Béthi Lajos.
miniszterkrizis egy hét alatt ütött be, mi nem törFekete-tengerig, nagy szélességben, dúsan termelik
ténhetik még addig Japánchinába? — Tán még
a gabonát és marhát. Azok minden valószinűFiumét is bele kebelezik; nekünk meg Miletics
séggel állandólag megmaradnak termelő orszámegmutatja az utat — Ázsiába. Tessék oda mengoknak. De még ha mozdulnának is , átalános
Farsang végén.
nünk, a honnét ide szakadtunk.
fejlettségben hátrább állanak, mintsem az iparélet
A farsang végén a bolondoké a világ; a halMementó
móri!
Jól
viselte
magát,
megérgyors megteremtésére képesek volnának.
dokló csörgősapkával bucsuzik el az élettől. Még
demli,
hogv
egy
szál
gyertyát
gyujtsunk
a
tejéhez.
Ott sok és biztos piaczunk van; csak legyünk
Hosszu volt, a hogy csak a férjhoz menendo leányok nehány óra a jóból; okoa az, a ki hasznát tudja
os^k ellátni.
venni, mert következik a dínomdánom után a száÉs annyival inkább a felé kell fordulnunk kívánták, vig volt, amint csak a tánczterem tulaj- nom bánom; a rövid édes után a hosszu keserűség,
donosok
és
a
muzsikusok
óhajtották
és
gyutnolnöm oanui"> «. i ~ —
--- , ,,.~
mert egyéb életmód számunkra nincs.
_
a
kedves
farsang
után
a
megujult
keso
bojt,
Ő
volt,
hogy
a
„jótékony
czéloktekintetéből
A mig ol volt zárva a világtól, addig csak C9OZ
hamu.barát-prédikáczióés
a
—
hangversony-özön.
kivánni
se
lehetne
jobbat.
eltengődött Erdély a gabnatormesztéssel. Saját
— aNem lőhet senkinek panasza. Tanczoltunk
fiai rá voltak szoritva a benne termett gabonára.
De a közlekedés megnyiltával ennek vége; a dú- annyit, hogy vendéglősöknek, a kik a termet adták,
san termő magyar és orosz alfölddel, s a szomszéd
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irodalom és müvészet.

arczképét és életrajzát közlendi. A mű márcziusMidőn hazánkra törtek bét felől.
ban jelen meg s előfizetési ára 2 frt.
Őket szüle a nemzet-becsület.
— („Holdmezó'vásárhelyi Szemle.") Ritkán
Ha megnősz egyszer édes gyermekem
** (A Somssich Pál és dr. Entz F.) által
üdvözölhetjük a vidéki sajtó egy-egy termékét oly szerkesztett „Borászati Füzetek"-ből ez évben már
S szivedben érzesz büszke örömet,
Hogy hazád neve messze ismerög,
őszinte örömmel, mint a „Holdmezővásárhelyi két füzet hagyta el a sajtót, mindkettő érdekes
Fiam a honvédeknek köszönöd.
Szemle" két ivnyi első füzetét, mely Garzó Imre szaktartalommal. A borítékon a következő jelentést
szerkesztése alatt egyszerüen 3 igénytelenül lép ki olvassuk. Teljes számu példányok mult és f. évEzután Gyulai Pál olvasta fel Hoffer Endréa nagy világba. Nem napi érdekü rovatokkal telt ről 3 ft beküldése mellett még mindig kaphatók.
nek
Sophokles
görög drámaíróról szóló értekezését.
kétes becsü vidéki lapot, hanem józan eszmék s kel** (Palotást válogatott zene-költeményeinek) A harmadik felolvasást Komócsy József „A pénz"
lőleg megérlelt és tisztult nézetek tárát igéri e
2-dik kötetéro hirdet előfizetést Rizner József czimü szatírája képezte, mely a jelen voltak által
folyóirat. Igen jól irt kiindulás után, mely beveJászberényben. E kötet tartalma mintegy 50 — szintén kedvező fogadtatásban részesült.
zetésül szolgál a vállalatnak, két főczikkel talál55 lapnyi leend, ismét 15 önálló magyar zeneköl** (A magyar mérnök-egylet) közgyülésén elkozunk. Egyik, Csukás Benjámintól, hű és eszteményt foglal magában. Aláirási ár 2 frt 50 kr., nöknek ismét Hollán Ernőt választották meg,
medusan vázolt képét adja akozségi életnek Csongmely a mű átvételekor fizetendő. A megrendolések alelnöknek Stoczek Józsefet és Reitter Ferenczet,
rádmegyében ; a másik, névtelenül s valószinüleg
Rizner zenetanárhoz Jászberénybe intézendők, ki jegyzőnek Hieronymi Károlyt, könyvtárnoknak
a szerkesztő tollából, a községi és felekezeti iskoa zenemüvet utánvét mellett küldi szét.
Kondor Gusztávot. A magyar mérnökök ügye, a
lák kérdéséhez szól, szintoly alaposan és higgad— (Görög György orbai ref. esperes ur) a kik részéről a mellőztetéa panasza többfelől hangsutan mint ügyszeretettel. Ez utóbbi czikket mutatványul közöljük testvérlapunkban. A kis fűzetet ,,Kolozsvárí Közlöny" f. évi febr. 16-diki 18. lyoztatott, mind a közgyülésen, mind az általuk
egypár töredék zárja be a vidéki sajtóról, a honvéd- számában fölfedezi, hogy KőrösiCsoma Sándor nem tartott lakomán, több felszólalásra adott okot,
menházról, természettaoi észleletekről; mind jó és Pesten, nem is Egerpatakon, hanem Kőrösön szü- s azon vád megezáfolására, mintha nem lenne elég
helyén való. Mi o kezdő vállalatnak hosszu életet letett és pedig 1784. ápril 23-dikán. E fölfedezés- képzett magyar mérnök, Naszluhácz J. azt indités szép sikort óhajtunk, s ha a vidéki részvétlen- , re alkalmat ad a tiszteletes esperes urnak az, hogy ványozta, hogy készittessék ol a magyar korona
ség s fővárosi fitymálás meg nem öli — jósolnánk j a „Vasárnapi Ujság" mult évi 50. számában Camp- országaiból származott ea 1850-től fogva techniis. — Az előfizetési foltételeket s megjelenési idő- Ibell angol tudós egy jegyzetét olvasta, mely szerint kus pályán levő vagy technikai tanulmányokat
K. Cs. S. „Erdélyorazág Pest nevü helységében végzett mérnökök statisztikája. Ezen munkálat a
közöket nem találtuk följegyezve.
született volna." Hogy egy Indiában utazó angol kormány s a képviselőház elé terjesztetnék. Ezen
— (A „Pápai csalatkozhatlanság tárgyában") tudós azt nem tudja, hogy Erdélyben nincs Pest inditvány lelkesedéssel fogadtatott. E czélra NaszDöllingernck, a nagy hirü kath. egyház-történet- nevü helység, sajnos lehet ugyan; de Görög György luhácz ur, Hollán Ernő államtitkár és Horrich K.
tudósnak rendkivüli feltünést okozott röpirata, urtól oly gúnyos lenézést ezért csak akkor érdemel- osztály tu nácsos azonnal 100—100 frtot ajánlotmagyarul is megjelent, Bécsben, s kapható Aigner ne, ha a t. esperes ur viszont rmodén angol és in- tak fel.
Lajos bizományában. Nemcsak az egyháztörtéoe- diai helység nevével ismeretesnek állithatná ma** (A nemz. muzeumnál) több tiszti állomásra
lem kedvelői olvashatják e röpiratot nagy élvezet- gát, mit róla, nagy tudománya mellett sem teszünk
tel és tanúsággal; érdekelni fog az mindenkit, ki föl. A „Vasárnapi Ujság" Campbell e hamis adatá- nyitottak pályázatot; ilyenök: két őrsegédi (ada legujabb kor egyik nevezetes mozzanata —- az hoz elégnek tartotta az 50. számban egyszerüen junctus) állomás, egyik állattani, másik ásványtani.
egyetemes zsinat s az azon vitatott nagy kérdések egy (I)-t tenni; elégnek pedig azért, mert épen a Fizetésük egyenként 800 frt s 200 frt lakbér. Toiránt érdeklődik. Döllinger, mint tudva van, a megelőző számban s Campbell emlékiratának vábbá három segédi (assistens) állomás: a régipápai csalatkozhatlanságnak hitezikké emelése előzményéül közölte volt Kőrösi Cs. S. életrajzát ség és természeti, az állattani és az ásványtani oszellen_ küzd és pedig a tudomány erős fegyverével. (arczképcWel) és abban megírta Orbán Balázs ada- tályokhoz. Fizetésük 500 frt s 100 frt lakbér. A
— Ara a 20 lapnyi, sürün nyomott füzetnek — ? ta után, hogy nagy utazónk Kőrösön (Három- folyamodványokat márczius 15-kéig kell beadni
** („Uj magyar Sión') czim alatt jelenik széken) 1784. ápril 4-kón született. Görög Gy. ur Pulszky Ferenczhez, a muzeum igazgatójához.
meg Esztergomban, Frankl Vilmos és Zádori ápril 20-dikát ir, s ez pontosabb leliot, de azért
* * (A magyar képzőmüvészeti társulat) a jövő
János szerkesztése alatt az eddig kiválólag egy- kár oly nagy szemöldököt ölteni. A helyett jobb höban nagy kiállitást nyit, melyben a hazai műháztörténeiemnek szentolt, ezentul azonban az lett volna figyelemre méltatni az egész összefüggő veken kivül több jeles franczia, német és olasz műegyházi s jelesen katholikus korkérdésekkel tüze- közleményt s nem rohanni vakon Campbellnek és vész is képviselve leend. A velenczei képzőművétesen foglalkozó folyóirat, melynek f. évi januári a Vasárnapi Ujságnak.
szeti társulattól is, melylyel a miénk csereviszonyba
füzete kezeink közt van, a következő tartalommal:
lépett, több jeles mű érkezik. A társulat ez évi al— Jelenetek az egyház középkori harczaiból.
bumjait Wagner Sándor „Nőrablás"-a és Than Mór
KSzintézetek, egyletek.
Danielik János czimz. püspöktől. — A vatikáni
„Szent Ceciliá"-ja (a muzeumból) fogják képezni.
zsinat. — A külföldi kath. állapotok szemléje. —
(Magyar tud. akadémia.) Február 21-én Amazt maga Wagner rajzolja kőre, ezt pedig MaLelkészet és tanoda. — Irodalom, — E folyóirat társadalmi, történelmi a bölcsészet-tudományi osz- rastoni József. Egy smírnai kereskedő a társulat
Megjelenik öt íves havi füzetekben; ára egész tály-üiéa, Horváth Mihály elnöklete alatt. Lónyai tárlatából közelebb 12,000 frankig képeket váévre 6 ft.
Menyhért akadémiai elnök, helyet foglalva a tagok sárolt,
sorában,
Caartoriszky László herczeg ajándékát
** (Ifj. Csáthy Kái oly) debreczeni és nyíregy• ** (A dalér-ünnepély) ügyében összehivott
házi könyvárus kiadásában megjelent: „Franczia mutatta bo, a »zécsényi confoderatio okmányának értekezlet gr. Széchenyi Imrét választá meg egyChrestomathia," iskolai- és magán-oktatásra, szó- (1705) egy eredeti példányát, melyet egy párisi hangulag az ünnepély elnökének. Elhatározik
tárral és jegyzetekkel, szerkt-szté Psenyeczki Nagy antiquariustól uagy összegen vásárolt me». Az ok- egyszersmind, hogy Pest, Buda és O-Buda váro"uudur, a debreczeni főiskola nyelvtanára. Mesék, mány 8 folio pergament-levélből áll; szöyeo-e két sait pártfogásra kérik föl, s hogy az ünnepélyt
Dl
"ndatok, lovelek, leirások, költemények gyüjte- levélre terjed, a többit Rákóczi és a rendek aláírá- aug. 18-ától 22-ikig tartják, a nagy előadást a
ménye ez, jól választva ki a franczia irodalomból. sai foglalják el. Tartalma történet-irodalmunk előtt városligetben, fedél alatt, belépti díjjal, a kirán"*• nyelvet és irodalmat tanulni kívánók jó hasznát régen ismeretes, afelfedezósi ujdonság becsévelte dulást podig Budán. Négy szakosztályt is alakílehetik. Ára 1 frt 40 kr.
hát nem bir, azonban mint igen fontos eredoti ok tottak: művészetit, műrendezésit, elszállásolásit
,
** (A „Corvina") könyvkiadó társulat köze- irat, nagy kincs lesz az akadémia levéltárában és pénzügyit.
Ie
ob i S m ét több kiadványnyal lép elő. Már elké- Hogy került a párisi antiquariushoz, — nem tudni
8
zülto!<- • ,,Hedvig" (Nagy Lajos leánya) és „Any- Talán Bercsényi vagy az emigránsok egyike vitte
Egyház és iskola.
magyarok," kisebb füzetek Kunságitól volt magával. A gyülés fölkérte Horváth iMihály
Sa
osztály-elnököt,
hogy
az
akadémia
köszönetét
szei" éoószSzíW K"<5ivJ*rt"i
** (Daruvár községének) Bonnaz püspök
mélyesen vigye meg a hen«cgn ? k. - Felolvasást teaiplom-épitésre 10,000 ftot adományozott.
Hoffmann Pál tartott „Cicero civiii8tik*i beszédei** (Ujabb távirászati tanfolyam) nyitt&tik fo, "V;
" , V TT
^vuistiKsu beszédeiegy füzetet « tár- ről." Egy erdeicee képet mutat fel a római peres lyó évi április 4-dik napján Pesten. A tanfolyam
sra, Szigligeti pedig a régi magyar szi- eljárásból; sisraerteti Cicerót, mint mngánjogi ü>y- 3 hónapig tart ugyanazon feltételekkel, minők az
jellemrajzait gyűjti össze.
védet. Roscius hires vígjátéki szinész volt ked- előbbi öt tanfolyamra nézve fennállottak. Felvé. (Gyönyörü dtszkönyv) fog közelebbről vencze a római népnek. A szóban forgó perben ő tetnek rá azou 18 évet már betöltött, de a harmine
£jelenni Laufer Vilmos kiadásában; s ez a her- az alperes. Roscius e 8 Fannius ketten tulajdonosai czat meg nem haladt, hivatal viselésre alkalmas s
e
n S Eszterházy-féle nagyszerü vadászatok, folio voltak egy Tanulus nevü rabszolgának.Ezt Roscius a magyar korona területén született egyének, kik
küf^ 8 ^ u diszes képekben, raelyok a vadászatok kiképezte a színészi mesterségre. Ekkor azonban a legalább is 6 reál iskolát vagy ennek megfelelő kany ? n ^ e jeleneteit ábrázolják, eredeti olajfestvé- rabszolgát valami Flavius nevü ember megöli. A tonai szakiskolát végeztek, s legalább magyarul és
u
H~J
tán. Egész
csataképekhez
á
g
c a a k é p e k h e z hasonlitnak
hasonlitnak aa ket tulajdonos-tars kártéritési pert indit Flavius németül tudnak (több nyelv tudása előnyül tekint a n 8z
és ^ ^
»rvas és vaddisznó tömeges üldözése ellen 200,000 sestercium erőjéig. A pert megnye- tetvén.)
tal a u J t ^ 8 0 " A szereplö főurak élet után festett a rik, ekkor azonban a két tulajdonos, Fannius és
érdet a r ? z ^ P e > alakja és viselete némi históriai Roscms vesznek össze egymással. Igy keletkezik
Ipar, gazdaság, kereskedés.
6 t lS
tolv a
kölcsönöz a képeknek. Hozzá van csa- azon per „Fanmus contra Roscium," melyben a
a
r= (Egri liszt Indiában.) Az egri gőzmalom
fogl a i ó hajtóvadászatok 10 mérföldet magába meg akkor fiatal s kövessé i s m e r t nevü Cicero az
arczkép.. kfPe> Tolnában Ozora vidékén. Külön alperes védelmét v»a. Ennek részleteit, formuláit, febr. 16-án távsürgöny utján 1000 zsák, vagyis
i
t e i n
n y t e s z
m
1500 mázsa 0., l.és 2. számu lisztet adott el Bonod*k'' '
^
' % kiegészitő részét a s Cicero beszedet ismerteié az előadó
S v
re
bayba>
™^JV. márczius 1-én indittatik utnak a
•• (A Kisfaludy-társaság) f. hó'23-kán mint
rtök]'
^S
mellékeltetnek hozzá a vae
b n. A szöv
játszott melódiák is hangjegyek- e hónap utolsó szerdáján tartá februári rendes Lloyd-gőzösön, a suezi csatornán keresztül.
e
** (Gorove miniszter) egy küldöttségnek kijeülését. Előszőr Toth Kálmán olvasá föl „Kik
** sp, & Magyar, német és franczia.
voltak a honvédek ?" czimü versét. Az atya és fia lenté, hogy az átalános kiállitás eszméjéről nem
előfizetést^nyit^ °dön) a „Honvéd" munkatársa közt folytatott párbeszéd alakjába öntötte szerző,
mondott lo, hanem arra ezuttal még nem kedvezők
Ma
rar
tisztek albumL «' í ' gJ
királyi honvéd törzs- s a párbeszédek hangja jól van eltalálva. A „Re- a pénzviszonyok s alkalmas helyiség sincs; hissi
m
honvérWn. <••'
' elybon József fhgnek, a m. k. form" közöl is egy strófát belőle. Az atya gyer- továbbá, hogy oz országos vállalatra a törvényho°n dség f ° P a r a ^ n o k á n a k és 50 törzstisztnek meke kérdésére felelve igy szól a honvédekről:
zás is segélyt fog megszavazni.
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rokonszenvet keltő; termetre nem magas,dekönylem másik fele a helybeli elöljáróság által deszkanyed, élénk s máris sok otthonosággal mozog a
pallóból való gyalog ut készítésére fordittatik.)
Ili ujság?
szinpadon, hangja nem erős, de kellemos s érzésA honvéd menházra a Vasárnapi Ujság és
** (Jókai Mort) febr. 20-án, mint születésének
ben rezgő; hangsulyozása szabatos, legfeljebb kiPolitikai Újdonságok szerkesztőségéhez február
ejtésébon hibáztatjuk a néha igen is telt szájjal
45-ik évnapján, lapjainak belmunkatársai egy alvégeig összesen 134 frt 21 kr. érkezett be, a mely
ejtett a és e botüket. Azonban legfőbb, hogy érzi
bummal lepték meg, mely ogyes lapjain a munkaösszeget Vidacs János urnak kézbesítettük.
szerepét s tudja hallatni a sziv hangjait. Kezdőtársak jó kivánatait tartalmazza, s o kivánatokat
nél ez mindig a legbecsesebb tulajdon, különösen
az illetők nemcsak megírták, hanem — a strike
Ha Woronieczky síremlékére Londonból Sea mi színészetünkben, hol a kezdők rendesen
tartama alatt — ki is szedték.
bők Soma által 10 ft. a londoni magyar munkás** (Szerdán este) leginkább terézvárosi polgá- egylet tagjainak adakozása. (Az egyes adakozók: affoctatióval helyettesitik az érzést s a nem-kezdők
rok fáklyásmonetet rendeztek Jókai, Ghyczy K. és Kohner Henrik 5 shilling, D - y 5 sh Konody gyakran némi közönyösségben hiszik rojleni a müZsedényi képviselőknek „a teljes vallásszabadság" Samu 1 sh., Bernhardt Simon 1 sh., Kigyossy vészi nyugalmat.
mellett tartott beszédeikért. A mintegy 200-ra Miklós 2 sh. 6 pence., Suták 1 sh., Szilagyi Samu
Szerkesztői mondanivaló.
menő fáklyást nagyszámu néptömeg kisérte, mely 1 sh., Ziegler Henrik 1 sh. Összesen 17 shilling
nem fogyott ki az éljenzésböl. Az Istvántérről in- és 6 pence.. melyekért a londoni pénzváltó bank
— Buda. Z. E. Z. Dante Poklát, sőt egész Divina
dultak el és először Jókait keresek fől az „AtheComoediáját birni irodalmunkban a nagyszerü műhöz csak
10 ftot o. é. adott.)
.
némileg is méltó forditásban: régi óhajtás. Talán Shanaeum"-ban, azután Ghyczy Kálmánhoz mentek az
— Lapunk 7-ik számának adakozás rovatába kespeare után, ezt is megérjük valaha. DeRivarol franczia
Al-Dunasorra, s végre Zsodényihoz a kétsas utczáprózája után (s nem az eredetiből, bár prózában is) eszköba. Mindhárom ünnepolt szónok a hozzájuk inté- Tőrös Pál ur küldeménye Borsodmegyéből, a jan. zölt fordítással nem sokat nyernénk. S ha nyernénk is, 'azt
zett üdvözlő megszólitásra, az illető házak kapu- 27-én Bódván tartott vadászati összejövetel al- nemidószaki lapban, slegkevésbbéa„VasárnapiUjság"-ban
jában széken állva, hosszabb beszédben válaszolt. kalmával tett gyűjtésből, Batthyány Lajos emlé- vélnők közlendőnek. Dante megértése tudományos készüZsedényit kiválólag zsidókongresszus ügyében tett kére, nyomdahibából volt 5 ftra teve 15 frt he- léket kiván, s nem a nagy közönség heti szakadozott olvasmányául való. Ajánlatát annálfogva el nem fogadhatjuk.
nyilatkozatáért üdvözölték. — A fáklyavivők egy lyett. - Midőn e hibát kiigazítani sietünk, meg— Sz.-Fehérvár. Megkaptuk. Biztos tudomást forésze — mint mondják, orthodox-izraeliták — jegyezzük egyszersmind, hogy e 15 ftot átadtuk a gunk szerezni az iránt, nem volt-e már másutt ismertetve
Wahrmann Mór lakása előtt macskazenét akart „Pesti Napló" szerkesztőségének.
vagy épen közölve is.
— Pest. Sz. I. A vers sem nekünk való, fordítása
rendezni, de a városi biztosok mogjolenésére szétA honvéd r o k k a n t a k menházára Hecke- sem sikerült. Nem közölhetjük.
oszoltak.
— Arad. L M . A mit ön hibául emlit, nem oly nagy
— (Myskovszky Viktor) kassai rajztanár, ki- nast Gusztáv hírlap kiadó-hivatalához 1870. febhiba. Aprólékos irályi igazításokat mi is megteszünk.
nek nevét több érdekes kép és régészeti czikk után ruár hóban beküldött adakozások: Herczeg László
— Sz—o B. „Laura" igen gyenge dolgozat; kezdő
is ismerik olvasóink, e hó 8-án vette nőül Bártfán Vezendről 2 frt, dr. Réthy Pál B.-Csabáról 5 frt, irály gyakorlatnak megjárja;de még soká kell bölcselkedni,
Mudrony János B.-Csabáról 2 frt, Micsko GuszHenszlmann Ilma kisasszonyt.
mig közlésre méltót Írhatunk.
** (Debreczenröl.) Debreczen lakossága ujabb táv B.-Csabáról 50 kr. A vönöczki olvasó-egylet
által (többen) 4 frt 5 kr. Magyar segéd munkások
kiigazitás szerint 46,000, de reméli a „Debr.",
SAKKÜÁTÉK.
a pécs-moháesi vasut állomáson 19 frt 20 kr. Szihogy ujabb kiigazítások folytán még e szám is
lágyi Tamás Pályiból 3 frt. Szikszay Károly által
535-ik sz. f.
emelkedni fog. — A debreczeni elemi iskolákba
Sellyéről 5 frt 1 kr. Oláh Eszti által Tisza-Füredmult évben 3502 növendék járt, majd ezerrel több
Herczeg Soutzo Mihálytól.
ről 107 frt 15 kr. Kenyeresy Sámuel kis-aroniref.
mint harmadéve. — Debreczen városban tavaly pap által 5 frt. Csúthy Mihály által Szalafőről 3
(Párisban.)
3283 f. öl utczai ut és járda készült kőből, téglá- frt. Kiss Lajos Szeverinből 5 frt. Ossz. 171 ft.
Sötét.
ból és fából.
1 kr. Ifj. Kováts István félegyházi kávéház tu'aj** (Paulini asszonynak,) nemzeti színházunk donosnál tartatott tánczvigalom tiszta jövedelme
közkodvességben álló énekesnőjének mellszobrát 10 frt. 10 kr. azaz: egyszáz hetvenegy írt 1 kr,
készitette ol Kugler szobrász. A szobor nehány na» mely összeg tek. Vidacs János urnak kézbesittepig Kuglor kerepesi-uti műtermében látható.
tett. — Pest, 1870. február hó 28. Küzdi Albert,
** (Ajánlkozás.) Egy magán nevelőnő, ki az hirlap kiadóhivatal pénztárnoka.
elemi és reál tantárgyakban teljes jártassággal bir,
ajánlkozik órákat adni ugy ezekből, mint a magyar,
Nemzett szinház.
német és franczia nyelven. Lakása Sándor-utcza
Péntek, febr. 18. „Fenn az ernyő, ninesenfeo»."Vig12-ik szám.
Szigligeti.
•. 19. „Zrinyi." Opera 5 felv. Szövegét s
— (Halálozások.) Boros Ignácz, volt cs. kir.
százados és honvédezredes, hi különösen Arad és
Temesvár ostrománál tünt ki, f. hó 11-én, 55 éves
k." Vigjáték 3 felv
korában Székely-Udvarhelytt meghalt. — Oroszhegyi Jósa orvos és iró, a szabadságharczban szaS X Í Í ^ S l W " V* opera 2 felv.
badcsapat vezére, később török állami orvos, hoszszu, kinos szenvedések után e hó 19-én a budai Zenéjit szerz. Rossini. Balázs Bognár V.lma asszony
„ Életkép 5 felv. Sand
Rudas fürdőbon meghalt. — Dr. Walla Ferencz a fölléptcül.
legkeresettebb pes*,i orvosok egyike, mult pénteken a J ^ l t ^ l X ^ X ^ 8. f ^
-Bulyovszky
57 éves korában, elhunyt. — Lipthai Antal dulmi Lilla - (Bátori Szidónia, a szini tanoda növendékének
vál. püspök s esztergomi kanonok 69 éves korában,
£k
£ k f e b r . 2 4 . „Loke»3ri«." Opera 3Szö
felv.
d
e
feb. 20-án moghalt. — Ujházy Sándor kunszentvegét s zenéjét szerzette Wágner Richard.
Világos.
miklósi tanitó, 15 évi hivataloskodás után, 45
Világos indul s a 4-dik lépésre mattot mond.
éves korában febr. 18-án meghalt. — Virter Fe
„ T ü c s ö k " , / ^ - 2 3 - á n T W t egy fiatal szirencz, Bács-Bodrogmegye törvényszéki nyugal- nésznő sikerének voltunk tanúi, kit a közönség
mazott ülnöke életének 74-ik évében Zomborban nem csekélyebb részvéttel fogadott, mmt pályaAz 530-ik számu feladvány megfejtése.
meghalt. — Trefort Ágostonné szül. Rosti Ilona társát ezelőtt három héttel. Bakon Szidónia k. a.
(Kós Ivántol Bécsben.)
(h. Eötvös Józsefné nővére) hosszu szenvedés után a szini tanoda növendéke, tött kisérletet Fanchon
Viláftos.
Sötét.
febr. 21-én élte 43-dik boldog házassága 23-dik szerepében. Mint minden kezdőé, az o játéka is
1. H f 6 - h 5 . . • 1. Kfö-e6(a)
évében elhunyt. A kitünő nő öt leány s egy fiu egyenetlen volt. A mily kevéssé sikerült az a
2. Bg4—c4: . . • 2. Ke6—f7 vagy bö—c4
gyermeket hagyott maga után.
ragán jelenet, melyben árnyékéval tánczolt, épen
3. Bc4 —c8 vagy Hf7—d8 matt
oly kitünően játszott egy pár más jelenetet, külöVilágos, c) Sötét.
Adakozás.
Világos, a) Sötét.
1
1. g6—hö:
nösen azt, midőn a táncmulatságban összetűz a
1. Kfó--g4:
A, ,Vasárnapi Ujság" szerkesztőségéhez bekül falusiakkal, Landry védelme ellágyitja s a daczos !
2. Bg4—g6 2. tetsz. sz.
2. Be6—g6f 2. K, tetszsz.
dettek:
3. H vagy F ad mattot.
vad leánykából kezd szendévé átváltozni. Itt-ott
3. B, vagy H, F ad mattot.
A AonvédmenWzroBalaton-Főkajárról Nagy különösen a végjelenetekben némi bagyadtsag ömd)
b)
!
1. H b 8 - c b
Áron községi jegyző által 5 ft., mely összeggel a lött el játékán; szelleme élénkséget ugy latszik
1. c4—b3:
x
2. Be6—g6: 2. tetsz. sz.
honvéd-menház javára Balaton-Főkajáron febr, testi gyengesége korlátozta. A szerepet megbirta
2. Bg4—göt 2. Kf5—e6:
3. H vagy F ad mattot.
5-én tartott tánczvigalom jövedelméhez utólago- szellemi képessége, de nem mindenütt testi ereje. 3. Hf7—d8
itt—uo
san Matkovich Tivadar országgy, képviselő járult De mindez kevéssé jöhet szóba akkor, midőn ataHelyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
Ugyancsak a honvéd-menházra Füzes-Gyar- lában tehetségéről kell itéletet hoznunk. Valóban — Miskolczon: Czenthe József. — A pesti sakk-kor.
Az 529-ik feladványt ínég helyesen fejtették:
matról Piliczer Gábor által 20 ft., mint a f. hó Rákosi Szidónia k. a. jeles tehetség és szép remé5-kén az iparos segélyző egylet által rendezett nyekre jogosit. Értelmes, kifejező arcza megnyerő, Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Mihály on: Meller
tánczvigalom tiszta jövedolmének fele. (A jövedetestvérek.
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Gróf Daru Napoleon (arczkép). - A szegényekért. —
Török színészet. — A mátka-pör tiízpróbái. — A „Mennyoltára"-! Bambino (képpel). _~ Ramsau patak, Bajorországban (képpel). — A párisi utezaharez (képpel). — A
hajósok réme. (vége). — Zilah történelméből. — Benkár
József. — Ahajdankor színészei. — Egyveleg. — Tárház:
Levelek a magyar birodalom keleti széléről. — Farsang
végén. — Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek.
— Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi
ujság? — Adakozások. — Nemzeti szinház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)

HIRDETÉSEK.
ir. GROSSSUNN,

szem- és fülorvos

ll
\O\/%/ W W WÓf

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertar Becsben.

ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványmmmal szorul szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal f » » } £ o»MCté*e«rthetók - minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételetői: hogy az általam készitett Seidlitz-porok
minden eisyes katnlyát, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmarkkal vannak ellátva.

Ara egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. - Hasznalati utasitás minden nyelven.

PESTEN,
Józseftér I l i k sz. alatt, Groszféle házban.
IPI^ Rendel hétköznapokon délelőtti l l - 1 |és délutáu 3—4 óráig. —
Szegények számára ingyen minden vasárnap délelőtti órákban. 722(7 — 12)

A dr. Pattison-féle

kíis/.vóny-valla

jmint legjobbnak elismert gyógyszer,
j a köszvény, csúz minden nomei u. m.
tagadhatatlanul
jarcz-, mell-, nyak- és fogfájás, fej-,
hálairatok a legrébi1Ci,cocü^cu «u>.>.j»>, — 6 l , « r — - . - o
.
,
. . . . „ ~~
. . .
í kéz- és térd-köszvény, tagszaggatá^,
csök, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájásnál, vertodnlasnal, csnzos fogfajdalomnal, végül gerincz- s ágyékfájás stb. ellen. Egy
hysteriára, búkórra és huzamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről, kik miután nálok minden, csomag ára 70 kr., fél csomagé 40 kr.
6 Pesten: Török József
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségűknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok,
^ E : F e r e n c ; TeniesVártt:
söt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforráEperjesen: Weil Márkus-. Busok sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre j ^ f ^ .
j dán: Pichle'r Viktor és Zomborban :HeindlW A főraktár létezik: * »
I hofFer Kobert gyógyszerész uraknál.
740 ( 1 - 3 )
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TÖRÖK. JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-dik szám alatt.
UHL JÓZSEF ur kereskedésében, granátos-utczában.
Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégial Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzsirolajis.

Eladó ház.

Egy Tápió-Sz.-Mártonban, u. p.
Tápó-Bicske, fekvő uj ház, mely egy
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. é.
Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés elött boltból, 2 szobából, konyhából, egy
vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a Dorsch- kamra és pinczéből s kertből áll és kehalaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott, reskedő részére nyilt helyen fekszik,
hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a természet szabad kézből eladó.
738 (2—3)
által nyujtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- és
tüdöbajokban, scrophnlns és racbitis, köszvény és csúz, idült bőrkiütés, szcmgyuladas, ideg- és több más bajokban
Simonyi Imre, (háztulajdonos.)
Storch" Tuchlauben.
503 (36 -50)
alkalmaztatik.
%íOfI
/4 „zum
gyógyszerészjiécsben,

Arany-, ezüst-

Nyereményhuzas

^

(Minden darab 3 próbás aranyból.)

SZURMÁK J. F ü !

Pesten, kigyó-utcza 1. sz.
Kivonat a nagy árjegyzékből. "3NI

- f t . 60 krtól és félj.
Gyermek fülbevalók 1 ft.70 krtól és félj. Gyűszük
Csemegekés, és vili. — » 60 » » »
Fülbevalók gömbölyűek
4 » 50 » » »
Keresztek zománczal nyakba . . . 1 » — >; ~ "
Fülbevalók hosszuk 7 » — » » »
Emlék gyűrűk felKeresztek
2 » 25 » » »
•25
. . . . 1 » 20 » » »
irással
Csattok
>75
Gyermek játékok .
Ing-gombok . . . . 2 » 50
50
Óralánczok . . . .
Nöigyürük jó kővel 2 » 50
> 50
Nöi pecsétnyomó
Karpereczek . . . .
gyűrűk
4 v—
Garniturok (Broche
Karika gyürük . . . 3 » —
& függő)
6» Férfi gyürük pecsét
Thea szűrők . . . . 2 » 50
nyomó forma . . 5 » —
Czukor fogók . . . 4 » —
Nyakkendő tűk . . 6 » —
Keresztelési és bérNyaklánczok, kereszt
málási emlék kévagymetállhoz. . 6» 50
pek . . . . . . . . 2 .50
Metállok
6» — » » »
Só- és borstartók
Melltük (Broche) . 6 » — » » »
együtt
6 50
Garniturok (Broche
Gyermek evőeszköés függó)
15 » — » » "
zök t o k b a n . . . . 6
Karpereczek . . . . 18 » — » » >' Varró eszközök
Óralánczok rövidek 24 » — » » »
tokban
5 '50
Óralánczok hosszuk 28 » — » » »
Poharak
6
3 (13) próbás ezüstbdl.
Gyertyatartók . . . 20 » — " " »
Mária képek nyakba— ft. 15 krt. és félj. Iró eszközök . . . . 15 » — » " »
Keresztek
— „ 30 » » »
Csengetyü tálczával 25 » — >' » »
Mataillok felnyilós. 1 » — v » »
Czukor edények . . 8 " — " » »
. Hivatalos próbával ellátva.
a r Nehezebb arany és ezüsttárgyak, u. m. lánczok, garniturok, evőkészletek,
6
i 12, 24 személyre, a munka különfélesóge szerint, gyártási áron számittatnak.
A fantasie-darabok, finom drágaköves tárgyak, Loius Laine legujabb rajzai
után vannak dolgozva.
Cserénél, az arany vagy ezüst egyenlő finomsága mellett, csupán a munka
fizettetik.
Kijavítások, czimerek, betük metszése kőbe vagy aranyba gyorsan eszközölte£«• —Saját használatunkra vásárlunk gyémántokat, gyöngyöket, szines köveket,
Cs
ka aranyat és ezüstöt.
Arany-ezüstpénzt, bel- és külföldit beváltunk a napi árfolyam szerint.
. . . ._, Vidéki megrendelések a szokott módon pontosan teljesittetnek, és nem tet678 12
" z o «rgyak másért becseréltetnek.
( -0)

160 frt.

márczius 1-én 1870.

és

drágakö-ékszer-üzlet.

Kisebb nyeremény

Hogy mindenkinek lehetővé tétessék ezen

cs. kir. 1864-ik évi eredeti jutalom-sorsjegyek

birtokába

juthatni, azok 12 havi részletfizetés mellett lesznek eladandók'
7 forint összeg beküldése, vagy postantánvét mellett törvényesen bélyegzett s fél részletjegy, s 14 forint összeg beküldése mellett pedig, egy
törvényesen bélyegzett, egész részletjegy kapható, mely részletjegygyei már
1-sö marczinstól kezdve:
200,000, 50,000, 15,000, 10.000 frt. stb. stb. nyerhető.
P" Nyeröivek dij cs bérmentesek.
739 (2—2)

ROTHSCHILD ÉS TÁRSA
(Bécs. Postgasse 14. sz.)

Alíesti sérvben szenvedőknek

a Stnrzenegger Gottlieb-féle sérvfcenÖcs Herisauban
(Sveicz) a legjobban ajánltatik. Az meggyógyítja még a legidültebb sérveket is, s a legtöbb esetben azokat tökélletesen;
a legsikeresb gyógyításokat illetőleg — minden rangból folytonosan számtalan köszönö-iratok érkeznek a feltalálóhoz.
Tégelyekben 3 frt 2 0 krért használati utasítással s bizonyítványokkal együtt megrendelhető magánál a feltalálónál;
valamint P e s t e n ; Fortnágyi gyógyszerésznél a „sz. Máriához;" továbbá Zágrábban: Horváth fi. gysz., s Bécsben:
Weis József gysz. zum „Mohren," Tuchlauben Nr. 444.
745 (1-6)

746

Beküldetett.

( l 2 )

Miközben, az altesti sérvben szenvedők mint szokás szerint: a legszomorubb aggodalmak s gondolatoknak vetik alája magukat, hogy szamukra
nincs már remény a felgyógyulásra, — legyen azok megnyugtatására• ^ k i nyilatkoztatva, hogy a Sturzenegger-féle sérvkenőcsben Hensau (öveiczban) egy oly fenséges sérvgyógyszer létezik, hogy az, — minden altesti sérvben szenvedőnek — megérdemli, hogy a legmelegebbon ajánltassék.

á r u h e l y .

A nehézkór gyógyitható!

Karlsbadi porczellán,

ts
-Ti

A DRESSLER J.-féle porczellán-gyárból
különösen ajánlandó:
l l frttól50 írtig Thea-készlet 6 személyre
4.50 frttól 15 ft.
20
50
12
» 35 „
„
„ Reggeliző kávéra s theára 1 és 2
gazdag
aranyzással 40
Kávé-készlet
6 személyre
3.50 „
„ 250
12 „
személyre Platteau-val vagy a
..
»
,,
5 „ 30 „ ) nélkül .. . . . . . . . 2
2
„ 25 „
rJszemélyra

Konyha-edény porczellánból vagy Chainot-földből mindon nagyságban és alakban a legolcsóbb árakon; továbbá mindennemü porczellán-tárgy.
A főraktár van:

se
5
ps,

-i

»
ce

Bálvány-utcza, a Mocsonyi-féie házban 1. sz. alatt.

sr
acs
MfcgT Vidéki megrendelések az áruk utánvétele mellett a legpontosabban intéztetnek el.
Bálvány-utcza, a Mocsonyí-féle házban 1-sö szám.

724(10 -17)

WALSER FERENCZ

A nemi élet

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

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

nagy kereszt-utcza 3-ik szám alait
PESTEN.

Dr. Eiber V. P.

ajánlja magát a t. cz. közönség és érdemes kösségnek tetszés
szerinti nagyságu s tiszta egész oaszhangzatu

U-AJbkL. készítésére.

Az ea találmányom módja s*er,nt megujitott ss a magas kormán, által szabadalmazott Sntott-tas kalappal ellátott harangok a legnagyobb előnyt nyujtják, mert koronájuk, &z&z kalapjuk fordítható és igy a harang nyelvének felütési helyét megváltoztathatván a harang megrepedése lebetetlen s legnagyobb tartóssága biztosittatik, azonkivül az ujonnan szerkesztett és szabadalmazott sarlódasment persely által, mely igen könnyen fordul, a harangozás is igen kevés erőt igényel; továbbá a torony szilárdságát
»em rongálja, mert könnyü 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 zavart hang és az oly ijesztő
kong'ás pedig, mely tökéletesen ki nem lódítható harangoknál elöfordulni szokott, teljesen elmarad.
726 (2—12)
Kivánatra öreg harangok is megváltoztathatnak aj r«:: isze.^m szerint, és nj felszereléssel láttatnak el a legjutányosb áron.

ROCH ISTVÁN PESTEN,
ajánlja

gépgyárából (soroksári-utcza 2. sz.)

744 (1 —3)

A fakalap vagy a régiebb szerkeztB
korona.

bortermesztö.

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

HARANGOK,
valamint a legujabb szerkezetű

(magyar nyelven harmadik).

tisztogató és zsákolóva! ellátott

c***^i»l€»g>«^B»cvi f
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 nagyságu eiecekavásó-ffépelt. kéz- és lóerőre; különféle nagy-

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

mint ló-és gőzerőre alkalmazott őrlőmalmait; minden nagyságu fekvÖKÖígépeit mozdonyait
és vízszivattyúit. Gyártmányainak jósága s tartósságáért kezeskedik.

73K6-6)

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer basábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnal 10 krajczárba; háromszor- vagy
többszöri igtatásnal csak 7 krajczárba számittatik. — Kiadá-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppeiik Alajos, Wollzeüe Nr. 22. és Haasenstein és Togler, Wollzeile Nro. 9 . Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajczár.

Herzen

ragályelleni legbiztosb óvszeréről,

harangöntö,

Szabadalmazott vaskalap legujabb
szerkezetű.

Pest, márczius 6-án 1870.

Hatoí?ife kiadás

Miután e nedves tél a jövő tavaszi ültetvényekre igen jó befolyással
birand, ajánlom e válfajokat szőlők telepítésére.
B&~ Megrendeléseket kérem vagy egyenesen hozzám, vagy
Liedemann J. S. Frigyes pesti nagykereskedő urhoz czimezni, k i is
pontos és szabatos kiszolgáltatásért kezeskedem.
Eger, február hó 18- an 1870.
öl í •» A ll t ík 1

Ebéd-készlet

NI

Egy utasitvány, mely szerint a nehézkór, (kóros görcsök,) egy nem
gyógyszeres egyetemes egészségi
gyógyszer által a legrövidebb idö alatt
gyökeresen meggyógyítható. Dnante
F. A. Kyáros kiadványa (Warendorf) Westfaliában, több kitüntetési
diplomák stb. tulajdonosa, — mely
egyszersmind számtalan, részben hivatalosan megállapitott, illetőleg eskdleg
megerősitett 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(1-8)

100 darab gyökeres fehér 1 ft. 50 kr. Sima 100-a 50 kr.
100 darab lúgos faj 2 ft.

a l e g o l c s ó b b

53r*Egrl
szőlővesszők.
^a£H
100 darab gyökeres kék faju 1 ft. 20 kr. Sima 100-a 4O kr.

Ez

Tizenhetedik évfolyam.

10-ik szám.

116

RÖ€K ISTVÁN,

Eladö birtok.

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. Kún Abraham urral,
Borsodmegye levéltárnokával,
mint családi megbízottal Miskolczon (a megyeházban). —
P- Gy.

Kiadó-tnlajdonoa Heckenast Gustav. - Nyomat,:: saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-utca 4-ik szám alatt).

737 (2-2)

Sándor.

(1816-1870.)

Január 24-kén halt meg Párisban a hires
orosz kivándorlóit, Herzen Sándor; egyike
azon férfiaknak, kik részint az átküzdött
forradalmak, részint a hazájukban uralkodó
kormányrendszerek elleni gyülölet folytán,
kényszerü vagy önkéntes száműzetésben,
idegen földön élik le életöket s találják sirjokat. Mazzini, Hugo Viktor, Heine, Kossuth
s számosan alkotják e számüzöttek koszoruját, 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 juniusi napokig
Francziaországban élt, 1849-ben
pedig Londonba tette át lakását
s csak halni jött Párisba.
Herzen Sándor 1816-ban született, orosz atyától, de német
anyától, Moskauban, s szellemi
alkatába eredete mindkét elemét
teljes mértékben fölvette. Kora
ifjuságában 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
ifjusági kört gyüjtött maga körül, mely orosz szellemü, de szabad nemzeti irányu volt. A kör
csakhamar felköltötte a hatóság
gyanuját, mely titkos és veszélyes czélzatu politikai összeesküvőket látott a lelkes fiatalokban. A tizennyolcz éves Herzen,
több barátjával együtt befogadott s majd egy évi szigoru
vizsgálati fogság után Szibé?
~ ' fa itéltetett. Társai leverten
Igaták itéletöket; egyedül ö
föl fejét s merte kérdeni
lit
<Sl, hogy miért itélték
lajdonképen ? Természetes,
er
' r e birái mitsem feleltek.
Szibéria innenső szélén
helyezték el, majd be'kába vitték. „Tiurma i
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 meglehetös
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fontosságu 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 öszinte
jó akarója volt, s fiatal védenczét eltávolította a központtól s a félrébb eső Nowgorodba tétette át, 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, utlevelet 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, gyülölve 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 elött nincs
távolság: az irodalom, a sajtó
által. Londonban maga állitott
orosz nyomdát, melynek kizárólagos czélja volt orosz eredeti,
s francziából, németből, angolból, olaszból forditott müvek
által a szabadság és felvilágosodás eszméit bevinni és terjeszteni Oroszországban. Louis
Blanc, Lelewel, Mazzini müveinek fordításai, szintugy 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 üzött veszélyes csempészetet megakadályozza.
Itt van helyén átalában
fölemlíteni Herzen irói munkásságának főbb mozzanatait.

