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Sorsjegyek részletfizetésre:

1 Credit-sorsjegy 8, 10, 12 ft., — 1 Gózhajózási sorsjegy 6, 8, 10 ft., — 1 Salmsorsjegy 2'/«, 3 ft, — 1 Clary-sorsjegy 2'/«, 8 ft., — 1 Waldstein-sorsjegy 2, 3 ft.
(Havonkint vagy évnegyedenkinti fizetéssel.)
A részletek mennyisége, a sorsjegyek mindenhavi árfolyamával változik, s már az
elsö részlet befizetésével az illető tulajdonos a reáeső netaláni nyereménynek
okvetlen birtokába jut.
10 Credit-sorsjegyre 20 évnegyedes részletben 10 ft.
10 I86e-i sorsjegyre 20
„
„
8 ft.
101864-i 100 itossj.25
„
„
6 ft.
20 1864-i50ftos sj. 25
„
„
8 ft.
25 évnegyedes részletfizetéssel 4 ftjával. " U S

Társjátékok:

Hogy ha valaki a társaságba belépni akar, az a többi részvevővel mit se törődjön,
s a részletfizetésen kivül csakis a törvényszabta bélyegdij lefizetésére köteleztetik.
Gözhajózási, , julius 1-én, 4 ft. — kr.,
1854-iki,
„ julius 1-én, 6 ft. — kr.,
Salm,
„ julius 15-én, 2 ft. 50 kr.,
o ??
Clary,
,, julius 80-án, 2 'ft. 50 k r ,
—
kr.,
2
ft
15-én,
„
julius
Waldstein,

ígérvények
(Promessen)

10 darab sorsjegy vételénél 10'/» engedményeztetik. 1080 (.14—0)
CJT Gyors és szilárd WW11-H ^ ¥ 1 1 1 ¥ | i~1
A Bank- és pénzváltóüzszolgálat biztositása i l M . K Mi K I , K | v m léte Pesten, Dorottyamellett.
1 1 U 1 I U V ü l l V R J\9 utcza,háznégyszög8.sz.
Vidéki megrendelések a leglelkiismeretesben eszközöltetnek.

Birtók el- és haszonbérbeadó.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza # sz megjelent,
és Kiliau György pesti, Nágel és Wischán budai könyvárusoknál kapható :

Keresztyén

TANÍTÁSOK ES IMÁK
mindkét felekezetű protestánsok lelki épületére.

SZIKSZAY GYÖRGY,

néhai debreczeni református lelkész és esperes munkáiból összegyűjtve s a jelen szükséghez alkalmazva.
Kis 8-rét (255 lap). Vászonkötésben aranyszegélylyel 1 ft. 20 kr. Finom bőrkötésben 2 ft.

Lelki áldozatok,
imákban és énekekben.

,«. KIS JÁNOS,

Ujabb átnézett és megb&vitett kiadás.

Kis 8-rét (324 lap). Vászonkötésben aranyezegélylyel 1 ft. 20 kr. Finom bőrkötésben 2 ft.
(1-3)
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utera 4. sz.) megjelent,
és Pfeifer Nándor pesti, Nágel és Wischán budai könyvárusoknál kapható :

VEZÉRCSILLAGOK,
velős mondatok és költöi gondolatok

Im Verlage von Gustav Heckenast ist erschienen, und in allén Buchhandlungen, in
Pest bei C. O. Stolp, in Ofen bei Nágel & Wischán zu haben:

gazdasági gépgyára

Pesten, belváros Lipótutcza 41. szám alatt.

1

Eine Erzáhlung von Adalbert Stifter.
Erster Bánd.

(368 S. 8.) Geheftet 2fl.50 kr.

Midőn gépgyáramat ezennel a t. gazdaközömég további becses pártfogásába ajánlani bátor v a g y o k , szabad legyen k ü l ö n ö s e n alább feljegyzett
országos magyar gaidasági egyesület f. éri junius 3—7-kén gazdasági
kiállitás alkalmával rendezett ekeversenyen elsö rendű éremmel kitfln- [
tetett ekéimre fölhívni a t. gazdaközönség figyelmét.
Első rendű éremmel kitüntetett 4. sz. eke aczél szántóvassal.
Első rendű éremmel kitüntetett 8. sz. eke aczél szántóvassal.
Első rendű éremmel kitüntetett 2. tz. eke aczél szántóvassal.
1208 (1-8)

Marhabeíegség és marhavész ellen,

mely a forró nyári-időben a szarvasmarhák, sertések s még a lovak közt is nagy mértékben dühöng, a KORNEUBURGI MARIIAPOR, mint házi-óvszer a legnagyobb
sikerrel alkalmazható, s valódi minőségben a következő czégek által rendelhető meg:
PESTEN Török József "gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz., Thalmayer A. és társa,
Halbauer testvérek. Glatz J.. —BUDAX: az udvari gyógyszertárban, Aradon:
Probst F. J-, Tones és Freiberger, — Brassóban: Heszheimer és társa, GyertyánfTy és
fiai, — Debreczenben: Bignio J., Csanak J., — Detíán : Braumüller, — Eperjesen:
Zsembery J-, — Eszéken: Deszáthy J., — Esztergomban: Bierbrauer C. J., —
Egerben: Tschögl J., — Gyöngyösön: Kocziánovich, — Kassán: Novelly A.,—
Kolozsvártt: Wolf, — Komáromban: Belloni A., Ziegler ésfia,— Mohácson: Kögl,
— Nagyváradon: Janky A., _ Nagy-Kanizsán: Feszelhofer és Rosenberg, — Pancsován. Rauschan és fiai és Gráf, — Pozsonyban: Scherz F., Hackenberger testv.,
Waritsek, Kovács J., — Rozsnyón: Posch J., — Sopronban: Pachofer L., Müller P.,
Mezey A , — Székesfellérvártt: Legmann A. L., Kovács P., — Szegeden : Aigner, —
Selmeezen: Dimák, Zelenka, - Szepesvárallyán: Fest J . B , —Szolnokon: Scheftsik
István, — Sziszeken: Dietrich A , - Temesvártt: Maxer és Sailer A., Babusnik, —
Trencsénben: Kulka és Weisz, — Váczon: Bodendorfer, — Varazsdon: Halter F. cs
Koterba. — Veszprémben: Lang J. és Tuszkau M.
n ö i (3—9)

Pest, julius 23-án 1865.

néhai soproni evangelikus lelkész s a dunántuli egyházkerület superintendense.

Zalamegyében, Z.-Egerszegi vasuti állomáshoz kétmérföldnyire fekvő sz. Mihályfai
helyiség határában nagyobb részt tagban levő j ó minőségü birtok , u. m. : 180 hold
szántóföld, 50 hd. kétszer kaszálható rét. 50 hd. jó karban levő bükkös erdő, 6 hd. jó
bort termő szoló és gyümölcsös, e mellett 44 hd erdei legeltetési jog 1200 Q öllel számitva,
a birtok közepe táján fekvő téglából épült urilak, s ugy kő os tégla alapra épült földvagyis
lakásból elegendő minden gazdasági épületekkel; az udvaron levö jó egészséges ivóvízzel, a veteményes kert jó vizforrásból eredö mosó- és öntözőtavakkal; ugyszinte a
birtokot hasitó patak baromitatásra jó forrásvízzel ellátva, a birtok őszi és tavaszi
honi és külföldi
gabonával elvetve, szabad kézből jutányos árért kedvező részletenkinti fizetési feltételek mellett eladó: ha azonban egy s egyén az egész birtokot nagyollaná, keresend maga
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mellé egy vevőtársat, mert a birtok, ugy az épületek is fekvésüknél fogva czélszerüen
16-rét (891 lap). Borítékba füzve l ft. 50 kr.
kétfelé eloszthatók.
Ezen gyűjteményben veend a tisztelt közönség egy mozaikmüvet a honi s külföldi
Ugyszinte Sümeg ds Jánosházi mezővárosok közt fekvő Gózánfai helység határár e m e k í r ó k munkáiból összeállitva s tárgyszakokra felosztva. Kecsegtetjük magunkat,
ban 130 hold legjobb minőségü birtok szinte eladó.
Mégis, ha ezen fentirt birtokokra a jövö sz. Mihály napig vevő nem találkoznék, hogy a tisztelt közönség tetszésével találkozni fog.
Belbecsének ajánlására valamit felhozni, teljefséggel fölöslegesnek tartjuk, mert
akkor a jövő sz. György napra haszonbérben is kiadandók. A t. venni és bérleni szándékozók Z.-Egerszegen lakó tulajdonos, Farkas Dávidhoz utasittandók.
1205 (2 — 2) tartalmának klasszikus értéke átalában el levén ismerve, az minden dicséreten, mindeu
ajánláson fölül áll: egyedül azt jegyezvén meg, hogy a k ü l f ö l d i remekírókat oly bőrén
képviselve még egy e rendű honi munkában sem tapasztaltuk.
Alig van nevezetesb viszony az emberi életben, melyre az e műbe fölvett remek
eszméi és mondatai a lángeszü Íróknak világot s fényt ne arasztanának.
(1—3)

GOBITZ ANDRÁS

Tizenkettedik évfolyam.

30-ik szám.

DER \OTtlt
oder

die Geschaftsführung

in der israelitischen Kultus-Gemeinde.

Enthaltend:
Allé die Gemeinde betreffenden Gesetze, Führung der Protokolle, FormularUn aller
Statuten, Gesuche, Aufsktze und Schriftstücke, den israelitischen Verhaltnissen angepasat-

Ein treuer Rathgeber

füi- Gemeinden, Gemeiiide-Vorstánde, Rahhiner, Noláre u. s. w.
Verfasst von

W .

Gemeinde-Notür.

(199 S. Gr. 8.) Geheftet 1fl.50 kr.

(1-3)

Hornyánszky,Viktor. Leitfaden beimersten

Schulunterricht in der Geschichte des flsterr. Kaiserstaates. Zweite Auflage.
(119 S. 8.)
25 kr.

Schmidt, Dr. Adolf. Abriss eTner Imlnstrieund Handels-Geographie. Zweite Auflage. (572 S. 8.) Geh.

2 fl.

Weinhofer, Joseph. Die Ilanpt-Glanbensund Sittenlehren der katholischen Kirche. Vorgetragen in vierzehn Unterrichten. Ein Religior.s-Lehr- und Lesebuch; insbesondere für Sonntags-SchuleD,
und zugleich ein praktisches Handbuch für Katechcten. Zweite Auflage.
2fl.
(71 S. 8.) Geheftet

, Moritz. Hebraische Sprachlehre für

israelitische Volksschulen in zwei Kursen. Zweite Auflage. (152 S.)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

40 kr.

Elöfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi Ujsájr és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Pel évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzottpetit sorára, vagy ínnak helye egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagv többszöri igtatásníl csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haasenstein és Vogle r. — U.-Frankfurtban:
Otto Mollien és Jaegcr könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos. — és Pesten: a kertész-gazdászati ügynökség is. József-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, kiilön minden igtatás ntán 30 ujkr.

Szabó Pál.
Nem egy derék embert ismerhettél már
meg egy évtized óta e lap hasábjain, nyájas
olvasó, nem egy jelesünk honfiúi erénye lőn
már ez uton elismerve és méltányolva. Láthattad itt a közpolitikai pálya érdemkoszorusait,
láthattál olyat, ki tudományával hazaszerte
világól, ki az egyház és iskola terén küzd te
ki az elismerést, ki találmányával a hazai
ipart, kereskedelmet emeli, vagy mint müvész a hazántulra is kiterjeszti dicsősége
fénysugarait. Majd minden pálya jelesei,
Dagy emberei arczképeit s szép tetteit ismered már e hazában. Most láss egy igazi népbarátot, egy oly tisztes öreget,
kinek minden öröksége erős akarat s természettől nyert szép
lélek, józan és világos észjárás
volt, ki mint a nép egyszerü fia,
minden utmutató nélkül indult
el az élet rögös utján, ki vándorpályáján mihelyt felért egy
bizonyos magaslatra, azonnal a
völgyben ülö népére gondolt,
és azt boldogitni, szellemileg,
anyagilag emelni nem szünt meg
mind e mai napig. Nem akarom
eldönteni, hogy melyik a szebb
s elismerésre méltóbb tett, az-e,
midőn egy gazdag jövedelmi
forrással rendelkezhető főpap,
vagy főur járul százakkal vagy
ezrekkel valamely jótékony hazai czél létesüléséhez, vagy midőn egy igen szerény évi fizetéssel biró egyén, nem fillérekkel, de százakkal áldozik, csak
azért, hogy a nép, melyből ő
származott, tanultabb s jobb legyen? Ítéld meg te magad, s
olvasd e rövid vázlatot.
Szabó Pál , ki jelenben a
Szász- Koburg-Góthai herczeg
gömörmegyei pohorellai vasgyárában mint erőmüvész müködik ^ 1798-dik év február
10-dikén született Síterben Biharmegyében egyszerü földmivelő szüléktől. Érezve
s önként hajtatva magasabbra törő és semmi
akadálytól megrettenni nem tudó lelke által,
elöbb N.-Váradon a kovács- és kerékgyártó
mesterséget, majd Miskolczon az esztergályos
mesterséget megtanulta. S itt megállhatott
Volna már s mint szorgalmas iparos hasz-

nára lehetett volna embertársainak. De öt
egy belső szózat e szük pálya határán tul
ragadta. És tulajdonképen itt kezdődik változatos életének folyama. Egy krajczár nélkül — mivel szülei szerény örökségéről testvérei javára lemondott — elindult a haza
fővárosába s Győrött, Pozsonyban nappal
mühelyben dolgozott, este és vasárnapokon
a német nyelvet tanulta s más ismeretekkel öregbítette elméjét. Pozsonyban már
gróf Zichynek, mint az ekkor alakulandó
gözhajózási társaság elnökének, egy gőzerővel hajtható szekérmintát mutatott be. Az

SZABÓ

P Á L.

1824-ben megalakult gőzhajó-társaság látva
tehetségét, a porosz királyi gleiwiczi vasgyárba küldötte öt, — a hol is az elsö dunai
gőzhajó mozdonyának öntött és kovácsolt
részei az ö felügyelete alatt készültek. Itt
jött ismeretségbe gróf Andrássy Györgygyel,
itt éjet napot egygyé tett és fáradatlanul
\ rajzolgatta a gazdasági s vasgyári erőmüve-

ket. Gleiwiczben 400 talléros fizetésre marasztotta a föhuta felügyelője, de ő visszasietett honába, szerzett ismereteit idehaza
értékesítendő. — 1827-dik évben az öntészet, építészet s gazdászattanból Pozsonyban
vizsgát tevén, nemsokára a rimabrezói vasgyári egyesület elnökétől vasgyári erőmüvésznek hivatott meg, mit késöbb mostani
állásával cserélt fel.
Nem* szándékunk itt Szabó Pál technikai
képzettségéről s az t nálunk oly sokáig
elhanyagolt téren szerzett érdemeiről szólani. Ezuttal leginkább azon nemeslelküségéről és hűségéről kivánunk
szólani, melylyel szülőfaluja népe iránt minden időben viseltetett. Erről soha sem feledkezett meg a szülőföldjétől csaknem mindig távol vidéken lakott
s magát jelen tisztes állására
felküzdött férfiu. Lássuk meg e
példából, hogy mennyit tehet népe javára az egyszerü polgár is,
ki nagy földi javakkal nincs
•v
megáldva.
Már 1841-dik évben küldött
Helmeczy Mihálynak a „Jelenkor és Társalkodó" czimü lap
szerkesztöjének 12 pftot, hogy
azon a síteri ekklézsiának nevelési könyveket küldjön. Mit késöbb a nemeslelkü adományozó
50 pengöforintra pótolt ki, a
síteri lelkész használatára adván
azt, de ugy, hogy 5-ös kamatjából az ekklézsia tulajdonává válandott könyvek vétessenek.
1859-dik évben a „Vasárnapi Uj8ág"-ot az ottani lelkész,
a „Kerti Gazdaság-'ot a fi-oktató, a „Hírmondót" a község
számára járatta.
Ugyanezen évben az egyházi
é p ü l e t e k tűzkár mentesítésére
400 forintnyi alapitványt tett.
730 forinton egy 7 változatú orgonát

gy

g

csináltatott a síteri ref. egyház számára.
Mind afi-,mind a leánytanitó használatára küldött külön 42 pforintot, miknek 5-ös
kamatjából a szegény árva gyermekeknek
könyvet s írószereket rendelt minden évben
vétetni. — 1860-ban a vasárnapi iskoláztatásra 300 forintnyi alapitványt tett.
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Ugyanezen évben a fiu- és Lányiskolák
kipadoztatására, székek csinálására 80 forintot küldött.
Az orgona fölszentelése emlékére küldött 80 forint áru protestáns és részben
katholikus imakönyvet a tóttelekiek részére;
10 forintot a leánytanitói lakon épitendő
kamara alapjára, a ,.Magyar Ember Könyvtárát" l l , a „Cselédbarátot" 20, „Boldogházát'- 10—10 példányban. A mult évben 12
teljes bibliát küldött. Ezenkivül az 1859 óta
járatott Vasárnapi Ujságot, Politikai Újdonságokat s a Falusi Gazdát ez évben is a
síteri egyház részére járatja. Több izben
küldött s hozott már maga is a síteri földmivelő népnek szükséges gazdasági szerszámokat és eszközöket.
Kell-e ehhez bö magyarázat, szives olvasó? nem igaz-e itt is, hogy minden frázisnál s ékesen szólásnál szebben beszél a tett?
A síteri egyszerü, jó nép, ezen 800 lelket
számláló egyházközség hálás indulattal érzi,
hogy e buzgó Nehemias mit tett eddig
egyházáért s iskolájáért, s mig ennyi jeles
tett láttára buzgalomra gyulád egyháza,iskolája szent ügyéért: azon buzgó szivből eredt
óhajtást küldi a Kárpátok tövén élő derék
fiához: Vajha e nemeslelkü népbarát a legderültebb öregkor napjain át szemlélhesse
törekvése gyümölcseit minél hosszabb
időkig!
Minél több Szabó Pált szegény községeinknek s az elhagyott népnek!
Varga József.

szenvedek — de még ezt is jóval megtoldottak. Bizonyítványuk szerint jobb kezem s
lábam meg van bénulva, bal szemem s bal
fülein önkénytelen rángásoknak van alávetve,
mely minden perczben harminczszor ismétlődik; azon kivül nyelvem is félig béna s hogy
mindezek oly bajok, melyek életfogytig ugy
maradnak. Önök látják uraim, nyelvem
mennyire bénult s hogy bal szemem s bal
fülem mikép vonaglik. S ha Tardieu orvos
jelen volna, arczán egy bizonyos érvnek
erélye által bebizonyíthatnám azt, hogy ha
karom béna is, legalább gyógyitható. (Atalános derültség.) S tudják uraim, miben lelték föl nagyravágyási örjöngésemet? Abban hogy én, egy ügyvéd, 1856-ban, barátomhoz intézett levelemben ezt mondám:
„Reménylein, hogy egykoron a párisi ügyészek elsö sorában fogok állani." Avagy kevésbbé örjöngés s erkölcsösebb dolog-e, miniszterségről s milliókról álmodozni, mialatt
az államot aláásva a szabadság elfojtásában
résztvesznek?

Charentonba vittek tehát. Churentonban
Billault ur kitizeté a tartási dijt; nem ke
gyelemhöl, hanem hogykínaimat szaporítsa.
Charentonban három Oáz ály van. Billault a
harmadikba küldött. Családom hasztalan
ajánlkozott a második osztályt megfizetni
értem; megtagadák kérését. Ébren, alva:
mindig csak őrültekkel voltam egy szobában. A középkor kínpadja, mely áldozatának
tagjait összetördelé, semmi ezen torturához
képest, mely a szellemet halálra gyötri s ha
léteznék politikai inquisitio s a tébolydai
orvosok birák gyanánt szerepelnének, meg
vagyok győződve róla, hogy Tardieu áldoB a k o n y i dal.*)
zatai még többet szenvednének Torquemada
Sir a felhő, zúg a Bakony,
áldozatinál. Nem adtak sem könyvet, sein
Háborodik a Balaton;
tollat, sem tintát; egész nap nekem, józan
Hull a köuyü két orczámra —
Háborog a szivem tája.
észszel birónak, az örültek közt dologtalanul, foglalatosság nélkül kellett élnem. Mind
Elhervadt már a viola:
e
mellé még a főorvos megszánt. Onnan köNem szeretek többé soha;
vetkeztetem
, hogy három heti távolléte
Lánczot verek a szivemre:
alatt,
helyettesétől
mennyit kellé szenvedMegmutatom — birok vele!
nem. Ez igyekezet kétségkivül azt várta a
Őszi erdő sárgulóban,
minisztertől, hogy valami előléptetés vagy
Régi kedvem borulóban.
rendjel által jutalmaztassák meg, mert hirVirágtalan a süvegem —
telen azt parancsolá, hogy a „senatusba''
Ifjúságom örömtelen.
vigyenek. Az örök e névvel azon osztályt
— Ha szeretsz: van bubánatod,
jelzek, hol oly örültek tartatnak fogva, kik
Ha nem szeretsz: nincs vig napod,
részint öregség, részint tökéletes elmebeli
Unalomban, sóhajtásban
tompaság által odajutottak, hogy még enni,
Szép időd lefoly magában . . .
öltözködni, vagy a legszükségesebb functiókat végezni is képtelenek. Az itten való tarMár a haraszt szárad, zörren:
tózkodás oly irtózatos és undoritó, hogy az
Igy mulik el tova minden!
Szép virágom — ifjúságom . . .
ápolók is inkább lemondanak az ezen oszEz az élet rövid álom!
Thaly Kálmán. tálynál való magasabb fizetésről, söt a tomboló őrültekhez kívánkoznak inkább, semmint a „senatusban" tegyenek szolgálatot.
A miniszter áldozata.
S ott addig kellett maradnom, mig a főorvos
felszabadított.
(Franczia törvényszéki eset.)

A vizsgáló biró elé állittatva, megtudám, hogy Billault miniszter elleni rágalmakértvagyok bevádolva, hogy ö, a vizsgáló
biró, az ügyet, a nélkül, hogy kihallgattak
volna, megvizsgálta s a minisztert teljesen
ártatlannak nyilatkoztatá. Hiában utaltam ez
eljárás törvénytelenségére, kinyilatkoztatván, hogy egy ellenem intézett pört szerencsének tartanék rám nézve, mert ez által az
igazság végre kiderülne. „Nem," válaszola a
biró, „pörre nem fog kerülni. Már tudomásom is van róla, hogy ön ellenmondási mániában szenved. Blanche, Tardieu és Foville
orvosok meg fogják vizsgálni önnek elméjét
s ha nézetem igaznak bizonyul, ön a tébolydába vándorol." Az orvosok jöttek. Nem
csak hogy helyben hagyták, hogy ellenmondási mániában, nyavalygós urhatnámságban
•) Dallamát szerzö Szabadi Frank Ignácz.

Ez idö alatt, ügyem mégis zajt ütött némileg. Képviselőm az államtanács elött,
Dubois ur, szólt róla, s egy magas személyiség (Napoleon herczeg) hallott felöle, hogy
Billault egy embert tart fogva a tébolydában, ki nem örült. E magas személy kinyi
latkoz atá, hogy maga fog róla meggyőződni
Charentonban. Az előre bejelentett látogatás
meg is történt. A látogató enoera, Sandont,
kivánt látni s elég merészek valának eléje
oly beteget vezetni, ki jobb oldalát nehezen
birta, alig tudott gagyogni s kinek arczizmai
vonaglottak. E nyomorékot Sandon gyanánt
mutaták be. A magas látogató vagy husz
kérdést intézett az idiótához. Egyetlen egy
választ sem kapott. A magas személyiség
azon kijelentéssel távozék. hogy én csakugyan meg vagyok őrülve. ítéletem ezzel
alá volt irva. Halálom napjáig kellett tehát
a tébolydában maradnom. Hisz elbocsáttatásom szerfölött compromittálta volna a
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j minisztereket s a rendőrséget. Ereszben egy
tényre emlékezem. Egy napon keserü szemrehányásokkal illetem a főorvost, hogy fölszabadításomra nézve semmit sem követ el.
Egy szót sem válaszolt, az ápolónak azonban mondá : „Sandon urat két órakor vezesse dolgozó-szobámba." — Midőn beléptem
oda, fölállt, elém jött s kezét vállamra téve
mondá: „Szegény szerencsétlen! Ön reám
neheztel, ön engem vádol, hogy hóhérainak
segédje vagyok. Mily érdekem volna nekem
ebben? Pénzvágy? Tudja meg tehát s ne
feledje el sohasem: ha valaha arany után
szomjaztam volna, néhány hó óta már mindennek vége volna. Térjen vissza osztályába
s ne vádoljon többé engem!" Megszoritám
kezét, ö az enyimet szoritá s egymás szeméből kiolvastuk^ hogy megértettük egymást.
Földhöz sújtva ennyi fájdalom s ily nagy
szégyen által, szegény anyám megbetegedett.
Hiába fordult ö, fordult családom s fordultam magam is a rendőrfőnökhöz azon kérelemmel, hogy engedné meg egyszer legalább
láthatni még anyámat. „Nem", válaszola a
küldöttnek, „Sandon nem fogja elhagyni
a tébolydát. Jobb volna, ha ö halna meg
anyja helyett. De e barmot nagyon is jól
tartják s az orvosok kelletén túl való gyöngédséggel bánnak vele." Néhány nappal rá
szegény anyám irá: „Isten vigasztaljon meg
fiam, anyád meghal!" S két nappal késöbb
levelet vettem, mely halálát jelenté. Kétségbe valék esve; nem ehettem semmit s csak
éjjel folytak könyeim, mert nappal nem
szabadott sírnom. Miután azonban rendellenes dolog, nem enni s helyette sirni, az őrök
jelentést tőnek róla Szerencsétlenségemre a
főorvos még távol vala s helyettesével volt
dolgom. Ez kijelenté, hogy őrültségem a
fájdalom által vallási dühöngéssé fajult s
megnyugtatásul s vigasztaló szerül elrendelé, hogy négy óra hosszáig üljek hideg
fürdőben, melybe vasbádog tető által ugyszolván beleszoritottak, mig fejemre minden
tiz perczben jéghideg vizbe mártott óriási
szivacsot facsartak Ez vissza fogja szerezni
nyugalmamat és étvágyamat. Igaza volt.
Ettem s nem sirtam többé, midőn észrevehettek. Csak két reménység maradt fenn
számomra: hogy Billault vagy meghal vagy
kegyet veszt. Isten az elsőt akara.
Néhány nappal Billault halálának hivatalos jelentése után a fő-államügyész Cordoe'n ur jött hozzám, hogy szabadságot Ígérjen s könyveket kölcsön adjon. Gyasran jött,
hogyBillaulthoz való viszonyom iránt a legkisebb részletekig tudakozódjék.
Vele együtt önök is azt fogják kérdezni:
honnan eredt Billaultnak irántam való gyülölete?
Elöször is azért, mivel a köztársaság idejében egy bünvádi esetben, melyből 12,000
franknyi tiszteletdij volt számunkra biztositva, utóbb maga dolgozván, engem kiszorított s az egész összeget elnyeré magának,
mig nekem 1500 frank költségem is volt
már ez ügyben. Aztán különösen azért, hogy
választó kerületemből a képviselő kamarába
közbenjárásom által juthasson, oly hitvallomásokat küldött hozzám, melyek engem,
bár mennyire voltam >s republikánus, az
azokban foglalt fölforgatási eszmék miatt,
méltatlankodással töltöttek, s elronták egész
kedvemet. Midőn Billault az államcsíny után
a mostani kormánynak leglelkesebb szószólójává s hirdetőjévé lőn, kimondhatlan gyülölség, vagy helyesebben szólva, kimondhatlan megvetés töltött el ezen ember iránt.
Kifakadásteljes leveleket irtam neki. Barátsági ajánlatokkal válaszolt rá, ígérvén czimet és rangot. Fölszólított, hogy látogassam
meg. Meglátogatám, de csak azért, hogy
megmondjam neki azt, miszerint ő afféle czu-

dar ember, haszontalan és jellemtelen s hogy, Még igy is szerfölött nehéz nekik azok minde- helyet. Ez, az ember mellé társalkodóul, őrül és
rendelt teremtmény, mely, mint az
bevallom őszintén, hogy pofonüssem, a nél- gyikét elvégezniök, mert a halászaton kivül, mely vadásztársul
bizonyára a legfőbb jövedelmi iparág; még sok ember, minden égalj alatt megél, a déli tenger
kül, hogy védelmezte volna magát. Késöbb más is van, melyet szintén nem szabad elhanya- szigetein fagyökerekkel, a jeges tenger környékén
fordult a koczka. Ama levelezést el akarta golniuk. A kiknek lovaik vannak, azok szénát szárasztott hallal táplálkozik, mindenütt hasznoslopni tőlem s a hányszor csak Párisba tet- szereznek; az építések és házak javitása is épen nak bizonyul be, de sehol sem játszik az egész
tem lábamat, elfogatott. De előre vigyázó a munka-, mint legenyhébb időszakra esnek; lakott világban oly természetével ellenkező szerevalék. íly szerrel nem fog leveleinek birto- azonkivül csapdákat kell felállítani a prémet pet, mint itt.
A szükség rákényszerité az embereket, ezen,
kába jutni. S mindamellett e levelek nem szolgáltató állatok után s azokat koronkint megtekinteui. Ép ezen időben költözködnek az iram- a többiekhez hasonlítva oly gyönge állatot, igavotulajdonom többé. Egy napon Laguerron- szarvasok is a folyam nyugati részéről a keletire ; násra alkalmazni. A jeges tenger környékén,
niére ur, ki tudott a dolog felől s kihez bi- 1 a lakosok tehát azok után vetik magukat. Külön- Grönlandban, Kamcsatkában sa kurili-szigeteken
zalommal viseltetem, megkért, hogy neki féle módon ejtik meg őket a nyilt vadászaton lakó népek kutyákat fognak szánjaik elé 8 azokmagának adjam át a leveleket olvasás végett. j kivül; vagy a természetes szoros utakon, melye kal — néha megterhelt szánokkal — nagy utakat
Becsületszavát adá zálogba, hogy azokat ken ez állatoknak át kell haladniok, alkalmaznak hagynak hátra.
Az idevaló kutyák nagyon hasonlítanak a
nem fogja kezéböl kibocsátani. Hittem neki hurkokat, vagy ők maguk épitenek mesterséges
farkashoz;
hosszu, hegyes orruk, hegyes, fölfelé
gátakat,
malyekben
azok
megfbgatnak.
Mások
csas két órával késöbb a levelek Billault kezéálló fülök, hosszu lompos farkuk van. Szinük napatokba
állanak
s
szánkákon
űzik
a
jávorszarvast
ben voltak. Mivel ennek folytán Laguerrogyon különböző, épen ily különböző nagyságuk
niére urat a letét visszaszolgáltatása végett és jeges juhot, melyek közül a Baranow-hegyen is; a közönséges szánhúzó kutya akkora, mint egy
! legtöbb van; gyors kutyák által vont szánok repibepörlém, Billault azzal felelt, hogy Mázasba I tik őket a sikon a rókák, hölgymenyétek és evetek komondor. Ugatásuk inkább farkas-üvöltéshez
záratott. Ezt elbeszélem Cordoen urnak. Két után, melyeket nyilakkal ejtenek el. Az efféle va- hasonlit. Egész életüket a szabadban töltik; nyáhóval Billault halála után egy törvényszéki dászatot azaniuji és omoXoni juka hirek, s&sredne- ron lyukat ásnak maguknak a földben, hogy óva
legyenek a szúnyogoktól, a téli hideg ellen a hó
itélet, tizenhéthavi fogság után, szabadon bo- kolymszki jakutok űzik.
A tundra szélein, a tengerparton, számtalan alatt keresnek menedéket, mely alá egészen elcsát:atásomat a tébolydából elrendelé. Nébújnak, ugy, hogy csak hegyes orruk látszik ki,
hány nappal megmenekülésem után Gué- csapda van kiállitva jeges rókák fogására; ezek- azt is eltakarják lompos farkukkal.
nek
a
bőre
ugyan
nem
oly
becses,
de
tán
épen
roult ur (az „Opinion Nationale" egyik szerSzánhúzásra könnyen betaníthatok, hanem a
azért nagy számban fogatnak. Ez azonban csak
kesztője) bemutatott Napoleon herczegnek. akkor nyujt ily nagy eredményeket, ha erős vezér-kutyák betanitása sok gondot és ügyességet
Csak midőn tanuk bizonyiták, hogy én va- hidegek vannak, mert gyenge időjárással nagyon igényel. B tisztes hivatalra a legvirgonczabb és
gyok Sandon, hitte el. Biztositott oltalmá- elszaporodnak a vizi egerek s a rókák inkább izmosabb kutyákat választják s már kölyökról s szavának is állt. Tízezer franknyi kár- azokat csipdesik, mint a csapdákban csalétkúl korukban szoktatják gazdáik szavának megértétalanítással is megkínált. Nem fogadám el, kitett mérges hust. A mérges hus helyett több- séhez s természeti ösztöneinek elfojtásahoz. Tőlük
függ az egész, többnyire 12 kutyából álló fogat
mivel jó hírnevemet, becsületemet s anyám nyire ujabban apró eleven állatokat használnak, jói-vezetése
s a szán biztossága, azért le kell
mert mint mondják, a mérges hus által elejtettek
életét 10,000 frankért nem akartam eladni. bőre megromlik, a miért is azt malája pakosztnak mondaniok könnyelmüségökről, mert sokszor
A herczeg azon adósságok törlesztésére for- nevezik, a mi körülbelül: silány jószágot jelent. megesik, hogy ha nem elég okos és kitanult a
dittatá ez összeget, miket a nyugdijamra A csapdák fölállit >sa s a rókák belecsalása szép vezér- kutya s a szánhúzó csapat valami vad szavaló hét évig tartó hajtóvadászat alatt csi- mesterségnek tartatik s az ügyes promialennikik gát érzi, nem gondol semmivel, hanem rohan a
(prémvadászok) nevei messzekörnyékben dicsőit- megszimatolt vad után, mig csak valami terménáltam.
Az orvosokat, kit többé kit kevésbbé, felelőssé kell tennem szenvedésimért; leginkább azonban Tardieu tudor urat. Mázasban nyiltan s tanuk elött mondá nekem:
„Beszéljünk okosan. Mi tudjuk, hogy ön
nem örült, de önnek haragosa a miniszter
s ő meg akar szabadulni öntől. Hivatalt ön
nem vállal. Tán pénít akar? Akar ön hatvan, akar százezer frankot? Nos mennyit?
Ön tehát nem felel! No jól van hát, igy
Bicétrebe fog ön pályázni s ott megdögölnü"
Bátran kérhettem volna pénzbeli kártalanitást, de nem kellett, ép oly kevéssé, valamint önök itéletökben ki fogják jelenteni
azt, hogy én meg vagyok őrülve. A mit
akartam, azt elértem. Az igazság kiderült s
a közvélemény ítélni fog. Minden pénzbeli
kártérítésről ezennel lemondok."
E védbeszéd, a maga nemében remeke
az ékesszolásnak, bírákra s hallgatóságra
egyaránt mély benyomást gyakorolt. Semmi
oldalról sem találkozók ellenvetéssel s ez
a leghelyesebb zsinórmértékül szolgál hihetöségére nézve.
A franczia törvényhozó testület fölirati
vitájában Favre Gyula ezeket mondá a francziaországi igazságügyről: „A fenyitő törvény nem oltalmazza többé a társaságot,
hanem uralkodik rajta, megsemmisíti a polgárt, mihelyt amannak szeme rája esik."
Sandon esete, ez állítását a hires szónoknak
io-azolja s várható hogy a korszellemmel
haladó császár, ki szintén nem mindentudó,
segiteni fog a bajon.

Képek Szibériából.
A

Kolytna-vidék

és

lakói.

(Egy angol utazó után.)
(Vége.)

A természet jótékonysága látszik ki e korBzakok niegállapitásából, mely szerint az itteni
lakosoknak alkalom nyujtatik azon nngy-menynyiségü téli-készletet, melyre nekik és legszükségesebb házi-állataiknak, a kutyáknak, szükségük
yan, összeszerezni; mert szegénységük és eszközök
hiánya képtelenekké tennék őket mind elvégezni,
ha e munkák egyidőre csoportosulnának össze.

tétnek. A mi időnkben valami Soldatow nevü
kozákot tartottak legügyesebb prémvadásznak.
Becsületében sértve érezte volna magát, ha egy
róka eszén nem tudott volna tuljárni.
De még nagyobb tiszteletben részesülnek a
valódi vadászok, kik a hatalmas jávorra és medvére lesnek s azokkal megküzdeni bátrak. Ezek
csele, bátorsága és ereje képezik beszédeik tárgyát a mulatságokban, s valóban e vadászkalandok, még az elbeszéléseikben használt nagyításokat leszámítva is, nevezetesek. Legyen szabad itt
csak két legkiválóbb példát idéznem, melyek több
mással együtt, itt mulatásom alatt történtek. Két
vadász, atya és fiu, lóháton rókavadászatra mentek; ez roszul ütött ki s a két vadásznak üres
kézzel kellett volna hazatérniök, ha egy barlangjában fekvő medvére nem bukkannak. Bár épen
nem voltak e veszélyes elemmel szemközt szükséges fegyverekkel ellátva, mégis elhatározták,
hogy harczot kezdenek. A mód, melylyel azt végezték; szintoly eredeti, mint veszélyes volt. A
barlang két nyilassal birt; az egyik, a hátulsó, oly
szük, hogy egy férfi válla könnyen eltakarhatta;
a másik pedig, az elsőutág, mint egy kapu. Az
atya a hátsó kijáráshoz lopózott s széles vállával
elíodözte a lyukat; a fiu ugyane perczben, egyedül széles késével fegyverkezve, a barlang első
nyilasán belépett. A fin szúrásaitól inkább nyugtalanítva, mint sebezve a medve a másik kijárathoz rohant; de sem erőfeszítése, sem karmai és
harapásai nem birták az izmos jukahirt állásából
megingatni, ki csakugyan mindaddig kiállta a
sarat, mig fiának sikerült a medvét megölni. —
Az ily vakmerő vállalkozás nem ritkán szerencsétlenül üt ki. Igy egy csónakján csendesen haladó, pusztán szigenynyal fegyverzett juhakir a
folyam partján egy nagy fekete medvét látott,
mely nagyon el volt foglalva gyökerek vagy
talán egy egérlyuk fölásásával. Háttal állt a vadász felé s fejével félig a föld alatt, igy azon reménye lett a vakmerő ifjunak, hogy észrevétlenül
meglepheti a szigonyával oldalába juthat. Csakugyan sikerült is neki partra lépni s minden zaj
nélkül megragadnia a medve egyik hátulsó lábát;
hanem mielőtt szigonyát használhatta volna, a
váratlan megrohanástól elrémült állat szörnyü
erővel kezdett futni, magával czepelve a zsákmányát egy könnyen kiereszteni nem akaró vadászt,
mig végre az annyira pasltolódott szirteken és a
jeges rögön, hogy aléltan elmaradt s csak másnap
birt a zsákmány elvesztése fölött dühösen, haza
menni. íly kalandok szám nélkül forognak a kolymavidékiek közt, természetesen kibővítve és
megczifráza vadász-szokás szerint.

szeti akadály vagy egyéb körülmény fel nem tartóztatja őket. Ilyen esetekben tanuljuk egész
nagyságában ismerni és méltányolni egy engedel-'
mesés jól betanitott vezér-kutya becsét; többször
volt alkalmam tapasztalni a vezér-kutya eszét, .
megfontolt fortélyát, midőn az társait apránkint •
akarja eltéríteni a felkapott vad-nyomról, vagy
ha ez rem sikerül, egyszerre a másik oldalra fordul nagy ugatva, mintha uj nyomott fedezett
volna fől. Hosszu utazásoknál a tundrán keresztül, midőn az egész elláthatlan síkságot sürü köd •
takarja, vagy havas fergeteg sir végig rajta s az'.
utazó veszélyben forog, hogy megfagy, vagy hóval elborittatik, csak egy biztos vezér-kutya a
megmentője. Ha csak egyszer is volt a kutya e
síkon s egyszer hált gazdájával az éjjeli szálláson,
melyet a lehulló hó egészen elborított, megtalálja'
azt a vezér-kutya. Egyszerre, a hósíkság közepén,
megáll, farkát csóválja, mintha mondaná, hogy az'
utas itt vegye elő az ásót, mely eszköz nélkül itt
senki sem utazik, 8 megtalálja a keresett tanyát.

Nyáron is nagy hasznukat veszik a kutyáknak, a mennyiben a folyón való utazásokkor a
hajót viz ellen kell huzniok. Bámulnia kell az
embernek, midőn látja, hogy midőn például valamely az utat elzáró szikla miatt a vonó csapatnak a másik oldalra kell menni, a csónakban
ülő gazdának egy kiáltásra engedelmeskedik az
egész falka. Mihelyt e kiáltás megcsendül, rögtön'
a csónakhoz sietnek, maguk után huzva a vonókötelet. A csónak átevez a másik oldalra; a kutyák uszva követik s a mint a túlpartra fölkapaszkodnak, megint ujra rendbe állnak, hogy egy
másik kiáltásra ismét elindítsák a jármüvet. Néha
szárazföldön is arra használtatnak, hogy a dereglyéket egyik tóról a másikra átvontassák.
Szóval, a kutya ép oly szükséges háziállat
az itteni lakosokra, mint a szelid iram-szarvas a
nomád-népekre nézve. E z t a z idevaló nép teljes
nagyságában el is ismeri. Az 1821-diki nagy
dögvészkor, mely e hasznos állatok nagyrészét
elragadta, egy szerencsétlen jukahir-családnak
husz kutyájából csak két, épen akkor vetett kutyaiíölyke maradt, melyek még vakoK yoltak, g
igy anya hiányában bizonynyal elvesztek volna.
Ekkor a jukahirné elhatárzá, hogy egykori gazdagságuk e maradványait megmentse, azokat szopós gyermekével egy "eledelben részesité és keblén táplálta. Meg lőn jutalmazva ez áldozatkészségeért, mert a két mostoha ápolt szerencsésen
felnőtt s egy uj izmos kutya-nemzedék alapitója lett.
Miután végig kisértük az északi lakost nyári
foglalkozásai közben, térjünk be most vele kunyMinden, e magas északon található állát közt hójába, hova télire övéi karjai közé pihenni vonul.
minden tekintetben a kutya foglalja el az első A javitások, melyeket a ház igényel, deczemberre
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be vannak végezve, s a téli esték a barátságos
tűzhely koré gyűjtik a sark embereit, melynek
tüze a távollevő nap helyét pótolja. A jégablakokon keresztül kidereng a tüzel! fénye, a kéménynyilason sűrű sötét füst özönlik ki. — A kutyák
kivül hevernek a ház körül s rendes időközökben,
napjában négyszer-ötször erős, vonitó ugatásukkal zavarják a csendet. Ez ugatás hangja messze
elhallatszik a havas síkon; csudálatos e hangok
különfélesége. — NysneKolymskban, a hol több
száz kutya van, a harmóniátlan kantuaban tisztán
megkülönböztettünk
te_
nort, discantot ea bassust.
Alacsony, a jeges-medve bozontos . bőrével bevont ajtó vezet a lakszobába. Ött látjuk a családapát fiaival hálót kötni,
vagy nyílvesszőket, szigony-, dárda-nyeleket, stb.
késziteni. A nők többnyire ruhavarrással vannak
elfoglalva, mely működésüknél a czérnát vékony
bélide^ek képezik. Egy
közülök a háziak szerény
estebédjét főzi, mig egy
másik nagy bográcsban az
ebeknek szánt halat kavargatja.
Midőn az esteli ideje
elkövetkezik, a szoba szögletében álló durva fenyő-asztalt kihúzzák a közepére s asztalterítő helyett egy több rét összehajtott ócska hálóval fedik be; asztalkendők helyett a városiak összehajtogatott gyalu - forgácsot

massleniza (farsang) ideje feltünő élénkséget idéz
elő e mogorva, puszta helyeken. Korán reggel
megszólal a harang s a városka és a falu népsége
legjobb ruháiban templomba siet; isteni tisztelet
végeztével körmenetet tartanak, mely alkalommal
a pap minden egyes házat szentelt vizzel meghint
és megáld. Délután egy-egy vendéglátó házban
összegyül a szomszédság, mikor aztán a halzsirlámpa világa mellett, a barátságos tűzhely körül
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elete. Szerencsére nincs fogalmuk magasabb gyönyörökről s ha a halászat és vadászat jól ütött be,
hogy az éhhalál ellen biztositva vannak, megelégedettek, mi több : bizonyos fokig boldogok.
M.B.

A halálbüntetés.
A halálbüntetés minden régi és ujabb állani'
ban szükségesnek tartatott s korunk szelídebb
érzelmü népei között sem
lehetett még kiirtani, ámbár a czivilizált országok
közvéleménye eléggé hangosan nyilatkozott minden
efféle emberi öldöklések
ellen. E kérdés már igen
sok vita tárgyát képezé.
Az egyik párt azon elvet
állitja fel, hogy a büntetésnek a vétség nagyságához és természetéhez alkalmazottnak kell lennie.
S miután vannak vétségek,
melyek erőszakos halált
czélozták vagy előidéztek:
annálfogva ily vétségek
megtorlására a halálbüntetés a legalkalmasabb,
s a ki mások életére tört,
annak életét az államhatalom szintén kivánhatja,
mert az emberi társadalom
alapfeltételét támadta meg
s az élet jogát, melytől
mást megfosztott, maga is
elveszte. — A halálbüntetés ellenei azonban azt
állitják, hogy az élet kioltása által büntetni nem
lehet, mert az élet elidegenithetlen jog; azonkivül

bebizonyított tény, hogy
a halálbüntetés sem nem
használnak, de ez csak fényüzési czikk. Só ritkán j énekkel és játékkal töltik az időt.Néha tanczolnak
. ijeszt vissza, sem nem javit, végre pedig nincs is
jelenik meg az asztalon, s ha van, többnyire ven..
<
is, hanem a táncztermek kicsinysége miatt a táncz i szükség ily véres megtorlásra, miután azt más
dég kedvéért, mert az idevalók sohasem
..
élnek . nagyon
-„.,-- esetlen egyhelyben
c
J
-»
•- alacso" " " j büntetésekkel lehet pótolni, a nélkül, hogy a gyilvaló ugrnlássá
vele. A városi jobbmóduaknál láttam theát is, nyul.— Tíly
1
mulatságoknál
»
i . • i -1 ilegtöbb
•••• >thea
•> fogy
- el,ha
••
k o s tettét kellene utánozni, ilyenek: a deportntio
orosz jegecz-czukorral; kétszersült helyett juko- t. i. van; a poharak helyét még a gazdagabbaknál
s
az élethossziglani börtön.
lát használnak; a kenyér náluk is csak nagy rit- is agyag-bögrék foglalják el. Pálinkát is nagy
íly s ehhez hasonló okokkal küzdöttek már
kaság. A mindig nagyon drága lisztből, melylyel mennyiségben isznak, bár az is igen drága. Megévek
óta az államférfiak is emberbarátok s ki
rendesen csak a gazdagok élhetnek, egy sajátsá- jegyzendő, hogy a pálinka itt nem idézi elő azt a
tudja,
mikor következik be azon idő, hogy a hógos italt, az ugynevezett saturnnt készítik. E hatást, a mit bárhol máshal Európában ; lefiet tahért
is
azon elavult tárgyak közé fogjuk sorozni,
czélra a liszt serpenyőben
mint most már a középmegpirittatik, aztán olkor kinpadjait 8 kinzóvasztott vajjal vagy halszereit.
Az államhatalom
zsiradékkal elkevertetik;
most
még
mindenütt azon
e tésztát aztán vizzel vagy
meggyőződést t á p l á l j a ,
pálinkával
folyadékká
hogy a halálbüntetés néleresztik föl. Ua fris vajkül a törvényes rendet és
jal van készitve, ez ital
fegyelmet fentartani nem
utazáskor igen hasznos,
lehet, s szerinte a büntápláló és melegítő, s hatetés
czélja nem is anytására nézve a rumfordi
nyira
a javitás, mint inlevessel egy rangon áll.
kább a vétség megtorlása.
A lányok napi teendői
Azonban a história bizoközt fontos szerepet játnyitja, hogy minél erőtelszik a háztartáshoz szükjesebb lett valamely álséges viz hordása. — Nem
lam élete, s minél tiszcsak a falun lakó lányok,
tább erkölcsű valamely
de a városok ugynevenép, annál ritkábban áll
zett polgárlányai is naponelő a halálbüntetés szükkint elmennek a folyóra,
sége.
hogy a vágott lékeken fris
S azért szent kötevizet merítsenek. — Mint
lessége
minden államnak,
Európa többi részében
—
ha
már
az akasztófát
a falu kutjai, ugy itt
és vérpadot nem nélkülöza lékek a legkedveltebb
hetjük — legalább oda tögyíílhelyek, melyeket fölrekedni, hogy a halálbünkeresni egy lány sem matetés a legsulyosabb vétlaszt el, a ki ifjúságára
ségek lehető legkisebb
és szépségére valamit ad
körére szorittassék, nes a férjhezmenési reményhogy a gyakori alkalmaségről még nem monzás
által elveszitse hatádott le. Rendesen délsát és számos oly egyént
ben minden házileány
szólítson ki a világból,
magára veszi legjobb ruHalálbüntetés: II. A gyujtogató büntetése Chinában.
kik megjavíthatok lettek
háját s vizért megy, hogy
volna.
a folyamon társnőivel találkozzék, C g V ^[^ fe- lán, hogy ez a megszokottságtól van, vagy a nagy
Az emberi nem ősi boszuvágyát jellemzi
csegjen s a napi újdonságokat meghallgassa.Több- mennyiségű halzsiradék és olaj miatt, melylyel az azon körülmény, hogy a föld minden népe egynyire a fiatal legények sem késnek megjelenni emberek élnek, de én nem láttam a pálinka-ivás- mást iparkodott felülmúlni a halálbüntetés keilyenkor, a kik aztán készségesen megmeritik a tól roszul lenni valakit.
gyetlenségeiben. Ha a régi kor különböző halálvizes-edényeket, sőt haza is segítik vinni, a mi
íly ünnep még a legvagyonosabbaknál is büntetéseit tekintjük, ezekben határozottan több
kevésbbé kitüntetett lányok közt nem kis irigy- csak háromszor-négyszer van egy évben; ezek
emberi érzést találunk, mint a középkorban, vagy
séget gerjeszt, az ily szolgái áttételek előhirnö'kei elmultával ujra visszatérnek az egyhangu, gondaz ujabb időkben, még polgárosult népeknél is.
levén a szerelmi frigyeknek.
dal és munkával terhelt napok, s igy foly le ride- A régi hébereknél és rómaiaknál a legkeményebb
A karácson (swiitki), husvét, de különösen a gen és élvezet nélkül e jeges pusztaság lakóinak halálbüntetések voltak : a keresztre feszítés, vad

állatokkal valo küzdés, az agyonkövezés és agyonkorbácsolás; azonfelül szokásban volt az elitéltek
megmérgezése, megfojtása, szikláról letaszítása
vagy lefejezése. A középkori Európa hóhéraihoz
méltó leleményességgel birtak s birnak még mai
napig is a chinaiak, kiknél egészen a bakó tetszésére van bizva, hogy az áldozat kínszenvedései
meddig tartsanak. Itt az elitélt felesége s gyermekei a császári kincstár javára jószágaiktól megfosztatnak s személyeik rabszolgákként áruba bocsáttat—--= nak, s e szerint távolabb ro- konaiknak kell arról gondoskodniuk, hogy ajándékaik által a
bakó szivét meglágyítsák s az
:
•elitélt kinjait megrövidítsék. —
Csak a legvadabb kegyetlenkedés gondolhatott ki oly barbár
.-^
;
büntetéseket, mint a minőket
" ".
Chinában találunk.

Németország egyes részeiben csak 1838ban törölték el ez iszonyatos hóhéri törvénykönyvet; s ezóta, hála a kor haladó szellemének!
nem a törvénykezési termekben él többé, hanem
már csak a könyvtárakban őrzik mint kuriózumot,
s mint az emberi vadság egy lassan, de végleg kipusztitott tanuját.

van itt szőleje, pinczéje s nyári laka. Roppant kőbányái is megérdemlik a megtekintést.
Promontort elhagyva, egy óra alatt Tétény
falut érjük, melynek szintén mintegy 3000 német
lakosa van (köztök 400 zsidó). A falutól nyugatra
tág ívben emelkednek a hegysorok, melyeket szép
szőlők és nyári lakok nagy száma ékesit. Itt is
igen számos nagy borpinczét találunk, különösen
az ugynevezett dió-árokban, melyben a kőbe vájt
pinczék egész utczát képeznek.
^ ^
Különösen megemlitendő egy
roppant t e r j e d e l m ü pincze,
melyet még a törökök müvének
mondanak. Ezt csak nehány
évvel ezelőtt fedezték fel. Pitö
vara oly térés, hogy egy hat
ökrös szekér megfordulhat benne. A tétényi bor a jobb nevü
magyar borok közé tartozik s a
pesti borkereskedők itt tartják
b o r k é s z l e t e i k nagy mennyiségét.
Maga Tétény falu nem igen
válik ki falvaink egyformasága
közöl. Egyik legnevezetesebb
épülete az urasági kastély,
melynek rajzát mellékelt képünk mutatja.
E kastély 1600-ban épült;
jelenlegi közös tulajdonosai gr.
Hugonnai Kálmán és Paccassiné, született Szentgyörgyi Horváth Anna asszony. A kastély
a XVII. századi épitészeti styl
jellemét viseli magán.
Tétény és Promontor közt
Kis-Tétény puszta van, mely
szintén szőlőtőkékkel van beültetve. Tétényről nyugatra van
Kutyavár, mely hajdan Mátyás
király egyik mulatóhelye volt.
Most Batthyány herczeg birja,
s csak egy erdősz lakik benne.

< A dicsvágyókat s közcsendzavarókat ugy büntetik, hogy
letaszítják egy magas szikláról,
melynek alján kihegyezett czölöpök meredeznek ki. A ki valamely rokonát megöli, azt egy
koporsószerü ládába teszik,
melyhez kezénél, lábánál, sőt
még hajtekercsénél (czopf) fogva is megerősítik, hol azután
két bakó egész flegmával hoszszában ketté fürészeli. (Lásd az
I. képet) A hazasságtörő nőt
deszkához kötik, altestét fölvágják, beleit kiszedik s mig
•ez utóbbiakat égő parázson
megégetik, az alatt a vétkes nő
testét ujra összevarrják. A ki
hazudott és csalt, annak nyelvét fúrják keresztül; a felségsértőnek elevenen huzzák le a
•bőrét; a ki mást megmérgezett, azt forró olajban főzik. —
Tétényi kastély. — (Luppa P. rajza után.)
Epén oly borzasztó a gyujtogató büntetése. Ezt egy csavarhoz erősített két
A tétényi kastély.
malomkő közé teszik (lásd a II. képet). A bakó a
rettenetes gépet mozgásba hozza s a felső maBudának a Duna mentében elnyúló egyik
Buda városának környéke nem csak fölfelé,
lomkő lassan leereszkedik a szerencsétlen áldo- hanem lefelé is a Duna mentében sok érdekesség- külvárosa viziváros-nzk neveztetik. Ezen vizivazatra, kinek fájdalmas orditásaira oda csődül egy gel bir. Ha Budáról a székesfehérvári országutat rosnak a Dunára nyiló egyik legnagyobb tere a
falka kutya, melyek a mindig sürübben omló követjük, fél óra alatt Albertfalvára érünk, melyet bombatér. Mint a budai dunapart átalában, ugy e
Tért felnyalják
stb. Nem folytatjuk tovább Albert szász-tescheni herczeg alapitott. E falutól tér is meglehetősen rendezetlen s elhanyagolt.
nem messze délre Promontor (Budafok) van, mely- Az 1848 előtti években a katonai helyőrségnek ez
•ez iszonyt gerjesztő büntetésnemek rajzát.
egyik főpontját
De bárminő
képezé
s itt volt
borzasztónak s
—
a katonaságnak
égbekiáltónak
~" '
fő örállomása.
találjuk is ezen
Az őrház előtt
•chinai igazságmindenkor
szol gáltatást,
ágyuk is állotnem szabad fetak
itt s az őrlejtenünk,hogy
ház előtt nagy
még száz évvel
t ö m e g e k b en
•ezelött is a miv o l t a k felhalvelt
Európámozva az ágyúban, még pedig
golyók. Most
F r a n c z i a orezen őrház a
szágban, amahkatonaságtól el
hoz
egészen
van hagyva fl
hasonló- barba;;, a ii s fi a ,111 í | ! í
a térés őrház
rÍ8mus uralko" " ' í f í
illl
eiőtt legfölebb
dott. Damienst,
néhány városi
ki
1757-ben
drabant őrköXV-ik Lajos
dik
a közbátorfranczia király
ság
fölött.
«llen gyilkosA bombasági merényt
tér
mintegy
követett el, miközepett
fekután mindenszik a lánczhid
féle kinzó eszés császárfürdő
közökkel valloközött s néhány
másra akarták
b é r k o c s i n és
birni, lovak álomnibuszotal szaggattatkon kivül, me*ák 8 z ét. — A
lyek a budai
Németország
ie
hegyek közé
gnagyobb részállitják
a kiszében egészen
Budai bombatér: Szent-Anna-templom. — (Myskovszky rajza után)
rándulókat, itt
a legujabb idö.
kig uralkodott büntetőtörvény a „szemet szemért, nek helyén egykor római telepitvény volt. E falu- van a budapesti helyi gőzösök egyik kikötőfogat fogérf'.féle elvet szó szerint alkalmazta. nak több mint 3000 német lakosa van; a helység állomása, melyek a császárfürdő vendégeinek egy
Oly vétségekért, melyek most legfölebb köny- szőlőkkel beültetett domblánczolat közt terül el. részét itt veszik fel és szállitják ki.
nyebb fegyelmi büntetéseket vonnak maguk után, Több lakóhely a hegy alján földalatti üregekben
A bombatérnek csaknem egyetlen nevezeteskezét, nyelvét és fejét vágták el a bünösnek.
van, ugy hogy a szőlőtőkékkel boritott hegyből sége a vízivárosi plébánia-templom, az ugynevezett Szent Anna-egyház. Ez az ikerfővárosnak
A kerékbetörés, megégetés, elevenen elte- csak a kémények nyulnak ki. (Egy ily földalatti
egyik legszebb temploma. Ez sem valami régi
ház
rajzát
s
ismertetését
a
V.
U.
mult
évi
folyaanetés, négyelés, fejvétel és akasztás napi renépület, mert hiszen tudva van, hogy ős Buda régi
mában
bővebben
közöltük).
Vannak
sziklákba
den voltak, s a bakó fontos, tekintélyes szej vájt hatalmas borpinczéi s számos pesti embernek épületeit legnagyobb részben tönkretette a török
mély volt.

A budai bombatér.
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pusztítás << a város mai épületei leginkább ív
Budavár visszavétele utáni időből származnak. A
vízivárosi sz. Anna-egyházat, a jezsuiták épitették
1746 ban. Főleg a két torony igen szépen épült s
a templom belseje is igen csinos. De miután szándékunk, Buda város középületeit egyenkint megismertetni, ezen egyház külső belső szerkezetéről
* jövő számban, még bővebben szólunk.
V.;

Mult századbeli magyar hősök.
10. Petrovszky Ferencz.
Petrovszky Ferencz ezredes Baranyamegyében Pécsett született 1720-ban. Mint közleg ny
kezdé hadi pályáját a 3. számu Széchényi-huszár
ezredben, és ott szolgált végig. Az örökösödési
háboru alatt századosságra emelkedett és a hétéves hadjárat megnyíltával már őrnagy volt.
Tudni valo, hojiy mind ez ideig is köréhez mérve
rendkivüli érdemei voltak. A prágai csata után
Brandeis ostromára az előhadat vezénylé, és kimutatván személyes vitézségét, 1758-ban alezredes, a következő évben pedig már ezredes lett.
Es itt fényes tetteinek azoa sora kezdődik,
mely neki az ausztriai hadi történelemben maradandó emléket biztosit. 175'J. szept. 21-én Fink
és Wunsch tábornokok vezénylete alatt egy porosz hadte-t a meisseni magaslaton foglalt hadállást, innen Hadik tábornok hadtestére vetette
magát és erős ágyu- és fegyvertűz között elő
nyomulva, igyekezett magának utat törni és
harcztért nyerni. De épen itt szemben állt Petrovszky vitéz huszárezredével , és a düh isen
előnyomuló ellenséget háromszor visszaverve,
közülök sokat elfogva, kezében kivont karddal
egészen sánczáig üzte, az éjt pedig az ellenséggel szemben a csatatéren tölté. Midőn ugyanezen porosz hadtest nov. 19 kén Maxen mellett
állást foglalt,Daun tábornagy a Széchényi-huszár
ezredet a Dippoldswaldi országut figyelésére rendelte. Petró vszky azonnal indult, alig ért azonban
az erdős szorosokból a rendelt vidékre, már is
ellenséges csapatokba ütközött. Ezeket megtámadta és visszaverte, azonban rögtön egy erős
osztályt vesz észre, mely Dippoldswald és Riogelsheyn-on keresztül a maxeni hadtest megérősitésére sietett. Petrovszky, — daczára, hogy gyalogsága és ágyuja hiányzott, minden habozás
nélkül azonnal az ellenségre verette magát, és
azt, daczára a legsűrűbb kartács-özönnek, a flartmansgriinmi megerősitett templomkeritéseig üzte.
.
E diadalát is foglyokban és társzekerekben
gazdag zsákmány követte. A porosz hadtest a
következő reggel utját folytatni akarta. Petrovszky
egyedül huszáraival az egészen csatarendben vonuló ellenséget meg nem támadhatá, de ellene
egészen a maxeni erdőig tüntetőleg csatározott.
Azonban közeledett Siskovitz tábornok magyar
gránátosaival, mire az ellenség a magaslaton erős
állást foglalt. Petrovs?ky a gránátosuk elohadát
képezé, és megtámadva az ellenséget minden oldalról, megkönnyité azoknak az utat a magaslat
első védveinek elfoglalására. A csata megnyilt:
Petrovszky a gránátosok előtt a jobb oldalonf ugy
vonult, hogy a hadtest szárnyait fedezhesse. É-s itt
daczára a jeges, sima szorosoknak, a legnagyobb
személyes vitézséggel és belátással áttörte magát.
Az ellenség a magaslat egy másik során erősité
meg magát. Ekkor lovasságunk vitézül meiírohaná, mire az ellenség^ ágyuit ott hagyva, visszavonult. És Petrovszky ismét első volt, ki huszáraival a poroszokat egészen utolsó állomásukig nyomban üldözte.

tályával és oly hévvel rohanta meg a porosz gyalogságát, hogy több zászlóalj rövid ellenállás után
megzavarodva, futásnak eredt. Ot felszerelt
ágyu, 3 zászló és számos fogoly esett kezébe, és
az egész jobb szárny leverve kezdé visszavonulni,
és a tüzelés az egész vonalon megszünt. Most a
porosz nemzetőrség ezrede sietett a futó gyalogság megmentésére. Petrovszky a véres munkában
megfáradt kél századát ismét egy hősi tettre szólitá, megrohaná a nemzetőrséget is és szétveré,
elvett két zászlót, elfogott számtalan katonát,
több tisztet, és ezek közt Pilaire tábornokot is;
azonban j 'bb karja alatt maga is mély kardvágást
kapott. Ekkor Ziethen hadteste Siptitzen keresztül tört elő, és a futásnak eredt porosz zászlóaljak is összeszedvén magukat, Ried lovas dandára
két tüz közé szorult. Petrovszky még egyszer
szembeszállt az előnyomuló poroszokkal, visszaverte őket és két ágyút elfoglalt. Egész késő éjig
ő fedezte a hidtest balszárnyát, és csak midőn a
király hadoszlopai Ziethen hadtestével egyesültek és már minden veszve volt, kezdett ezredével
két ellenséges csapat közt visszavonulni, és azt
Zinna helységbe szerencsésen vissza is vezeté.
Sok lenne, e jeles hős minden hadi vitézségét elbeszélni. Csak egy jelenet álljon még itt.
mely a legnagyobb csudálatra érdemes. 1761. évi
november elején Ried tábornok hadteste parancsot kapott, hogy egy, Freiberg közelében terveit
hadmivelet támogatása végett az előörsi vonalakon tul előre nyomuljon. November 4-én Ried
tábornok Seligensfctdt és Taubenhain irányában
előre küldék Petrovszky ezredest, azon parancscsal, hogy a három ágyúval adott jelre az ellenség előőrseire támadást intézzen. Ez pontosan
megtörtént. Azonban Petrovszkynak szolgálati
buzgalma a vett parancs teljesítésével még nem
volt egészen kielégítve. A poroszok ottani hadállásuk védelmére az ugynevezett pacsirta-sánczokat Ivínyaták Noha állásuk már a természet által
meg volt mintegy erősitve, még a mesterség is
fel lőn használva, hogy állomásuk bevehetetlenné
váljék. Háromszoros farkas-verem, spanyol lovasság, két ágyu, elegendő megszálló csanat védelmezte őket, és táboruk előtt a térség jobbról és
balról ágyúik és fegyvereik részére a Meissen ellenében fekvő sánczok irányában nyitva állott.
Petrovszky magához vevén az előőrsből 150 huszárt, a kanyarulatokon,farkas-vermeken,spanyol
lovagokon és golyó záporon, mely csapatát két
oldalról homlokban érte, áthatolván, kivont karddal rohant a sánczokra, a megszálló csapat legnagyobb részét levágta és ágyúikat elf glalta.
Alig volt azonban ezen pont hatalmában, midőn
ismét egy porosz honvédzászlóalj sietett elé a
sánczok visszafoglalására. Petrovszky most villáingyorsasággal erre vetette magát, megverte
azt, és teljesen szétszórta, temérdeket foglyul
ejtvén.
Petrovszky, ki a vitéz huszárság egyik kitünő példánya volt, ez utóbbi nevezetes tetteért
nyerte a M. Terézia rend lovagi keresztjét, azonban megtiszteltetését, nem sokáig élte tul. A hns
vitéz még a háboru bevégzése előtt Szászországban hadtesténél meghalt 1763. febr. 3-án, dicsteljes katonai pályájának 22. évében.

A veszettség elhárítható, de nem
gyógyítható. *)

A Vas. Ujság ez évi 17-ik számában megjelent ama Lorinzerféle állitmány, mely az emberiség ugyis nagy mértékü indolentiájának és egész1760. júl. 19-én Eied tábornok parancsot sége s élete fentartására irányzott könnyelmüsé*kapott, hogy azon porosz zászló-aljakat, melyek gének öregbitésére látszik számitva lenni, s mely
a Fehér-Szarvast elfoglalva tartották, szétverje. azt állitja, hogy „a veszettség csak mese," már
Ezen hadmivelet szerencsés kivitelére legtöbbet többek iiltal tárgyaltatott s illetőleg czáfoltatott.
tett Petrovszky ezredes, ki miután ezredével A dolog nagy fontossága azonban megkivánja,
mint elősereggel elsö támadást intézvén az ellen- hogy a kérdés m :nnél alaposabban és minden
ség gyalogságára, temérdeket levágott, 2 ágyút, oldalról megforgattassék.
két lő.-zeres szekeret és több foglyot hatalmába
Csekély magam részéröl flem akarom a már
ejtett, ez által oly p a n i félelmet gerjesztett az el- íelhozottakat ismételni, hanem csak egy fontos
lenségben, hogy az minden további védelem nél- vádat, talán a legfontosbikat megvitatni. Azt
kül a Fehér-Szarvast menten ott hagyá. E csapás állitja t. i. dr. Lorinzer, hogy a veszettség csak a
által ismét megnyilt a k ö z i e k e t a l) r e zdát meg- martseb tulságosan izgató orvoslása, kegyetlen
szálló sereg és Daun tábornagy hadteste között. égetése vagy vagdalása által hozatik létre. E vád
Ugyanezen évi nov. 3-án a torgaui ütközetben nem áll, mert:
Ried tábornok dandárának — melyhez a Széché1-s ör a Vas. Ujság 2t> sz; irtt czikkben ki
nyi-huszárezred is tartozott — kellett a porosz
gyalogság jobb szárnyát hátul megtámadni. Itt is van mutatva, a mit magam is bizonyíthatok, hogy
Petrovszky vitte a főszerepet, és az erdőnek reá ott is, hol a martseb egészen magára hagyatott, a
nézve kedvező fekvése által az ellenség szárnyát veszettség ki szokott törni. És
egész észrevétlenül meglepé. Miután ahegyszoro•) Halljuk e tárgyban még egy tapasztalt, érte'mes
eon szerencsésen áthatolt, gyorsan előre tört oszszakférfiú véleményét.

Szerk.

2-szor mert a veszettség épen csak a martseb
kora égetése vagy kimetszése által hárítható el és
ha ezen bánásmód elmulasztatik vagy későn alkalmaztatik, a veszettség okvetlenül kitör és —
az eddigi tapasztalatok szerint — semmiféle belső
gyógyszer által sem gyógyitható s a megveszett
egyén siralmasan elvész.
•'
Ezen 2-ik pontot szándékom bővebben fejtegetni és okadatolni.
20 évi orvosi gyakorlatom alatt többször volt
alkalmam veszett-eb marást észlelni, de legnagyobb mérvben történt ez 1856-ban, midőn mint
községi orvos Uj-Aradon működtem. Ekkor augustus 16-dikán egyszerre 9 egyén maratott meg,
egy negyed óra alatt, egy veszett kutya által.
Épen estefelé volt az idő és az utczák járókelőkkel
telve, midőn a veszett állat, Kis Sz. Miklósról jővén, Zsigmondházán és Uj-Arad fő utczáján keresztül vágtatva futott és mindenkit, kire utjában
talált, dühösen megtámadott s roppant sebeket
mardosott rajta, mig végre sikerült a dühödt
állatot dorongokkal agyonverni.
Mindjárt a történt sebzések után 4 egyén jött
hozzám orvoslásért. Ezeknek sebeit, előbb tisztán
megmosva, azonnal rudnes haméJ éggel, (káli
kaust ) késsel reáráspolva, bőségesen behintettem
8 kiégettem, a sebek és körülete azonnal megfeketült, jeléül annak, hogy a sebhely megszünt élő
szerv lenni. A fájdalom, igaz, élénk volt, de 2 — 3
percznél tovább nem tartott. Más nap reggel még
2 egyén jelenkezett és sebeik ugyanazon mód szerint kiégettettek, a még hátralévő 3 egyén pedig
csak harmad nap adta magát reá, hogy hozzám
jöjjön, ezek is ugyanazon gyógykezelésben részesültek.
Az eset oly jelentékeny volt, hogy a megyei
főorvos is kiküldetett a teendők ellenőrzése
végett, sőt az ó-aradi fő-orvos is a közös orvosi
tanácskozáshoz megkéretett, hogy a további
gyógykezelés megliatároztassék. De akkor már
minden seb ki volt égetve; ezen eljárásom jóvá
hagyatván, az átalánosan ismert 6 heti gyógymód elrendeltetett.
Nem szándékom itt minden egyes sérült felől
a kórfolyamot leirni, mi nem e lapok határába
való és a laikus olvasót csak untatná, csak az
eredményről akarom a szives olTasót értesiteni.
A 9 megmart egyénből sikerült 6-ot megmenteni.
Ezek tökéletesen menten maradtak és most is élnek, 3 pedig alig egy hónap lefolyása alatt, áldozata lett e borzasztó betegségnek, és ezen három
egyén épen azok voltak, kik csak 3 ad nap jelenkeztek, a hol tehát az égetés el volt késve.
Ebből, ugy hiszem, az a tanulság, h-.gy nem
a sebek izgatása hozza létre a veszettséget, hanem, hogy az égetés által a méregnek felszivatása
akadályoztatván, a veszély elháritható, ellenben,
hol az égetés elmulaaztatott vagy elkésett, a méreg felszivatik, minekelőtte az égetés által megsemmisittetett volna.
Azon ellenvetés, hogy a kigyómarásnál, a
kárbunkulusnál, a sérülés után rögtön beállnak a
mérgezés jelenségei, az ebmarásnál pedig az ebdüh kitöréséig napok telnek, nem bizonyit mást,
mint, hogy a természetben különféle tüneteket lehet megfigyelni, és a ki minden tüneményt egy
kaptafára akar ütni, üres szalmát csépel, diktátora akar lenni a természetnek, a helyett, hogy
annak áldozó papja lenne. Medicus non princeps,
sed minister naturae.
Még egy 10-dik eset is jött akkor figyelés
alá. Egy fiatal oláh nő (22 éves) Kis-Sz.-Miklósról. Ez is ugyanazon ebtől maratott meg, de róla
csak akkor nyertem tudomást, midőn már az ebdüh rajta kiütött és betegen hozták a községi
korházha. O a sebet nem gyógyittatta, hanem egy
kuruzsoló által nyelve alatt műtétetett magán. A
mester azon biztatással küldte haza az asszonyt,,
hogy most már minden veszélytől ment. Ő ia
meghalt. Eszmélete tiszta perczeiben csak arra,
kért, hogy halála után ne bonczoljuk, különösen,
hogy arczát meg ne csonkítsuk, hogy mint halott
is — ugymond — szép maradjon. Ennek nem
égette sebeit senki, és a veszettség mégis — nem
mese, hanem rémitő valóság gyanánt — kiütött
rajta. Talán, mert a nyelve alatti vénákon eret
vágtak?
Komolyan szeretném tehát a nyájas olvasót
figyelmeztetni, hogy azon uj eszmét, mely szerint
„a veszettség csak mese", és mely, hívőkre találva, az emberi társadalomban oly borzasztón
káros következéseket szülhet, C3ak mint kuriózumot tartsa figyelmére méltónak; mert a kérdés
mostanáig csak elmélet, melyet az életből vett
tapasztalás megezáfol. Már a legrégibb időktől

fogva ugy tartják az orvosok, hogy minden külső fekszik. Az égetés még 12, sőt talán még 24 óra gyermekeim kára. Több, mint f a mennyit elbirhat,
ártalmat, mely az emberi test épségét fenyegeti, mulva is elháríthatja a bajt, de már azon tul a nak ily szegény emberek stb.' — Sz. D.
Dr. Szmolay.
a mennyire lehet, megsemmisíteni vagy árthat- siker kétséges.
(Bsz.) — (Különös betegségek.) Beattie hires
lanná kell tenni. A kigyó-mérget kiszijjuk, kian col orvos egy betegről tesz emlitést, ki a fején
égetjük, kimetszük; a darázs-csipés vagy méhszuejtett ütés következtében a görög nyelvet, melyrásnál elsö gondunk, a fulánkot eltávolitani és a
Egyveleg.
egész életén át a legkedvenczebb tantárgya volt,
mérget megsemmisítő szerek által árthatlanná
teljesen
elfeledé, annyira, hogy a betüket sem
— (Ujházy László és családja Amerikában.)
tenni. Az ebmarásnál pedig a sebet magára hagyismerte
többé,
de szellemi ereje ezenkivül más
iuk és ne tegyünk semmit? Csak az a gondolat, Párisi levelezőnktől veszszük e tudósitást: Olva- csonkítást nem szenvedett. — Egy másik betegI
sóink
emlékeznek,
mily
szerencsétlenség
érte
a
hogy megdühödhetünk, meglázasztja egész varől is tesz emlitést, kit hasonló baj ért. Ez az
lónkat. Szegény Raimundot, az irót, egy gyanus | mult télen az öreg Ujházy Lászlót s illetőleg két ellenkező fogalmakat cserélte föl mindig egymáskutya harapta meg, és inkább öngyilkos lett, mint fiát, mindkettő golyósebet kapván három lovas sal, igy p. o. ha vizet akart, tüzet kért, ha pedig
rablótól. Egy Sírmezőről (Sant-Antonio felett) f.
hogy veszetté legyen.
tűz után sóvárgott, vizet parancsolt. — Gregory
i
A kérdés tehát igen fontos, életbevágó és évi ápril 17-dikén kelt levél szerint hál' Istennek tudor szintén emlit egy ily különös esetet; azt
fölötte kényes. Egyszerre csak azt mondani, hogy i mind a két ifju férfi jobban van, Farkas hamar mondja : hogy egy lelkész, ki agyvelőbajban
a veszettség mese, a legkíméletesebb kifejezéssel i felépült, 8 habár az ifjabbik, László, mégsántikál, szenvedett, betegsége alatt folyvást csak héberül
könnyelmüségnek mondható. Épen ugy mondhat- j ez is ép fog maradni. De azóta uj, noha kevésbbé beszélt, azon nyelven, melyet legutoljára tanult.
nám valakinek, ha kigyúlt a háza: oda se nézzen, ' fájdalmas baj érte a sokat hányatott családot. — Egy angol nő pedig egészen elfeledé anya„Egy hallatlan zápor — irja a tisztes patriárka —
szomszéd ur, majd elalszik az magában!
ömlött le vidékünkön, és a háztól valami 200 nyelvét, s környezetével egy hóig tartó betegsége
A tudomány körében akármely fonáknak is lépésnyire lefolyó patak oly rohammal és sebes- alatt csak francziául beszélt. — Broussonet tudor
tetsző állitmányt meg kell hallgatni és megvi- i seggel megáradt, hogy öt perezenkint függőlege- fejsérülésének következménye pedig az volt, hogy
tatni, de azt tüstént az életbe átvinni nem lehet, ! sen egy lábra is emelkedett. Midőn már házunkba & főneveket nem volt képes kimondani.
nem szabad, mig tökéletesen tisztán nem áll, és 1 omlott, mindeneket a sorsra bizva, csak oklevebő tapasztalat által — mely minden tudásunk fő- j leinket hónom alá véve, egy domb felé menekül— (Gyanus bók.) Egy fiatal ember, a ki nem
alapja — nincsen bebizonyitva.
igen
találhatta volna fel a puskaport, egy társaI tünk, két unokámat hátunkon vive, de már némely
Ha tehát, nyájas olvasó, azon szerencsétlen- j ereken övig gázolni kénytelenittetvén. Az a domb ságban mindenfélét összevissza beszélt az uj
ség ért volna, hogy egy veszett ebtől megmarat- vala a mi Ararát-hegyünk, de nem volt galam- találmányokról s agyba-főbe dicsérte a mai nemtál, ne higyj a lidéreznek, mely mesének mondja a i bünk, mely hozta volna vigasztalásul az olajfa- zedéket. Handabandázása végén igy kiáltott fel:
veszélyt, melyben forogsz, hanem azonnal mosd I lombocskát, csak a villámok sebes de kétes vilá„Száz szónak is egy a vége, én azt hiszem,
meg a sebet és igyekezzél mennél előbb egy | gánál lestük a dombról, vajjon áll-e még házunk? hooy minden uj nemzedék bölcsebb és okosabb a
orvos, sebész vagy gyógyszerész által rudacs- \ Ki nem vehetvén tisztán a dolgot, csak a reggel réginél, mert az apám is többet tudott mint a nagyhamaggal azt bőven kiégetcetni s igy a mérget, ; hajnala nyugtata meg minket, hogy hajlékunk apám, s én is többet tudok, mint az apám."
minekelőtte felszivatott volna, megsemmisíteni. ' megmaradt. De visszatérvén, láttuk a nagy rom„Kedves barátom — jegyzé meg erre egy
Az utógyógyitás, csekély véleményem sze- bolást: a szántóföldi kerítés elsodrását, a vetés hallgatója — minő irtóztató ostoba ember lehetett
rint, nem oly fontos, sem abelszerelés : a súlypont kimosását, ugy hogy az ezer dollárt megközelíti
az ön nagyapja!"
a seb mennél előbbi és tökéletes kiégetésében

T A R H A Z.

Yasárnapi beszélgetés.
(Savanyitott ugorka. Lajtántuli találmány.)
Pest, julius 22-kén.
Nyakig vagyunk abban az évszakban, melyben a savanyitott ugorka uralkodik. A fürdőzés, faluzás vagy utazás gyönyöreit mindenki legalább
egyszer egy évben élvezheti; orvos, pap, ügyvéd
kereskedő stb. szakithat magának egy kis időt,
hogy télen át összezsugorodott s a nyári hőségben megaszott kedélyét, árnyas völgyekben vagy
hűs vizek partján kiszellőztesse. De a felelős szerkesztőnek ott kell ülnie az idő szövőszéke mellett, hogy az események szálai kÖLÓ, vagy nagyon
feketék, vagy nagyon pirosak ne találjanak keveredni, hogy az olvasmány-kelme ép ugy feleljen
meg a közönségnek, mint a még ennél is követelőbb sajtóhatóságnak. Fürdőt, nyaralót, utazást
pótol a savanyított ugorka, mely a kalendárium forró napjainak legkedvesebb barátja s nagyobb
becsben áll a czitromviznél s fagylaltnál. Árulják
is már székében; a vendéglőkben darabját tiz
krajczáron, a körösi asszonyok meg tizdarabot
egy krajczárjával vesztegetnek a kecskeméti kapunál s az alsó Dunaparton.
Közvendéglőink mindig népesek s tizenkét
órától kettőig csak az ősvendég , magyarul
„stammgast" lel helyet. Az ismerös arczok közt
leginkább ilyen időtájt mutatkoznak a vidékiek
is, kik, mialatt mi kivágyunk, ők ép ellenkezőleg
a fővárosban időznek — nem merem mondani
mulatnak — noha a magukkal hozott kis leányok
8 fiucskák ábrázatából, mely egyaránt ragyog a
boldogság s hőség miatt, inkább azt olvassuk,
hogy „szörnyen" megszerették Pestet s tetszik
nekik minden. Az apa már a tavasz első napjai
óta biztatja őket, hogy fölviszi magával a nagy
városba s azóta rövid az álmuk, ellenben hosszas
az álmodozásuk ama számtalan szépségről, szórakozásról stb., miket itt látni és élvezni fognak. Egy
e
Mész asztalt foglaltak el; a szakálas apa az étlap
labirintusába mélyedt, mig Pesten járó jogászfia
a mamának könyv nélkül ezt vagy azt az ételt
ajánlja, m e r t ^ járatos ide, és ismeri a konyha
Daplóját. A kis fiucska meg a piczi lány alá bőrpárnákat raktak, hogy legalább álluk érjen föl a
tányér széléig, melyben ugyan nem párolog még
a leves, de azért csörömpölve kavargatja meg
benne a nagy semmit a két kistestvér, kik a forró
lével alig fognának boldogulni, ha mellettök az a
sugár, barna szemü, jóságos mosolyu hajadon,
legidŐsebbik s egyetlen nén.j.ik, nem etetné őket
ügyesen és szeretettel.
Ezen élettől duzzadó, kellemes képtől, a

fővárosban uralgó öngyilkossági nyavalyára átugrani, csak is papiron lehetséges, noha a végletek
érintik egymást. A „faczér'• pinczér, ki csinos
szabásu nyári öltözetét ki nem fizetheti; a vargainas, ki a „gombozás" miatt elkésett^ a varróleány, ki az ő Pepijét mérgesiteni akarja : kénsavat iszik, a Dunába ugrik vagy elmetszi torkát.
Az öngyilkossági mániának van egy oldala, mely
a túlélők anyagi s kézzelfogható érdekeit érzékenyen bántja. Ha valaki a vendéglőben főbe lövi
magát, vagy fürdőben ereit fölmetszi: azon embernek, kit nem is ismerünk s ki minket sohasem
bántott, ki pontosan fizeti adóját s számos cselédséget tart, több száz forintra menő kárt okozunk.
Minden embernek megvan a maga ^ gyöngéje és
senkitől sem lehet rosz néven venni, ha abba az
ágyba nem akar feküdni, melyben tegnap egyvalaki agyonlőtte magát, vagy nincs kedve azon
kádba lépni, melyben egy szerencsétlen életunt
elvérzett. Érthető s menthető tehát, hogy az
önkénytes torok-elmetszés, vizbefulás vagy főbelövés a vendéglők s fürdők tulajdonosait kellemetlen ingerültségbe hozza. De az ingerültséggel
magával még kevés van elérve s az öngyilkosok
önzésének s ildomatlanságának még korán sincs
eleje véve. Mitévők legyenek hát? A bécsi fürdősök meglelték már a nyitját.
A pénztárnál a jegyen kivül nyomtatott czédulát is kapsz. Azt hiszed, hogy ez valamely uj
féregpor magasztalásait foglalja magában, vagy
pecs"étirtó szappant, fogfájás ellen való nadrág
dicsőségét hirdeti s a czédulát figyelembe sem
veszed. De a pénztárbeli hölgy valamit mormog,
a ezédulára mutat s kérőleg pillant rád. Vagy
udvariasságból vagy kíváncsiságból a papirt fölveszed s ezen a legalázatosabb kifejezésekben az
áll irva, hogy egyátalán nem fogják tűrni, ha
nyakadat el akarod vágni. Miután nem lehet
tudni, mondja a figyelmeztetés német és franczia
nyelven, a fürdő mily hatással lesz rád, a fürdőszolga harmincz percz mulva bátor lesz jelt adni.
Ha e jelre nem felelsz azonnal,még pedig minden
gyanus mellékzaj nélkül : fölhatalmazásodat be
sem várva, czelládba behatolnak, hogy érdekedben aztán megtegyék ezt vagy azt. Nem helyes
eljárás e ez? Az „ártatlanokat" nem sértheti s az
öngyilkosság kórságosainak elrontja tervöket. Az
intézet hitele pedig biztositva van azon veszélyek
ellen, melyeknek az Öngyilkosság s indiseret hirlapi kürtölések alakjában, ki volt téve.
A bécsi fürdősök e találmányát ajánljuk a
budapestiek figyelmébe, lévén ez hasznosabb s
életrevalóbb minden egyéb lajtántuli találmánynál
Forgó János.

Párisi levél.
(Politikai szélcsend. Abd-el-Kader Párisban.)
P á r i s , júl. 16-án

Depolitica autem, quae non est, nulla quaestio
fiat, mondaná Könyves Kálmán, ha történetesen
nehány századdal ezelőtt nem szünt volna meg
beszélni. S valóban annyira kifogytunk a szuszból,
diplomaták és levelezők, hogy a költészet országába csapunk át, legalább az utolsók, s holmi
halva, helyesebben tulkorán született kongresszusi
hireket ásunk ki az irodák porából. Kinek is
lenne még kedve politizálni, mikor nyolcz—kilencz hónapon át szakadatlan üzte e mesterséget,
s az a kegyetlen hévmérő harminezhármat jelöl
az árnyékban. A császárnak is csak van pihenésre
szüksége, s évről évre ugy látszik mindinkább,
pedig bizony a többi hatalmasok nem igen zavarják a vizet," ha csak ő nem bolygatja őket. lile
nobishaec otiafacit. De bocsánat, majd elfeledtem,
hoo-y bizony Napoleon még nem adta át magát
a pihenésnek, sőt inkább az arabok és kabylok,
reám nézve, megvallom, nagyon közönyös ügyével,
foglalkozik. Ennél engem, s velem együtt másokat egy arab, egyetlen egy, inkább érdekel, s ez
Abd-el-Kader.
A hires emir, ki nem igen kedveli damaszkusi belzettségét, a franczia szultán látogatására
jött Párisba, s ennek költségén mulat a fényes
városban. Siállása a diadal kapu közelében, a
Byron utczában van, az ugyanily nevü palotában.
A sok kiváncsi között, kik a hires fönök látogatására, jobban: bámulására tódulnak, s bizonyosan terhére esnek, e napokban kivételképen egy
oly vendége is volt, kit valóban örömest fogadott.
Ez pedig egy magyar család volt. mely egykor
keleten s épen Damaszkusban lakott, g Abd-elKadernek mostani tolmácsát onnan ismeri.
A látogatás, keleti szokás szerint, reggeli 9
órára volt kitüzve. Az emir díszteremében fogadta a hölgyeket s a hozzájok tartozó ifjut. Az
anyát maga mellé ültetvén a pamlagra, vele s különösen leányával syriai arab nyelven társalgott,
többi között azt mondván nekik, hogy a császár
neve napját (aug. 15-ik) be akarja várni Párisban,
A szobában két más arab férfi vala még jelen. Az
asszonyokat, kik külön emeletet birnak, nem látták, nincs is tulajdonképen csak egy igazi asszonyság vagy felesége Abd-el Kádernek, a másik két
nő csak szolga. A férfi szolgák ^között egy mészáros van, ki naponkint egy birkát öl a ház udvarában az emir asztalára. Másféle hust nem esznek »
háznál. Az udvarmester franczia. Különben egy
arabul tudó tisztet is rendelt a császár magas vendége szolgálatára.
Sz. D-
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zett. — A bölcsészeti, törv. éí történettudományi I szomszéd helységekből is a lehető leggyorsabban
osztályok most hétfőn tartandó ülésében Toldy Fe- érkezett segély a veszedelem eltávolítására. Az
•• (Szalay László hátrahagyott kéziratai) rencz régészeti tárgyu értekezést tart, Urházy összes kárt, melyet a tüzvész okozott 10022O
lözt érdekes okmányokat találtak, melyek leg- György székfoglalóul „a mai szabadságról" érte- f'tra becsülték, melyből 35 ház 11477 ft. 50 kr.»
inkább a zsitvatoroki békekötésre, s továbbá a kezik, tekintettel a magyar alkotmányra, Kőnek értékben az elsö magyar átalános biztositó-társuXVII-ik század végén lefolyt erdélyi viszonyokra Sándor egyetemi tanár pedig a m. kir. kuria sta- latnál volt biztositva. A többi közt 28 ház egé^zea
fából levén, a földig leégett. — A szerencsétlentistikai működését fogja ismertetni.
vonatkoznak.
** (Izsó Miklóst,) a ki Bécsből jelenleg ismét
** (A magyar gazdasszonyok egylete) az általa séget még növelte az a körülmény, hogy a borPestre tért vissza, az akadémia elnöksége Stiller pártfogolt árva leány gyermekek nevelésére saját zasztó tüzben három nő is szörnyü halálát lelte j
szobrának készitésével szándékozik megbizni.
házat vett, s azt most építteti. Nehogy az uj ház a ezeket a beszakadt házakban csontig összeégve
** (Lapengedély.) Török János a „P. H." gyermekek egészségének ártalmára legyen, ájul. találták. Oltás közben a gyorsan terjedő lángok
szerkesztője, ujabban „Hunnia" czimü politikai 13-ikán tartott gyülésben elhatározták, hogy a közt 31 ember kapott kisebb nagyobb égési sebenapilap szerkesztésére és kiadására kért és nyert növeldét csak a jövő tavaszszal fogják megnyitni, ket, s ezek közül egy, részint a sebek fájdalma,
addig az időt a ház czélszerü berendezésére hasz- részint a szenvedett kár miatt, véget akart vetni
engedélyt.
életének, de a szúrás, melyet magán ejtett, nem
** (Kempelen Gyözö kisebb müveire), a korán nálván fől.
elhunyt iró édesanyja, Kempelen-Wittorf Fran** (Az egyetemi joghallgatókat segélyzö egy- levén halálos: a városi kórházba szállitották. —
cziska előfizetést hirdet, hogy önalkotta művei let) ez évi müködése a folyó hó 13-dikán tartott A tüz eredetének okát a legerélyesebb vizsgálat
jövedelméből állithasson síremléket hamvai fölé. számadó közgyűléssel befejeztetvén , a bizott- mellett sem sikerült kinyomozni.
A mű két kötetben fog megjelenni. Tartalmát a mány jelentéséből fölemlítjük, hogy az egylet
** (Tüz az Erzseb tt-forrásnál.) E hó 16-káa
boldogult életrajzán, egy regényén s kisebb mun- vagyoni állapota jelenleg 12,055 ft, és 2 arany. reggel a budai Erzsébet-forrásnál tűz támadt,
káin kivül még nejének, az ismert irónőnek — Az egyleti könyvtár 1091 munkából áll. — A mely rövid alatt mind a négy házat elpusztitotta*
Kempelen Rizának egy ki nem adott beszélye segélyzésre forditott összeg 1456 ft37 kr., melyből A Gellért háta mögött a fővárostól kissé távol
fogja képezni. A mű megjelen folyó 1865-dik év 849 frt készpénzbeli és 607 frt 37 kr. ebéd eső helyre gyors segély nem érkezhetett; azonban,
szeptember havában. A díszesen kiállitott két általi segélyzésre lőn fordítva. Ezenkivül 20 jog- a forrásnak szerencsére semmi baja nem történt,,
kötet előfizetési ára 2 ft. Az előfizetési pénzek hallgatónak rövidebb hosszabb idejű alkalmazás a miért remélhető, hogy a hasznos fürdőhely röhozzá aug. 15-ig Pestre, Üllői-ut és három-pipa- szereztetett.
vid időn ismét helyre lesz állítva.
utcza sarkán levő 11-ik számu házba küldendők.
—
(A
süketnémák
k.
intézetében)
Váczon,
f.
** (Villámcsapások.) Döbröközön az e hd** (A „Pozsonyi Lapok11) szerkesztősége nyi- é. aug. I-ső napján, délelőtti 10. órától 12-ig fog 10-dikén d. u. 6 órakor dühöngött zivatar a szorlatkozatottesz közzé, jelentve, hogy a lap kiadását a második félévi nyilvános vizsgálat tartatni.
galmas aratókat épen a szántóföldön érte, s ezek
tőle nem függő akadályok következtében kény*• (A süketnémák k. intézetében Váczon) a közül többen nem tudván már máskint meneszerül jövő október hónapig elhalasztani; minél- lefolyt 1864 iskolai év végén megürült helyekre külni, a kévék mellé vonultak. Egy ily, kévék
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fogva kéri az előfizetőket, hogy a már megjelent a helytartótanács
a következő gyermekeket ne- mögé rejtőzött 18 éves leányt azonban a villám,
számot mutatványszám gyanánt vevén, a fenn ki- vezte ki: Brozsek Sándor somorjai, Gagyi József agyonsujtott, sőt még a mellette levő három társát
tett határidőig sziveskedjenek várakozni; a mely paksi, Csajovecz István báthi, Udvardy Gyula is földre teritette, kiket nagy nehezen lehetett
időtől kezdve — egyelőre hetenkint egyszer, ha alistáli, Kiss István jáki halmi, Joannovics Pál az alkalmazott segítség által életre ébreszteni »
pedig időközben elegendő számu előfizető érkezik, vukovári, Nagy Rozália nagyváradi, Schaeffer még most is életveszélyben vannak. — Mohácson
hetenkint kétszer rendesen meg fog jelenni.
Mária vörösvári, Hundt Katalin budaörsi, Ma- is e hó 12 dikén este nagy szélvész támadt, mely
gyarósy
Juliánná uraj-Újfalusi születésü gyerme- az épületekben nagy kárt tőn. A görög nem egye*' (Megjelent uj könyvek.) Emich Gusztáv
kiadó-hivatalában legujabban a következő művek keket. A jelenleg helyet nem nyertek folyamod- sültek temploma tornyába a villám beütött s egy
jelentek meg : 1. „A magyar váltójog", tekintettel ványait az intézeti igazgatóság meg fogja őrizni, fiut, ki épen a szokásos zivatar elleni harangozásaz átalános váltórendszabályra, kapcsolatban a hogy a legközelebbi üresedések alkalmával ismét sal volt elfoglalva, annyira megérintett, hogy
szavát és hallását elvesztette.
váltótörvényszékek számára kihirdetett legujabb fölterjeszsze a helytartótanácshoz.
** (Egy kis vizáradás.) Bártfán julius 9-én oly
rendeletekkel. Irta dr. Degen Gusztáv, pozsonyi
— (Dr. Batizfalvy gyógyintézete a mult évna
g y Jéggel vegyes záporeső volt, hogy a fürdőn
jogtanár. Ára lft. 50kr.— 2. „Strafford". Tragé- ben.) A pesti sebészi és testegyenesitési magándia az angol történetből. Irta Zichy Antal. E mű gyógyintézet igazgató tulajdonosa, dr. Batizfalvy keresztülfolyó patak hirtelen megdagadván, áta legutóbbi gr. Teleki-pályázat alkalmával a birá- Samu az idén is közzétéve intézete évi működé- lépte medrét, s a hegyekről roppant gyorsasággal
lók által a pályázati munkák egyik „legérdemes- sének eredményét (1864-diki máj. 15-től 1865-iki szintén nagy víztömeg rohanván alá, nehány percz,
bikének mondatott. Ára 60 kr. — 3. „A réi/i jó május 15-ig). A nevezett intézetben nemcsak az alatt ellepte a fürdő alsóbb részeit s több ház
idök". Magyar korrajz, Vas Gereben-tői. Második emberi test különféle elferdülései (gerinczoldal- földszinti szobáiba is ért. — Nagy károk egyébinépszerü kiadás négy kötetben. Egy-egy kötet görnye, gerincz-púp, madármell, térdzsugor, don- ránt nem történtek.
ára 40 krajczár.
galáb stb.) vétetnek fel gyógykezelés végett,
Mi ujság?
hanem egyéb bel-vagy kül- (sebészi)betegségben
'* (Gróf Pálffy Móricz), Magyarország kir.
szenvedő felnőtt egyének is kényelmes elhelyezést
Egyház és iskola.
nyerhetnek izléssel berendezett külön szobáiban, helytartója, O Felségének júl. 18-án kelt legfel** (Szent-István ünnepére) Magyarország hol orvosi ápolás, teljes ellátás és szolgálat nyuj- sőbb kézirata által eddigi állomásától fölmentebibornok prímása Budára jön. Á hitbeszédet ez tatik a betegnek. Minden beteg azon fővárosi tett, s a legfelsőbb teljes megelégedés kifejezése
alkalommal Schumichrast Mihály pozsonyi kano- orvos által gyógyittathatja magát, kihez bizalma mellett, a Lipótrend nagykeresztjével diszittevonzza; az intézet orvosai a rendeletek teljesité- tett föl.
nok fogja tartani.
** (Magyarország uj tárnoka.) A tárnokmes** (A lipótvárosi templom kölcsönéhez) a sét eszközlik. Az intézetben ez évben is MagyarDréher örökösök és Neuhoffer János pesti polgár és Erdélyországból s a magyar korona más tarto- teriméltóságra, Ö Felsége júl. 18- iki legfelsőbb
mányaiból is voltak betegek; sőt szerb- és oláh- elhatározásával, báró Sennyey Pál neveztetett ki.
kü'ön külön 1000 fttal járultak.
** (A makói gb'r. kath. egyház községnél,) — országiak s a fővárosban időző egyéb külföldiek — Az illető körökben e kinevezést is a hazánkra
melynek hivei csaknem kizárólag mindnyájan ma- is fölkeresték azt. A lefolyt évben összeeen 330 nézve kedvezőbb politikai fordulat egyik előlejégyarok, s anyanyelvünkhöz hű ragaszkodásukról beteg vette igénybe az intézet gyógysegélyét, kik nek tekintik.
** (A budai színházak.) Buda város polgári
ismeretesek, — Horváth László lett az elemi isko- közöl 85 az intézet helyiségeiben nyert gyógylai világi igazgató. E hazafias szellemü egyház- ápolást, a többi pedig járólag kezeltetett az inté- választmánya, e hó 17-én tartott ülésében, a
zetben. Azon hat év alatt pedig, mióta az intézet szinházi bizottmány javaslatára elhatározta, hogy
község gondnoka jelenleg Sonkovics István.
*• (A nagyenyedi ref. főiskola) a lefolyt is- fennáll, 1581 szenvedő fordult meg benne. Az mind a három budai szinházat, u. m. a várbeli és
kolai évben is kétségbevonhatlan jelét adta azon intézetben van izléssel berendezett svéd gyógy- a népszínházát, valamint a nyári szinkört, folyó
törekvésnek, hogy régi jó hírére ezután is méltó testgyakorlati terem, hol az elferdülések helybeli- évi október l-töl 1869 húsvétig, vagy is három és
marad. A lefolyt iskolai évben 968 növendéke tett (lokalizált) testgyakorlatok által gyógyittat- fél évre, 3000 ft. évi bérért Szigeti Imre színigazvolt, ezek közt két lengyel is, kik buzgó tanáraik nak; van a fákkal beültetett árnyas udvaron gatónak adja át. A bérlő kötelezve van télen a
és saját jó ösztöneik folytán derekasan igyekeztek szabad testgyakordája — a test átalános erősitése népszínházban csupán magyar, nyáron a szinkörelőre haladni, s magán-tanulmányokkal is dicsé- czéljából; van díszes házikertje, könyvtára, mely ben német előadásokat tartani; a várbeli szinházretesen foglalkoztak. Az önképző társulat egész a szépirodalmi, tudományos és politikai lapok ban pedig olyan nyelven és akkor rendezni előéven át igen sikeresen munkálkodott, s nem csu- mellett a betegek rendelkezése alatt áll. Azon adást, a mint épen czélszerünek találja.
pán szépirodalmi, hanem egyszersmind a tudomá- tudományos gyüjteménytár pedig, mely gypsz** (Orvosi kineveztetés.) A bécsi orvosi lap
nyos ágakban is. A jobb műveket az „Érdem- lenyomat, fénykép, kötszer- s gépgy uj teményt szerint, a pesti egyetemen a Sauer tan»ir halálával
könyv"-be jegyzék be. 8 ezen kivül egy „Halad- foglal magában, tudományos czélokra használta- megüresedett belgyógyászati tanszékre a m. udv.
junk" czimü iskolai lapot állitottak ki maguk tik fel. Ez évi jelentésben tudományosan összeál- kanczellária a pesti egyetem által ajánlott Wágner
közt. Gyakran olvastak föl oly értekezéseket, litva találjuk azon betegségeket, melyek ott egy tanárt terjesztette fől legfelsőbb helyre kinevezés
melyek már tárgyuknál fogva is buzgó tanul- év alatt megfordultak; tudományos értekezést végett. — Ugyanott az is áll, hogy a Wágner kimányt igényelnek, s az iskolai ifjuság komoly közöl benne az igazgató a gerinczoszlop elferdü- nevezetetésével megürülendő tansz-kre dr. Győri,
irányu törekvéseiről tesznek örvendetes tanúbi- lései köréből; ismerteti a svéd gyógy-testgyakor- bécsi gyakorló orvos neveztetnék ki; e hir azonzonyságot. — Az iskola gyűjteményei is örvende- lati gépeket, s hely van adva két sebészi kór- ban nagyon időelőtti, és Valószinütlen, miután e
tesen gyarapodtak, a maga a fődanoda 3000 ft esetnek is, stb.
tanszék betöltése iránt a pesti egyetem véleméértékü Árpádkori pénzgyüjteményt szerzett.
nyét sem kérdezték meg, e nélkül pedig a tanári
szék betöltése az egyetem autonomiájának megBalesetek, elemi csapások.
sértése lenne.
Közintézetek, egyletek,
"* (Tánczvigalom jótékony czélra.) A szliácsi
** (Pusztitó tüzvész, emberdldoza'okknl.) Pri** (A mngyar tudományos akadémia) nyel- vigyéről veszszük a tudósitást, hogy e hó 12 ikén fürdőben júl. 23-ikán tartják meg az „Anna-bált,"
vészeti és széptudományi osztályainak júl. 17-ikén délután Német-Prónán borzasztó tüzvész puszti- melynek jövedelmét Kéts Lajos fürdőtulajdonos a
tartott ülésében Budenz JózseHev. tag tartott ér- tott, mely 101 lakházat és 57 csűrt tett semmivé. „Zólyommegyei magyar olvasó s társalgási egytekezést „nehány magyar igeképzőről." E szigo- A nagy szél, mely a lángokat oly gyorsan éleszté, let" javára ajánlotta föl. A belépti dijak nincseruan elméleti értekezés volt az ülés egyetlen tár- megnehezítette az oltást, noha ifj. Adamik György nek meghatározva, kiki tetszése szerint járulhat
gya, mely után a nyelvtudományi bizottság ülése- bajmóczi esküdt erélyes intézkedése folytán a áldozatával a jótékony czélra.
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Irodalom és műrészét.
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** (Vizsgálat apest-losonczi va$ut tárgyában.)
Mint a lapi&k irják, a pest-lusonczi vasut tárgyában szigoru vizsgálat van elrendelve, annyival
inkább, mert a vasutnál árvapénzek is forognak
szóban. A részvényesek érdekkel várják a köz
gyülést, hogy föllebbenjen a fátyol, mely mögött
sokan oly különös módon sáfárkodtak.
** (Gi,ükossági merénylet.) Egyik pestvárosi
biztosra a közelebbi esték egyikén az ablakon át
reá lőttek. A golyó szerencsére nem talált, de a
biztos azonnal az orgyilkos után iramodva, azt
elfogta s átadta a hatóságnak.
** (Öngyilkosság a városligetben.) A legközelebbi napokban júl. 19-ikén a városligetben egy
60 éves embert fölakasztva találtak. Ez agg
Sngyilkos Teller Pál, egykor a Rókusban fürdőszolga volt, s már a mult évben, midőn neje az
uralkodó tiphusban meghalt, életuntságról panaszkodott. Zsebében egy 1854- ben irt levelet
találtak, melyben nejétől bucsuzott, mert már
akkor is véget akart vetni életének. Zsebében
volt még 10 ft. Kossuth-bankjegy s valami akasztott ember köteléből egy darab, mely, a babonások hite szerint szerencsehozó talizmán, papírba
veit göngyölve, s erre, mint a „P. Ll." irja, az
5,, 15 és 24 számok voltak följegyezve.
** (Rablógyilkosság.) Ungmegyében Qrtchovin 6 hó 12. és 13. közötti éjjel Véges Andornét saját szobájában meggyilkolva találták. A
gyilkosság elkövetése éjjelén bérlője a szomszéd
szobában aludt, s nem látszik tudni semmit az
egész dologról. A tetteseket, a kik pénzt s több
értékes tárgyat raboltak el, erélyesen nyomozzák.
** (Óvszerek a fényüzés ellen.) A szatmármegyei gazdasági egyesület a Szatmármegyébea
működő négy jótékoTiy nöegyletet felszólította,
hogy küldötteik által vegyenek részt egy bizottmányban, mely a fényüzés elleni óvszerek felett
tanácskozzék. E bizottmány müködésének eredménye egy „emlékirat", melyben a takarékossági
javaslatok a következő nyolcz pontban vannak
összefoglalva: „A fényüzési s fölösleges cselédek
eltávolítása a háztartásból. A drága kelmék, ékszerek vásárlásainak kikerülése.A drága borok, szivarok s nyalánkságok száműzése. A hitelbe vásárlástól valo tartózkodás, öltözékben az egyszerü
és magyaros jelleg. Az asztal ízletes egyszerűsége, délben legfölebb négy, este két tál étellel.
Költségvetés készitése, s ebben a kiadások pontos öszhangzata a jövedelemmel. Végre: hasonló
szellemben vezetett okos gyermek-nevelés, e legfíJbb sulylyal biró végezel, melytől a haza jövője
van föltételezve." — E derék nőegyletek helyes
inditványa, óhajtandó, hogy mindenütt követőkre
é? gyakorlati alkalmazásra találjon.
** (Egy kevésbbé ismert vidéki szintársulatr.U)y mely Dánczné igazgatása s Pap István művezetése alatt áll, irják nekünk, hogy az jelenleg
Nyitramegye Ürmény mezővárosába ment előadásokat tartani. A társulat iparkodó tagjai közt
Dáncz Nina k. a. érdemel leginkább figyelmet.
Levelezőnk dicsérőleg szól még e társulat józan
éjs szerény magaviseletéről, mely szép ellentétet
képez azokkal, kik garázdaságuk által a jobbak
rovására elidegenítik a közönséget, a mi nemzeti
színészetünknek nem csekély hátrányára van.
** (Uj ásványviz-forrás.) Rákos-Palotán, hol
nem rég dárdanytartalmu forrásra akadtak, ujabban ismét egy kéntartalmú forrást fedeztek föl.
** (A izabadságos katonákból) nagy csapatokat szállitanak már is hazafelé. E hó 17-én ért az
olaszországi első csapat Bécsbe, hol nagy naptömeg várt reájok az indóháznál. Egy uri ember
meg akarta valamennyit vendégelni, de ez meg nem
engedtetvén, minden katonának egyenkint 1 ftot
""
Sa saját költségén szállittatta öket a városba.

** (Magyar zenészek Münchenben.) Vörös
Jánosi bandája a bajor fővárosban nagyon kedvező fogadtatásra talált. Egy ottani lap egész
elragadtatással beszél róla. Különös tetszésben
részesült a czimbalom, ez ott még nem ismert
eredeti magyar hangszer. — Meghiszszük, hogy
a magyar zene mellett a bajorok is lelkesülnek;
hát ha még sör helyett bort innának!
** (Magyar dalárok a német dalszövetség ünnepén.) A pécsi dalárda a Drezdában közelebb
megtartandó német dalszövetségnél Valentin
Károly tagja által képviselteti magát s az ünnepélyre lelkes sorok kiséretében pompás nemzeti
szinü zászló-szalagot küldött gazdag aranyozással.
A szalagon a magyar nemaeti • pécsi dalárdái
czimer vaa, körüle szintén aranyos betükkel e
felirat: „Németfton dalárszövetségének a pécsi dalárda 1865." — A „Pesti Unio" is több tag által
akarja magát képviseltetni Drezdában.
•* (Bérkocsisok jutalmazása tüzvész esetére.)
Pesten eddigelé naponkint 20 bérkocsi volt felváltva oly czélból kirendelve, hogy tüzvész esetében a fecskendőket s egyéb oltószereket a veszély
helyére szállítsák; e kötelezettséget legujabban
az összes lóbirtokosokra kiterjesztette a tanács, a
nélkül, hogy valami meghatározott sorozat lenne
megtartandó. Hogy egyszersmind a közellakó fuvarosoknak a kivánatos minél gyorsabb megjelenésre nagyobb ösztön szolgáltassák, az eddigi
jutalom-dijak következőleg emeltettek föl: eddig
tudniillik az első fecskendővel megjelenő fuvaros
éjjel 10 ftot kapott; ezentul különbség nélkül nappal vagy éjjel 10 ftnyi jutalom fog kiszolgáltatni;
a második megjelenő fuvaros eddig éjjel 5, nappal
2 ftot kapott ezentul különbség nélkül 5t ft^l íbg
jutalmaztatni.
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Világos indul, a 4-ik lépésre maitat mond.

Szerkesztői mondanivaló.

285-dik számu feladvány megfejtése.

7774. Hanva vagy Miskolcz. Megilletődéssel olvastuk a sorokat; arra a „mellbajra" még álmunkban sem
inertünk volna gondolni. Adjon az ég teljes sikert a megkezdett fürdőben. Itt különben semmi baj; s a barátság és
türelem szépen megférnek egymás mellett.
7775. Zalathna. Sz. J. Nézetünk szerint az a nagy
jutalom, mely egy „három szinü kanmacskára" lett volna
kitüzve, nem egyéb mesénél. Az igaz, hogy. nehány évvel
ezelőtt a hir lapokban előfordult efféle jutalomhirdetés, de
a valódi hirdetőre soha sem lehetett ráakadni. Szolgáljon
és értesítésül mindazoknak, kik már eddig több helyről
küldtek be hozzánk e tárgyu ajánlatokat.
7776. Pápa. E. L. Az a kért s igért levél eltévedt
irományaink között. Igen csekély jelentőségü levén, nem
nagy gondot fordítottunk megőrzésére. Ha mégis előkerülne, küldjük. Az életrajz nincs időhöz kötve s jőni fog,
ha rákerül a sor.

(Szerzö megfejtése s*erint.)
Világos.
Sötét.
1. V b 5 - f l . . ,
BgT— £7
Sf. Hd8—f6
tetsz.sz.
3. H - c 8 v. V—rmat.
Helyesen fejtették meg. Vmzprimbm.- Fülöp J<Sz«ef.
— Miskolczon: Czenthe Jozsef. — Pozsonyban: Csery Gábor. — Pesten: Cselkd Gfyörgy. — A pesti *akk»k6e
(E feladványnál l.V—e8f és 2.V—c8 lépések is czélhaz vezetnek, V—«2 első lépésre t a n b a n Sötólr F ~ dot
a matot meggátolja.)
' ..
Rövid értesilésele. B.-Füred. F. J. A szives meghívást köszönettel vettük; de « fönnebb látható ok miatt
ezuttal is gátolva vagyunk annak
igénybe vételébeni Fo*
Sil
gadja érte; üdvöaletunie*' ~~ <l<*> Gu M. A. küldeményt
köszönjük s meg fogjuk vizsgálni.

Görög-orosi
naptár

Julius (6)

290-ik sa. f. — Loyd SámueltöL

a

Julius l-töl júl. 31-ig, a szinházi szünidő
miatt, a szinház zárva van.
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Izraeliták
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15 19 4 26 7 45 8
A 6 Apollin. 11 C 7 Prókus
Jolánta
12 Gábor
t Ab. Ros. 1,5 17 4 27 7 44 8
16 15 4 28 7 43 8
13 Aquiltes
2
Kristóf
15 18 4 29 7 42 8
8
Anna
14 Czirjék
4
Pantaleo
15 10 4 31 V. 41 8
15 Athinez
6
15 7 4 32 7 30 8
Sámson,
16 Marina
Mártha
IT Jáczint
SSab.Haz. 15 6 4 33 7 88 8
Qoldfénvvaltotások. J} Elsö negyed másod izben e hónapban 8 5ra 25 perczkor este,

Vasár A 7 Libór
Hétfó Krisztina,
Kedd Jakab, Kristóf
Szerda Anna B. ar. anya
Csőt. Pentele, Gunda
Pént. Incze pápa
Siomb. Mártha, Flóra

SAKKJÁTÉK.

* * (Gazdag koldus.) A napokban Pesten egy
koldust temettek négy lovas kocsin, zenekiserettel,
a ki a belvárosi templom ajtajánál szedte az alamizsnát, s több ezer forintot hagyott maga után.
Csupán temetésére 400 ftot határozott fordittatnu
** (Halálozás.) Id. Cseresnyés István, egykor
Csanádmegyének több mint husz éven át közbecsülésben állott főügyészedül. 17-én, életének67-ik
évében Makón elhunyt. Jó családatya, mindig hű
hazafi és mindenek fölött igazságos ember volt.
Legyen áldás emlékezetén!
** (Halálozás.) A mult héten halt meg Balaton-Füreden alsó-dabasi Halász Lázár, k.-nyéki
földbirtokos, a számos ismerői mindegyikétől tisztelt és szeretett öreg ur, ki Fürednek nagy idő
óta évenkint rendes vendége volt, Fiatalabb éveiben a magyar testőrség tagjai közé tartoaott.
Béke poraira!

H E T I - N A P T Á R.

Hónapi-és Katholikus és Protestáns
hetinap
naptár

7777. Kemecse. K. K. A tervben levö állatkert bizettságAiak elnöke dr. Szabó József egyetemi tanár ar s
az állatpéldányok ide volnának küldendők. Miután azonban az állatkert' még' csak alakulása első stádiumában
van, egyelőre jobb volna, amaz állatokat még egy ideig
ott tartani, a hol eddig találtak gondos ápolást. Annak
idejében ki fogjuk hirdetni, hogy az állatkert már alkalmas helyiségekkel bir.
7778. Nagyvárad. W. M. A képeket ót szöveget
kérjük. A megjelenési idö majd a körülményektől fog
függni.
7779. Derecske. K. N. B. Másnemü elhatmozottságunknál fogva a kép kiadását egyelőre nem Ígérhetjük.
7780. Gy«r. R. K. Az érdekes leírást vettük. A küldött képre nézve még egy kis gondolkodási időt kérünk.
Rajzolóinkkal kell iránta értekeznünk, lehat-e valamit
belőle csinálni.
7781. Zenta. L. A. Azt a csunya verekedőit »em tartjuk arra méltónak, hogy oly bőven megénekeltessék. Törvényszék elé tartozik. Legfölebb majd az utóbbinak itéletmondása érdekelhetné a közönséget.
7782. N.-Szalók. V. Gy. íly hangu és tárgyu vidéki
tudósitások most sem alkalmasak a közzétételre. A nép
vak hiedelmét ily uton nem fogjuk megszüntetni. Szóbeli
felvilágositással kellene közvetlenül reájok hatni.
7783. Fflle. N. I. A czikk inkább gunyirat, mint élethű rajz; s a helyett, hogy javitna vagy legalább mulattatna, csak keserítené a kedélyeket. A czél el volna tévesztve.
Az árny-oldalak mellett a kevés fényt is ki kellene emelni.
7784. Rékas. dr. Sz. örömmel adtunk helyett az avatott felszólalásnak. Csak az a kérdés, nem fogj a-eaz innét
a tulságos félelmet nevelni, a melynek legyőzésére volt
leginkább irányozva e tárgyu első közleményünk?
7785. Pozsony. Sz. L. Elkezdjük azonnal; óhajtjuk,
hogy a második resz se késsék sokáig.
7786. Páris. Sa. D. A másik lapra néave legfeljebb
hétfőn reggel kellene megkapnunk a kéziratot. Alapot
küldjük. Mihelyt Sa. hazajön a fürdőből, a többi is indul.
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Szabó Vil (arczkép), Varga József. — Bakonyi dal.
Thaly KUmdn. — A miniszter áldozata (vége). — A halál.
il I
büntetés (két képpel). — A tétényi kastély (képpel). — A
budai
bombatér (képpel). — Mult századbeli magyar hö*
6. rsöfc. — A veszettség elhárítható de nem gyógyítható. Dr.
7 45
Szmatay, —• Egyveleg. — Tárház. Vasárnapi beszélge8 13
8 41
tések, — Párisi levél.— Irodalom és müvészet. — Egyház
9 6 ' és iskola. — Közintéaetek, egyletek. — Balesetek, elemi
9 30
csapások. — Mi ujság? — NemMti seinh**. — Sierkesztíi
9 bő
mondanivaló.,
— Sakkj»ték> — Heti-naptár.
_
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Felelős szerkesztő Pákb Albert. (Lak. magyar-nteza l. «*•)
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Az atyák és anyákhoz, tanitókhoz, nevelőkhez s lelkészekhez.

HIRDETÉSEK.*
Elöfizetési fölhívás

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
1865-i julius —deczemberi folyamára.

il

Elöfizetési föltételek:

(a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy
Buda-Pesten házhoz hordva)
^Félévre (julius—deczember)

. . . . . .

5 forint.

Csupán a Vasárnapi Újságra:
Félévre (julius- deczember)

. .

.

.

.

3 forint.

Csupán a Politikai Újdonságokra:
Félévre (julius—deczember)

. . . . .

3 forint.

1

Minden héten kettős iv! — Félévi elöfizetés postán csak 3 forint.
Midőn az aligmult évnegvedben a „Falusi Gazda" szerkesztőségét átvettük,
szándékunk volt hazánk földbirtokot* osztályának egy oly ismeretterjesztő közhasznu közlönynyel szolgálni, mely a mezei gazda igényeinek és érdekeinek mindem
tekintetben megfeleljen;—hogy mennyiben köielkettük meg kitűzőt feladatunkat, é*
mennyiben feleltünk meg hivatásunknak, azt megitélni t. olvasó-közönségünk bö'.Cf
belátására b zzuk.
A „Falusi Gazdá"-nak, hogy revének és hivatásának mpgfelelien, — tíikélete*
átalakítása volt szükséges, s mi e tekintetben t. olvasó-közönségünk igényeihez é»
kívánalmaihoz alkalmaztuk inasunkat; s örömünkre mondhatjuk, hogy e részbea
r.em cstktkoztunk, mert azon részvétben, melylyel szaklapunk irányát t. gazda*
közönségünk fogadta, s a szakirodalom ismert tekintélyeinek szives közreműködésében
csalhatatlan ismérveit Útjuk
annak, hogy czélt nem tévesztettünk.
A ..Falusi Gazda4' irá lya tehát ezentulra is ugyanaz marad, s mint á j ó és hasznos ismeretek terjesztője fog gazdakózönségünkn-k vezérül szolgálni; s ez azon
irány, mbly felé haladni, s melyet következetesen szem elött tartaui, kitüzött czélunk i
feladatunk leend.
S habár részünkről szellemi és anyagi áldozattal is kénytelenittetünk megküzdeni,
azon öntudat, hogy nemzeti jóllétünk előmozdítására bármily csekély arányban ií közre*
működhettünk, eléggé megjutalmazza fáradozásainkat.
•
Kelt Pesten, junius havában 1865.

Heckenast Gusztáv,

Dr. Farkas Mihály,

kiadó-tulajdonos.

'•tmm

A „Falusi Gazda" postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva.

Félévre (julius—deczember)
3 ft. — kr.
Egy negyedévre (julius—szeptember)
1 ft.. 5 0 „
egy nagy halmai valódi rumburgi és hollandi vászn»k, ramburgi asztalnemilek,törülközőTeljes
száma
példányokkal
még
folyvást
szolgálhatunk.
kendők, szines kxnavásznak é» 2500 tuczat a legszebb vászon- és bdtiz-z*eí>kendöknek a

A „Falusi Gaida" kiadó-hivatala

vászonáruk valódisága 8 teljes rőfmérték biztositása mellett ^ H e tárgyak sürgetett
eladása tekintetéből

J/tT a becs-ár nak fől é nyi arán. * ^ B

'UJ HAVI FOLYÓIRAT 8 - 1 4 ÉVES MINDEN FELEREZETC MAGYAR FIUK ÉS LEÁNYOK SZÁMÁRA.

fbldbírt., a „Falusi Gazdi" szerkesztője.

Elöfizetési föltételek.

Végképeni eladása

iííi'

GYERMEK

második félévi folyamára.

(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám).

„S. Metb, Rotlienüiurmstrasse Nr. 29 in Wien."

\

« czim alatt:

földmivelés, kertipar és gazdaság közlönye,

A Vasárnapi Ujság rs Politikai Újdonságok kiadó-hivatala

Levélbeli megrendelések a pénzösszeg beküldése vagypostaí utánvét mellett a lehető leggyorsabban 8 a leglelkü-raeretesben eszközöltetnek, — a kívánatra uiustiák is küldetnek.
A leveleket kérjük e czim alatt küldeni:

uj, rendkivül olcsó s czélszerüen elrendezett folyóiratot

SI GAZDA

S W A Vasárnapi Ujságból teljes számu példányikat még folyvást
asolgálhatnnk.

I

egy

Elöfizetési fölhívás

VASÁRNAPI UJSÁG
'•, ^

Az alulirt könyvkiadó-hivatal folyó évi Julius havában megindít

(Pest, egyetem-uteza 4. sz.)

Beküldetett.

Dr. Popp J. G. fogorvos Anathcrin-szájvize.

Azon t. cz. közönségnek, mely a nyári évsiak folyama alatt utra vagy külföld
fürdőre kelni akár, ajánljuk itihelyt a forrásnál hogy lássa el magát dr. Popp-fele hir1 vég mángolatlan vászon, becsár 12 ft., most c.«ak 6 fr. 50 kr.
neves Anatherin-szájvizével,hogyha annak valo lisá áról s hathatósságáról meggyőződést
szerezni óhajt, mert dac?ára a sok szabadalomnak, mutra és védjegynek, mégis sok
1 vég SO rófós jóféle fehér fonal vászon, becsár 18 ft., most caak 9 ft. 60 kr.
hamisitás fordul elö. Minél nagyobb egy elismert gyár'mány u'án a kérdez>>ködés,
1 vég 30 rőfós kitünö sziléziai vászon, becsár 20 ft, most csak 10 ft. 60 kr.
annál nagyobb e öt vesz azon a kuruzsolás, minélfogva bátrak vagyunk az illetőket arra
figyelmeztetni, hogy az Anatherin-szájvize a bel-és külföld azon raktáiaiban kapható
1 vég SO rófö's mángolatlan kreaszvászon, becsár 22 ft., most csak 11 ft.
csak valődi minőségben, m.lyek időről időre a hírlapokban közölve vannak.
1 vég SO rőfös rumburgi vászon, becsár 2-t -40 ft., most csak 12 — 20 ft.
Hogy épen a Popp-fJe Anathorin-szájviz luthatóssága a fogak és -zajra nézve
fölülmulhatlan, arról eléggé kezeskednek a legjelentékenyebb személyiségek bizo1 vég 88 röfos hollandi ezémavászon. becsár 2* ft., most. csak 14 lt.
nyítványa".
1 vég 40 rőfös rumburgi ezérnavászon, becsár 32—40 ft., most csak 16 - 20 ft.
M-ly ezen hirnevet snlárd alapra fekteti, nz, hogy nemcsak azok, kik ezen Popp-féle
Anatherin-szájvizet használják, annak dicső voltát elismerik, hanem a legelőkelőbb
1 vég különösen jó rumburgi vászon 6 inghez, becsár 28 ft., most csak 14 ft.
o vosi egyéniségek is ezen Anatherin-szájvizet minőségre nézve litünőnek taitják i
1 vég kitünő rumburgi vászon 8 inghez, becsár 30 ft., most csak 15 ft.
bizonyítványaikkal támogatják. A keluikezé-i lorrástól messze a határon túl, az osztrák
birodalmon kivül a Popp-féle Anatherin-szájwz utat tört magának; Franczia-, Angol- ét
1 vég 50 rófös hollandi vagy irlandi vászon, becsár 40—60 ft., most csak 20 — 30 ft.
Oroszországban a Keleten és Amerikában elterjedve naponkint ujatib fogyasztókkal
1 vég 50 rófdB kitünő jó kézifonatvászon, becsár 50 ft., most csak 25 ft.
találkozik. A kik ezen vizzel száj s fogaik ápoláát megkezdik, a?ok jótékony hatását
1 vég 64 rőfös legkitünőbb ru-nburgi vászon ára uio-t csai 23, 20, 28, SO, S5, 40, 45érzik, s kiki magának tulajdonítsa; hogy ha ezen szálvíz nélkülözése által száj s fogaikat
elhanyagolják. Az Anatherin-szájvíz nem fényüzési cz kk, melyet a nyerészkedés •> hiúságra
60-6'U'tig a legfinomabbak.
kigondolt, hanem az egy egész-égi gyógyszer, mely a művelődésben minél előbbre halad,
1 vég 30rófós legjobb rumburgi ágybéli kanavászon, becsár 15—10 fi., most csak 7 - 1 0 ftig. aunál átaláuossabbá kell válnia.
1*03 (3-3)
A legfinomabb s legjobb 3 — 4 nyüstös oroszvászon nyíri öliiinyokre urak számára, rófe:
;
~
3i>, 35, 40, 45 krjával.
Az eddig is sok elismerésben részesült és dicsérőleg
ismert franczia kozmetikai mosdóvizét, ugynevezett
1 tuczat kisebbszerü fehér vászon zsebkendő, becsár 2 ft. 40 kr., most csak 1 ft. 20 kr.
1 tuczat jóféle fehér vászon zsebkendő, becsár 5 ft, most csak 2 ft. 50 kr.
1 tuczat jóféle rumburgi vászon zsebkendő, becsár 8 ft., most csak 4 ft.
1 tuczat legfinomabb fehér és szines rumburgi vás on zsebkendő, boesírl 2 ft., most csak 6 ft.
ajánlja
1 tuczat franczia biuiz-zsibkendó ára most csak 4, 5,fi,7 - 8 ftig a legfinomabbak.
1 darab pamut abrosz, becsár 1 ff., most csak 50 kr.
1 asztalterítők 6 személyre, azaz: 1 abrosz és 6 db. hozzáillő asztalkendő ára most csak
fi, 6, 7—8 fiig a legfinomabbak.
a „Minervához,"
1 asztalteriték 12 személyié a/.az: 1 abrosz és 2 dh. a«talkeudö ára mo.>t csak 10, 12,
v
á
c
z
i
u
t
ca z a 22 11 -ddi ikk ss z á m
m
a ll aa t t .
v
á
c
1 t - 16 forintig n 'eefinoniHbbak.
H o g y ezen csola<zerü folyadék legfónye.b hathatósfígíró' a s z e n e m n eek tudom***
^
1 tuczat jóféle d'léd- v.t^y konjh.ikendü ár< most c ak 2 ft 50 kr.
lehessen, arra nézve elégséges a z , hoiry a közönséges mosakodás után a vvíz kellöieg
formán rák«-netik
lriízH8.-ék, s egy darabka, szivacs avval iiie|iiu<lve
r á k K
iiie|>iiu<lve irtetik, s a bőrre egyformán
egyformá
1 tuczat d4masz lörülköző-kendó vagy ,iama.»z .is talkundó ára moí,t c a k 5, 6, 7 - 8 liig f lriízH8.-ék,
mely azonban le nem törlendő - s igy «z arezbört a legmagasb k o n g épségben tartja,

Tartalmát az ifjnságl irodalom körében Ismeretes legjelesb Íróink és magyar fordításban a költőidnek legjobb s legkitünőbb mnvei képezrndik.
3Mr~ Euyu tal az iljnság barátit és irókat fölkérjük: hogy nz alább következő programm értelmében folyóiratunkat dolgozataikkal si közleményeikkel
támogatni sziveskedjenek. Egy-egy nyomatott ivet 20 -80 fttal fogunk díjazni.

.

ee

Férfiingek mi groudulésénél a nyakbóség pontog msrtékö kéretik.
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várható

-

1

n i e l i - a b b a n á l l : • h o g y « z ar-- -*-•-•-'

i a sárga foltokat tökéletesen eltávolítja.

a szeplöt, bibireséket,

-i)

A „Magyar gyermekbarát" tartalma.

Felszólítás

a szülékhez, nevelőkhez, tanitók hö/.!

Az atyai s anyai szívnek saját gyermekénél mi lehet drígább e földön? A esa'adfó
gondoskodá>a, az anya szeretete! vajjon ismer-e magas-b és löntoi-b feladatot: a felserdülő gyermek nevelésénél s annak jövendő boldogságánál? És valóban
A gyermek jó és helyes nevelése jövőjének legbiztosb záloga, a legnagyobb jótéte
meny, mit a szülék neki nyujthatnak.
Legszentebb kötelességünk tehít, a gyermeket oktatni, az élet küzdelmeire előkészíteni, s a jónak és értelmességnek magvát fogékony kebelébe beoltani.
Ar iskola egyik hathatós eszköz ezen szent köt lesség teljetithetésére; de c"p oly
fontos, sőt tán még fontosabb a nevelés, az oktatás és azon képezés, melyben a
gyermek otthon a szülék házánál részesittetik. — E/en feladat megoldását pedig
hathatósan elősegiti a jó, a választékos ifjusági irodalom.
.Hogy tühát a szülék s nevelők által az e részben régóta mélyen érzett szükségnek
eleget tegyünk;
miután — mit tagadni nem lehet — jeles és a mellett olesó ifjusági iratokban nagy hiányt szenvedünk, ezennel egy ifjusági folyóiratot léptetünk
-éleibe e czim alatt:

„MAGYAR GYERMEKBARÁT."

Hosfy ezen ifjusági irodalmi vállalatunkat mi módon szándékozunk elrendezni é»
mily tartalomdds változatossággal kiállítani, eléggé látható a következő rovatokból:
1. Apró történetek, mesék és regék a gyermekek mnlattatására » egyuttal
erkölcsi érzetök folélesztésére.
2. A gyermekkorra nézve könnyen felfogható rövid oktatások a népek
történelméből, különös tekintettel hazánkra.
3. Orhis piHu-, vagy is a világ képekben. Ezen fejezetben a gyermekeknek a természet tárgyai, az emberi intézmények szóval és képekben adatnak
elfi, hogy a gyermek mindazon tárgyakról helyes fogalmat és ismeretet nyerjen,
miket az Isten teremtett és emberi kéz létesitett.
4. Átalános hasznos ismeretek kátéja kérdések- és feleletekben.
5. A gyermt-k j ó magaviseletére vonatkozó erkölcsi mondatok és arany
szabályok. Gyerinekiinák. üdvözletek, köszöntések stb.
6. Foglalkozás az ifjuság szamára, tanitások s ntmntatásnk, melyek által
a gyermekek képessé tétessenek, apró foglalkozások által egyszersmind hasi*
nos'dolgot is tenni, és az időt kellemes s egyuttal művelő es oktató módon
felhasználni.
1. liyakorlntok az emlékező tehetség gyarapitására.
8. Gyermek jiitékok fiuk s leányok sxámara a háznál és kflnn a szabadban.
9. Talányok, rejtélyek és rébtiszok a gyermek elméjének élesbitésére.
10. Sz.!tvalfisi (Viadalok, tekintettel a gyermekek különböző korára, —
apró dalok zenemüvek stb.
számos csinos képpel lesznek ellátva, melyek
száma
l.vé.

Heckenast Cnsztav,

illatszer-kereskedése Pesten,

— mely azonban le nem törlendő - s igy «z arezbört a legmagasb k o n g épsé
annak l'eh<TSo'<r t simaságot ds gyöngédséget kölcsönöz
'
.
Ezmi ajánlásra
,r,M„l«Ur„ méltó
mnlm mosdöviz.
niosdöviz. tdbbs/ori
„.la'iisa által, fi-vors
gyors s megiepo giKer
tubjis/óri l.V./na'.isii

.

egész évre postai küldéssel csak 2 forint ausztr.

HEEGZEGNO-VIZ,

a l''t»fiiiui)iabhak.
3000 db. a legszebb ruinl)iir b 'i vászon-insrek tertiak én nök szám-íra - h >gy azok minél
gyorsabban e'ad ithaa<anak, •'>. 4 —*> ltja al * lu.litiom ibh.ik — áruba bocsáttatnak.

•

Ara egy-egy évfolyamnak, muly ll havifilzetbeii, egy-egy füzet 64 hasábon, legnagyobb negyedrét alakban,
200—350 a szöveg köze nyomott képpel s borítékkal ellátva, jelenik meg,

Elöfizetési föltételek:

3. Az elón/eté^ ár »z egész évfolyamra, vagyis 12 füzetre csak 2 ft. - Az egyes
1. A „Magyar gyermekbarát" évfolyama mindenW julius hóbiin veszi kez'letct,
ulú bekövetkező szünidőt, havi fiizefk postán V6- mentcs-n küld-tn.-k szét.
azon hóban t. i., jn«l\ben az iskolás gyerin k a tanviz-giil.it K ulán
4 Tiz^lőli^ési példányra gyujt Akn«k e-y ti«Wet-pdW*nynjal szolgaiunk.
i , és sszorgalmas*
z o l * tanulása által hasznos ajándékoi
já
é
l "ell
érile
5. A czimeknél, melyek alatt, a íüzettk szétküldcndok, pontos löjegyz&sét,
2. A „Mí.gy„r gyermekbarát" évfo yamii \i h>tv> lü'.i-tbrtl áll, m-lyekhól minden
végével etfy-cíiy tüzet két
'
" ' "
'
ti Az előfizetési pénzek bérmentes beküldését kérjük.
jelenik ui.-g.
Pest, junius 18 á n 1865.

Jlujuar gyermekbarát" kiadó-hivatala

int. te

;

(egyetem-uteza 4-ik szám).
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.__.. Uj előfizetési fölhívás ""~ 1

^"^Elöfizetési fölhívás

31-ik szám.

Tizenkettedik évfolyam.

REGELO MAGYAR SAJTÓ
tr

czimü, nagy, értékes mümellékletekkel

nagy politikai lapra.

megjelenő regény-folyóiratra.

Előfizetési föltételek:

Midőn ezennel az előfizetés megújítására szólítjuk föl folyóiratunk eddigi elófizet4it, ezt »zon kecsegtető reményűvel teszszük, hogy már eddig is kivívtuk olvasóink
teljes megelégedését Lapunk czélja: egy terjedelmes olvasótár, s egy válogatott képgyűjtemény megalapítása. Az olvasótár már egy év alatt az olvasmányok rendkivüli
bőségét fogja nyujtani; a képtár szaporodása csak előfizetőink szaporodásától függ. 3
Minden éw ónén előfizetőink minden esetre egy nagy értékü képet kapnak.

Postán küldve:
hóra (Angastag—Október)
6 hóra (1865/66. A u g . - Január)

Elöfizetési

A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

a „Regélő" czimü mulattató folyóirat minden hóban kétszer, 15-kén
és 30-kán, jelenik meg.

A „Magyar Sajtó" kiadó-hivatala
fegyetem-utcza 4-ik szám).

Mindegyik »zám 4 legnagyobb alaku ívből, 8-rótben, 3 hasábos lapokon, és azonkivül
borítékból álland.
Elöfizetési ára postán küldve vagy Budapesten háthoz hordatva:

A „Regélő" kiadó-hivatala.

gy

__ Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai 1'jdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krbí;
h4romsz~r- vagv többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haasensteiii és Vogler. - M.-Frankfurtban:
Otto Mollien és Jaegor könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos. - és Pesten: a kertésí-gaadászati ügynökség is. József-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

BárÓ Sennyey Pál.

A pesti mezőgazdasági kiállitás alkalmával elsA éremmel kitüntetve.

Kerti- és tüzi-fecskendők,

raktári helyiségek adandók bérbe,

KUTAK, SZIVATTYÚK, MERITÖBÜVEK,

kés-, emetyc»iga s gőzhajtásra, szivattyúHoeréfc*?, s mindezek elismert kitüud legf.
«zabadalmazott, kettflshatásn rendszer szerint készitve, kautsnk szellentyüvel, s
melyek be nem rozf dásodnak s működésükben soha nem hibáznak, ajánlja Kernreuter F,
As aratán közeledvén, a kereskedést ttző t. oz. közönség a m. t Akadémia palotája dicséretesen ittmert gyára Hernalsban, eredeti gyári árakon
*l«tti 227 négyszeg ölet tartalmazó száraz, világos, és a rakparttal két alagut által
összeköttetésben levő raktári helyiségekre figyelmeztetnek. Ezen raktárak vagy egészben
vagy részletenkint egy vagy több étre bérbe adandók. Közelebbi tudósitást nyerhetni
1185 ( 6 - 6 )
az épitési irodában, az Akadémia palotájában I-ső emelet.
1207 (2—0)
Pesten, kétsasntcza IS. sz. a.

Heksch Sándor

il magyar földhitelintézet
sorsolás alá esö 51/, %-os záloglevelei

oly értékpapírok, melyeknek összegei földbirtokra elsó helyen történt betáblázás által biítositvn, » hivatalo*
kimutatások szerint két-háromszoros értékü jelzálog által fedezve vannak.
E jelzálogi biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

az intézet alapítványi tökéje, — a tartalék-alap, — a törlesztési alap,
kölcsönös jótállása

a£ intézet valamennyi adósának, kik egyetemlegesen, egy mindnyájaért és mindnyája egyért, égése ingó é» ingatlan
vagyonukkal kezeskednek a záloglevelek birtokosainak az intézet kötelezettségeiért.
A záloglevelek, melyek 34% év alatt, félévenkinti nyilvános sorsolás utján teljes névértékftk szerint visszafizettetnek, 1000, 600 és 100 ftra szólnak, 5% %-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 %-ot jövedelmeznek,
nem számitva bele azon töke-nyereményt, mely a teljes névszerinti értékben visszaváltás folytán a vásárlási ár é s a
névérték közötti különbözetnél fogva a vevó javára esik.
Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel van ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig május és november
1-só napján, minden adólevonás nélkül, váltatnak be, s pedig nemcsak Pesten az intézet pénztáránál, hanem minden
európai börzepiaczon, valamint azon kereskedő-házak álul is, melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.
A. záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

(

Elöfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft - Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft.

5 ft.
3 ft.

I V Ax előfizetési pénzeket bél-mentesen kérjük a „Regél*" kiadó hivatalához
(Pesten, egyetem-utcza 4. sz. alatt) intézni.
U f A kép-múmellekletet minden előfizetőnk, ki júliustól deczemberig
clAfizet, megkapja.
9 V * A „RegélA" megjelenési Idejétől teljes számu példányokkal még
folyvást szolgálhatunk.

árvapénzek,

Pest, julius 30-án 1 8 6 5 .

Buda-Pesten házhoz hordatva az elöfizetési árak ugyauazok.

föltételek:

Máresiustól kezdve Deciember végeig (tiz hónap)
Julius l-jétől kezdve Deczember végeig (hat hónap)

% ft. 5 0 kr.
5 ft. — kr,

alapítványok,

egyebek biztositására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

biztos töke-elhelyezések és az aggkor biztositására.
miután föltétlen biztositékot, s most vásárolva,

7% évi jövedelmet és biztos tökenyereményt
nyujtanak.
8 ^ Ar emlitett záloglevelek, a napi-arfolyam szerint, kaphatók PESTEN: MaMe«x C. 1., Wahrmann és Ba
•áron testvérek czimü kereskedő-házaknál; - BÉCSBEN: M. Schnapper, Johann Rlbarz, L. Epstein uraknál; —
vidéken: a Magyar biztositó-társaság föügynökségeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzért azonban
posta utján magától az intézettől is megszerezhetők.
1083 (10—0)

PÁLYÁZAT
tanítói állomásra.

A györi ágost. evang, gyülekezet részéröl
a IU. és IV-dik elemi osztályu 500ft.évi
fizetés, 2 ol kemény és 2 öl lágy tüzelő fa,
ugy_ szabad lakás illetményével egybekötött
tanitó! állomásra pályázat hirdettetik. A
megválasztandó köteles leend egyszersmind
a vasárnapi iskolában is külön dij az*? mellett tanítani s állomását még folyó évi szeptember hó 1-sején elfoglalni.
A pályázói kivánok felhivatnak, hogy
szakképzettségükről szóló bizonyítványokkal ellátott folyamodványaikat legfeljebb
foly 6 évi augusztus hó 10-kéig alulírotthoz
beküldeni el ne naulaszszák. — Győrött,.
julius 9-én 1863.

PERLAKY DANIEL*

a győri ágost. evang, gyülekezet felügyelője.
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Két könyv kerestetik!
ugymint:

FÉNELON TELEMARJANAK
régi magyar kiadása, ea

Sebastiano der Verkannte.

A ki ezen két régi könyvnek vagy csak
egyikének is birtokában van és eladni akarná,
legyen szives a Vasárnapi Ujság ésPolitikai
Újdonságok kiadd-hivatala utján árukról
nyilatkozni^
n g g (1)

Gyónón

Pestmegyében HaWsz Péter wnál van
104) 01 kemény száraz tölgyfa és *© •*
puhafa, 150 akó ó b o r szabad klsból
eladó.
1214 ( 3 - 8 )

Kiadó-tulajdonos Heckenast 6nsztav. —• Nyomatott saját nyomdájában Pwten, 1866 (egyetem-titcsa 4-ik szám alatt).

A hazánk politikai életében legujabban
fölmerült rendszerváltozás egyik örvendetes
jelenségének tekinthető báro Sennyey Pál
kineveztetése a magyar királyi főtárnokmesteri méltóságra. E név is, valamint Mailáth György főkanczelláré, a magyar kormány jövendő programmjának egyik kulcsául, kezességéül tekinthető.
Báró Sennyey Pál a mult héten foglalta
el Budán a sokáig üresedésben állott tárnoki
széket, s átvette a m. kir. helytartótanács,
ezen legfelsőbb magyar kormányszék vezetését. E téren nem a politikai viták és közjogi kérdések megoldása lesz
ugyan közvetlen feladata (miután ezek az országgyülés teendői közé tartoznak); de egy másik, épen oly fontos hivatás vár
reá: az administratio, a közigazgatás gépezetének vezetése s
rendben tartása.
Báró Sennyey magyar államférfiaink ifjabb nemzedékéhez tartozik s politikai pályájának még csaknem küszöbén állott, midőn az 1848-diki események arról leszorították s mint
->^
annyi más elismert tehetséget,
őt is elvonultságra kárhoztatták.
De azért eddigi pályáján is elég
jelét adta annak, hogy államférfiui tehetsége s határozott
politikai egyénisége iránt biza-'
lommal viseltessünk. B. Sennyey
Pál 1822-ben született Zemplénmegyében. Atyja, b. Sennyey
Károly, cs. kir. kamarás volt,
anyja a még most is életben
levö Nádasdy Erzsébet grófnő.
Szülei után nagybirtok örököse
lön; de vagyona növekedéséhoz még egy más körülmény is
járult, A Sennyey-családnak
ugyanis oly hitbizomány^ van,
melynek ^ örökösét a végrendelkező intézkedése szerint a család legjelesebb tagjai közül — a korra és
személyre valo minden tekintet nélkül —
Zemplénmegye volt feljogosítva szabadon
választani. S a nevezett megye ezen hitbizomány örökösévé, már gyermekkorában kitünt jeles tulajdonainál fogva b. Sennyey
Pált nevezte ki.

magánéletbe vonult ő is. A Bach-rendszer
alatt elvei nem engedték, hogy alkalmazást
fogadjon el. Ezen időben azonban részt vett
azon emlékiratok szerkesztésében, melyeket
akkor hazánk conservativ pártjának számos
tagjai Magyarország autonomiájának védelmére legfelsőbb helyre terjesztettek. Az
1860-i októberi diploma kibocsátása után
b. Vay kanczellársága idejében a helytartótanács alelnöke volt, s miután azon irány,
melyet hazánk közjogi viszonyainak fejlesztésére akkori kormányférfiaink czélul tüzték ki, felsőbb helyen helyeslésre nem talált, az októberi férfiak között
b. Sennyey volt az elsö, ki a
térről lelépett s ismét a magánéletbe vonult, hova nem sokára többi kormányférfiaink is
követték, hogy az uj provisoriumnak engedjenek helyet. „Az
ujabb időkben — irja róla b.
Kemény Zs. — oly hü meggj őzödéssel közeledett b. Sennyey
Pál az u. n. Deákpárt nézeteihez,
hogy mi nem kételkedtünk,
benne törekvéseink egyik erős
támaszát keresni."
S a legujabban beállott örvendetes változások között b.
Sennyey Pált érte azon kitüntetés, hogy Ö Felsége által a
|
m. kir. tárnoki méltóságra kineveztetett.
Ezen életrajzi töredékes vázlat után ide iktatjuk még azon
rövid jellemrajzot, melyet b.
Sennyeyröl egy politikai lapban
közelebb olvastunk : „Sennyey
báro a kiegyenlítés eszméjének
megtestesülése, államférfi a szó
legjobb értelmében; szilárd és
rendithetlen abban, a mi egyszer meggyőződésévé vált, hanem mindamellett ama szelid,
békés érzület uralkodik nála,
BAKÓ S E N N Y E Y PÁL.
mely kizár minden vitatási makacsságot,
s
az igazsággal is csak akkor
meg országgyülési képviselőjéül, hol az elsőelégszik
meg,
ha az egyszersmind méltórangu tehetségek sorába emelkedett, s mint
ságos,
s
az
alkotmányos
életben szivesen
a legitimitás határozott hive lépett fel. Itt
egyezkedik,
ha
az
egyezségek
által nincs
mondá el amaz emlékezetes szavakat: „hogy
veszélyeztetve
az
elérendő
czél.
Sennyey
az ország a legitimitás teréről soha le ne
báró volt az első magyar konzervativ, ki az
lépjen!"
Apponyi gróf által felállított eszméhez csat?
Az 1848 után bekövetkezett években a

A jogászi elméleti és gyakorlati tanfolyam végeztével b. Sennyey Pál Zemplénmegyében kezdte hivatalos pályáját, mint
tiszteletbeli al- és föjegyző, s e minőségben,
kivált közjogi ügyekben, több évig kitünő
jártasságot, tehetséget és szorgalmat tanusitott. Innen a m. kir. helytartótanácshoz
tiszt, titkárnak neveztetett ki s ugyanekkor
cs. kir. kamarási méltósággal is diszittetett
fel. Végre innen is a m. kir. udv. kanezelláriához tiszt, elnöki titkárnak lőn elöléptetve.
— 1848-ban a zemplénmegyei bodrogközi
választó-kerület b. Sennyey Pált választá

