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Az első budapesti férfiruha-csarnok
I fennállásának rövid ideje alatt rendkívüli jutányosság, szilárd és igazi szolgálata

folytán a tisztelt közönség által jónak ismert nagy

ruha-tára
O Dorottya-ntczában O
U Wunn-udvar 1-sö fin. U

ajánlja dús tartalmú választékban bel- és külföldi szövetekből legújabb szabás
szerint csinosan és pzilardnl készített ruháit

90T" bámulatos olcsó árakon. ~ |̂$f
Őszi felöltöny 10 — 35 frt. j Téli öltöny 18—60 frt.
Őszi jaquet 10—25 „ ( Téli nadrág 6—12
őszi öltöny 15-35 „ ! Téli mellény 4 - 8
Bársony jaqnet 12-35 „ j Salon-öltöny 24—46
" •• ) Házi és iroda öltöny . . . 4—12

i Pongyola-öltöny . . . . 10-30
Papi Öltöny 1 8 - 4 0 ft.

Ajánlja továbbá utazó-banda- és rnha-kölcsOn-intézetét a legelfogadhatóbb
föltételek mellett; és minden viselt rulia ujjal kicseréltetik.

9 W Megrendelések vidékekről a beküldött mérték szerint gyorsan és gon-
dosan véf hezvittetnek. 354 (12—12)

Vadászöltöny 8-20
Uti köpeny 13-40

Szőlővesszők
100 darab legjobb egri gyökeres kék kadarka 1 ft. 20 kr.
1 0 0 " _ s z i n t e s i m a » » — » 40 „

BBF" Megbízásokat Pesten, eredeti árakban elfogad Lie-
demann J. S. Frigyes nagykereskedöház.

Eger, 1869. febr. hóban.
412 (2-6) Sír Antal,

kereskedő és szőlők birtokosa.

Viz által légzárolt

SZOBA-ÜBSZÉKEK,
melyek által a bűz tökéletesen elzsratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft., csinos szer-
kezetű s finoman lakkozva 15 ft.

Készfiietek, melyek minden árnyékazékhez alkalmazhatók, s mely által a lég-
vonal és búz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattnm fel.

Égésien teljes és díszes Angles-ek víztartóval, porczellán-caéstével erős hor-
gany-érezból szilárd gépezettel, famunkálattal együtt, minden házi árnyékszékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállítva egyévi jótállás mellett 80 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.

Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált es szabadalmazott >

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK.
gömbölyűk vagy négyszögttek, melynek alkalmazása által a füst a konyhából a lak

I helyiségekből nyomtalanul eltűnik, egy darab ára 10 ft.
' A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.

Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ti lő kádak a legerősebb
borganyérczből.

(£Pf~ Moderatear es petroleain lampak nagy választékban, valamint nagy
készlet a legfinomabb amerikai petróleumból, a lehető legjutányosb árért.

358(7-12)
Raktár : rozsater Z. sz. a.,

MIKSITS KÁROLY,
bádogos-mester.

varoshaza mögött.

Folyvást előfizethetni
a kővetkező alábbjegyzeít hírlapokra:

(január 1-töl kezdve teljesszámu példányokkal szolgálhatunk.)

Előfizetési feltételek:
Vasárnapi Újság küiön félévre a a - ki

Tarka Világ és Képes Replő félévre . . s „ - „
» » » » „ évnegyedre . 1 „ 50 „

\ KÖZlÖíiy (eddig Falusi Gazda) félévre 3 „, — „
» évnegy. 1 „ 5 0 „

» i, . .

n » » »

Honvéd katonai hetilap félévre
» évnegyedre 501

Nép ZáSZlÓja félévre * „ - „
Jogtudományi Közlöny félévre . . . . . 6 „ - „

„ „ évnegyedre . . . 3 „ — „
i z r a e l i t a K ö z l ö n y félévre . . . . . . . 3 „ - „
| C A P o l i t i k a i U j d o n s á g o k - r a k ü i ö n

február 1-sötől kezdve előfizethetni 5
hóra (febr.—június) . . . . . . . 2 „ 10 „

2I8F* A- pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
Heckenast Gusztáv hírlapkiadó-hivatala

—4) (Pest, egyetem-uteza 4-dik sz. a.)

T i t k o s

etegségeket
é»

nemi gyengeséget
katonai és polgári kórházakban siker-
rel használt egyszerű módszerrel bámu-
latos gyorsan és alaposan (az újonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
W^eiss J. gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. sarnison lőkórházban
kiszolgált osztólyorvos, minden a'kal-
matossággal ugy a titoktar, ás, mint a
gyógyezélokhoz jól beosztott rendelő-
intézetében Pest, kis mező-utcza 83.
sz. 1. emelet, (a „Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet a
lépcsőn, naponkint reggel 7 órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.

Férfiak é« hölgyek részére külön
bemenet es kiilön várószoba.

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 817 (24—24)

Első mngyar ált.

GYÓGYINTÉZET
Budán, városmajor 318.
A teli idény alatt a legjobb si-

kerrel kezeltetnek a viz- és hygie-
nicus gyógymód szerint: az idült
gyomor- és alhasi bajok; arany-
eres és kösivényt* bniUalmak;
ivar es húgyszervi rendetlensé-
gek; ideges bajok; vér- és bör-
senyvek es a nök betegségei. —
Bővebb tudósítást az intézet igázo-.
orvosa, Vajda J. orv.-sobész tudor
készséggel ad. — A dijak igen mér-
sékeltek. 423(1—8)
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Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben
™.i . . ^ , i , * t a , p a f t a l y? a ' m i s z « r i " t a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el ,n„l™l, *«u* „t«a;^<i„„«:

Tik í í t T

mai szórn^!aZZi:TZ7aUt\nZZnDU * ̂ T ^ T ? °1>'h^^lati utasitványokkal adatnak el. melyek saját utasitványaim-
hetók, - mf„é?fogva azon Ízrev^ 'M2at f'• ri^-7*™ &\ h a m f l/a> « W kü?l%™ f™ gyártmányaimmal könnyen ö8Met^e.«.

A r a / l L b e P L T ! t 1 1 f fdfíl k u t y á i " * i ft. 25 fcr. - Használati nUsltáíI mlnd?B Í Í ÍIWD.
rozóbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek között
- mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levő

«,iv.i .. ' y B P T - ^ S Z Ö ' ?O r l l l a
4

S
A° í.

k! l a l- "néwWshlány és gyomorhévnél: továbbá irör-
szlvdobogHsnal, idfe;csseg; okozta főfájásnál, vértódulásn-il -------*•—'•->*-•- - *

* i, b u k * " a és hozamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak
nyeztek. — Az ez ertelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz olv l
gyakran allopathikns és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez eo-vszprü
egészségeknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek - Ez elismerőiratok
lomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanítók, kereskedők, iparofok, művészek mSei gazdák'
sót gyógyszereszek es orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is ke'pviselvék Hknefe or)TöU
sok sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségük csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes

1MP 1 főraktár létezik: &ffi
P í T S T T T l V i T Ö R Ö K JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-utcza 7-dik
*• íukj M. MliLll f UHL. JÓZSEF ur kereskedésében, granátos-utczában.

Ezen czégek alatt szinte'n megrendelhető:

a norvégiai Bergen városból való valódi Dorscli-majlialzsirolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek I ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. é.

használati utasitással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés elötí
el. —Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a Dorsch-

levő fnlviwl«'i/ ^.r-;^„.r. »„„„""" Ö " / U r v e ' És. egvá*alfban semmi vegytani kezelés alá nem vonatott.

szám alatt.

Az
vegytanilag
halaknak
hanem a bepecsételt üvegekbeiTíevő^foTvadéfc: « é ^ e ü é D e n

m ' g n y e r V e ' í . e ^ a l á b a u « - i vegytani kezelés alá nem vonatott,
által nviiitatott — E valódi nnJLA ? . y ? - i ? i ? w P ^ e 8 a z o n a l | a P o t o a n v«n, miként az közvetlenül a természet3
alkalmaztatik.

262 (46 -50)
, azemgyuladás,

MOLL A.9
Kiadó-tulajdonos Heekenast Gusztáv. - K v o m a t o t t s a j á t nyOmdá jában~^eTW9 (egyetem-utezaTdTk s ^ alatt).

ideg- és több más bajokban
gyógyszerész Bécsben,

„zum Storch" Tuchlauben.

Tizenhatodik évfolyam.

Pest, február 28-án 1869.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

_ Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajezár.

S i n a y M i k l ó s .
(1730—1808.)

duk unokái, mint lánczra vert ifjú oroszlánok gyöt-
rődtek, a szabadulás és fegyverfoghatás minden
reménye nélkül.

Sinay is azon helységek egyikének szülötte
vala, a melyek mint szabad hajdúk harczoltak
egykor az erdélyi fejedelmek zászlói alatt, de a
II. Rákóczi Ferencz küzdelmei után nemesi jogaik-
tól megfosztatának. Nincs benno semmi kétség,
hogy Sinay lelkében, kiváltképon e helyzet, e kö-
rülmény költötte fel és táplálta a magyar nemzeti
és protestáns egyházi történelem iránti szeretet
szikráját.

Dobreczeni tanulói pályája s két-három évi
tanítói működése után, a régi idők dicséretes szo-

Higy oly férfiú ifjúkori arczképe áll előtted,
tisztelt olvasó! a ki, ogy a miénknél sok tekintet-
ben mostohább korban, évtizedeken keresztül, ritka
hűséggel és erőfeszítéssel munkálkodott s küzdött
a közoktatás s a tudományok mezején; s neve
mégis alig emlittetik azok között, kikre a mara-
déknak kegyelettel tekinteni szent kötelessége. —
Sinay élte hajója ellen, már végén a hosszú pályá-
nak, közel a révparthoz, a hol kincseit lerakni
akará, rendkívüli vihar támadt, a mely iszonyú
dühösséggel visszanyomta s sziklákhoz zúzta őt,
annyira, hogy lételének, műveinek, — küzdelme
gyümölcseinek csak romjai úszkálnak most a hullá-
mokon. Az ő sorsa valóban, sok tekintetben tragi-
kus volt! De ő már régóta nyugszik
csendesen; nem hallva, nem érezve
többé sem helyeslést, sem kárhoztatást.
Nekünk pedig mi volna egy-egy éde-
sebb és nemesebb tisztünk, mint az ily
férfiak képéről elfuvallani egykissé az
örök elfeledtetés néma homályát, s leg-
alább emiékezetöknek megadni azt, a
mit tőlök éltökben a balsors megta-
gadott.

Sinay Miklós az 1730-dik évben
született, Hajdu-Bagoson, Biharmegyé-
ben, Debreczen közelében, közrondü
szüléktől. ^ A felsőbb tudományokat a
debreczeni főiskolában hallgatta, hat év
alatt, kitűnő sikerrel. Debroczenben
ekkor még, az egész akadémiai tanfo-
lyamban, csak négy rendes tanár mű-
ködött, s tények mutatják mégis, hogy
a tanárok tudomány iránti őszinte sze-
retete, az okos tanitási mód s a szigorú
atyai fegyelem kitűnő eredményeket
állítanak elő, a tanulónak nemcsak tu-
domány és munka iránti szeretetére,
hanem épen erkölcsi jellemére nézve is.
— Sinay tanárai közül Szilágyi Sámuel,
Paksi Szathmári István és Hatvani Ist-
ván, a hazai tudományosság és irodalom
mezejéről is ismeretes derék buzgó fér-
fiak, valának; egyikről sem maradt azon-
ban fenn még csak hagyományszerü
nyom sem olyan, melyből azt lehetne
következtetni, hogy Sinayt a történet-
nyomozás mezejére, a melyen ő oly ki-
tünő vala, ama tanárok közül valame-
lyik vezette volna.

A történelem az elnyomott, a szen-
vedő népek kedvencz tudománya.

Leírhatatlan azon gyászos olnyomattatas s
keserves szenvedés, a mely alatt a magyar protes-
táns egyház, s már épon a Debreczen környékén
lévő tősgyökeres magyar.kálvinista nép is sohaj-
tozott voit. — A magyar nemzeti és protestáns
szabadság dicső védői és boszuállói, az erdélyi
nemzeti fejedelmek nem léteztek többé, és az egy-
kori rettenetes vitézségü puritán kuruezok és haj-

S I N A Y M I K L Ó S .

kása szerint, bővebb és alaposabb tanulmányozás
végett, Sinay is a művelt külföldre indult. 1755.
őszén már a bécsi császári könyvtárban dolgozik;
a következő év közepétől fogva pedig Oxfordban,
a Bodley-féle nagyhírű könyvtárban. Irodalmunk
nagy reformátora Kazinczy Ferencz, ki Sinaynak
személyes ösmerőse, hű barátja és kitűnő tisztelője
volt, azt említi művei egyikében, hogy Sinay „az

oxfordiaknak oly nagy figyelmöket vonta magára,
hogy ott két esztendeig, szabad asztalon táplálta-
tott." Angolországi tartózkodása alatt volt Sinay,
ha nem egyedüli, de mindenesetre fő-fő eszközlője
azon tekintélyes angol alapítványnak, melynek évi
kamatjait a debreczeni főiskola mai napig élvezi.
Angliából Hollandiába tért, itt is különböző
könyvtárakban tanulmányozott, s Gröningenben
Offonhaus kitűnő történelmi tanárnak kedveilését
nyorte meg, mint ugyancsak Kazinczy Ferencz
emliti. — Jegyzetei azt mutatják, hogy külföldön
is mindenütt kiválólag történelmi, és pedig főként
magyar történelmi forrásokat kutat, és hogy már
ekkor, 25—26 éves ifjú korában a hellén, latin,

franczia és angol nyelveket széltire
értette, a mi még ma sem mindennapi
dolog, szegény sorsú magyar református
ifjúra nézve.

Visszatérve a hazába, egy évig nagy-
kun-madarasi lelkész volt; de 1760-ban
már a debreczeni főiskolában, a törté-
nelem s latin és hellén irodalom tanszé-
kében találjuk őt, a melyben több mint
harmincz éven keresztül rendkívüli tu-
dományossággal és nagy buzgalommal
munkálkodott. Kézikönyvül tanítvá-
nyaival Offonhaus egyetemes történelmi
müvét vétette fel; de e mellett ő maga
roppant terjedelmű előadásokat tartott,
természetesen magokhoz a közvetlen
forrásokhoz s a legkisebb részletekig
levezetve hallgatóit, a mi nélkül a tör-
ténelmet valóban oktatóvá tenni nem i»
lehet.

Történetbuvárlat s bármiféle valódi
tanulmány a történelem mozején, s álta-
lában e tudomány előbbvitele, saját
egyéni adat és forrásgyűjtés nélkül
még ma is igen nehezen megy; hát
Sinay korában, midőn aligha volt csak
egyetlen nyilvános könyvtár is a hazá-
ban, s maga a debreczeni is, a melynek
őre Sinay vala, még a hazai történelem
mezejéről is igen szegény volt, nemcsak
forrásokban, de épen dolgozatokban is.
Sinaynak tehát gyűjtenie kellett a for-
rásértékű adatokat, és ő gyűjtött is,
különösen a hazai történelemre vonat-
kozólag, első ifjúságától késő vénségoig.
Ha oly helyen fordult meg, a hol könyv-
vagy levéltár volt: azt átkutatni el
nem mulasztotta; folytonos levelezés-

ben állott több kitűnő gyűjtővel és történet-
búvárral; gyűjtésre lelkesitette, oktatta a ta-
nuló ifjakat s a külföldre menő akadémikusokat
is. Nem volt előtte elzárva az ország prímásának
gróf Batthyányi Józsefnek levéltára som, és azt,
czéljához képest kitűnő eredménynyel át is ku-
tatta. — Azon kéziratgyüjteménye, mely kisebb
terjedelmű forrásokat foglal magába, az eddig1

9-ik szám.
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nyomok szerint több mint harmincz kötetet alko-
tott; ezeken kívül volt még számos oly kézirat
kötet, a melynek tartalmát nagyobb terjedelmű s
egységes forrásértékű müvek alkották. Könyvtára
is ritka s válogatott darabokból álló volt Sinaynak.
Atalában azok, a kik régi és nagybecsü magyar
vagy Magyarországra vonatkozó könyvek gyűjté-
sével szakértőleg foglalkoznak, még m-x is nagyon
jól tudják, hogy ki volt Sinay Miklós.

Siuay nemcsak gyűjtött, hanem dolgozott is.
Nyomtatásban csak egy művét bocsátotta közre
1790-ben Pesten, melyben a bécsi békokötés iratait
közli, jeles történelmi bevezetéssel, latin nyelven.
Ezen művel hatni akart és hatott is, az 179',',-dik
évi alkotmányos és vallásügyi törvényhozásra. —
Megírta a magyar protestáns egyház történeteit a
reformátiótól kezdvo 1773-ig, fő tekintettel a re-
formált egyházra. Ezen mű a maga nemében
olyan, hogy ennél jobb, sem előtte, sem utána
Sinaynak mm volt és nincs. Sinay már több oly
pontjait doritette fel s hódította meg a történelem-
nek, melyek irodahnilag a közönség előtt mind e
mai napig ösmeretlonek. E műve, mind emelke-
dett álláspont, mind tiszta latkor, mind történelmi
alaposság tekintetében felül múlja, pl. a Bod Péter
műveit. Vajha Sinaynak, ő nála sokkal boldogabb
tanári utódai, kiadnák e művet! — Megírta Sinay
a magyar nemzet történeteit, rövidlotben, csak
tanítványai számára. Irt igen terjedelmes egyete-
mes történelmet, a melybe az egyházi és a magyar
történeteket szinte nagy terjedelemben beszőtte. E
művét a hagyomány szerint, angolok vették meg.
Megírta még, több száz ivre menő terjedelemben,
a magyar ref. egyház igazgatásának történeti fej-
lődését is. Némely latin és hellén remekírók műveit
rövid jegyzetekkel ellátva iskolai használatra ki-
adta.

Előttem semmi legkisebb kétség sincs a fe-
lett sem, a mit különben a hagyomány folyvást
bőszéit, hogy t. i. a Budai Ferencz és Ezsaiás nőve
alatt ösmeretcs s átalánosan becsült Magyar Pol-
gári Lexikon valódi szerzője nem más, mint Sinay
volt, 3 annak a Budaiak legfelebb csak stilba
foglalói valának.

Sinay korában a magyar protestáns főiskolák
tanárai nomcsak tanultak, tanítottak és írtak, ha-
nemefelett a főiskola anyagi ügyeinek gondját visel-
ték « a szegény tanuló ifjúnak atyja helyett atyjai
valának. Küzdelmekkel teljes szomorú időkben, az
elnyomottak és szenvedőd között, csak a valódi, az
igazi jellemnek van értéke s hatása. Ha valaha a
szegény magyar református tanuló, hivatalos fo-
lyamodványaiban, ily értelemmel szólította meg
tanárait: Tiszteleten iskolai Szék,— Édes jó atyáim!
ennek a Sinay korában, még teljes értelme és ér-
téke volt. Nemsokára aztán, a külső nyomatás és
üldözés megszűntével, elenyészett ez is.

Sinay a tanuló iránt igen szigorú biró volt
ott, a hol kellett; do tudott lenni önfeláldozásra
kész atya is, a hol arra volt szükség. Midőn a
tanuló ifjaknak királyi parancsolat által mogtil-
tatott az úgynevezett legatióba vagy ünnepi kö-
vetségbe való menetel, természeteson oly czélból,
hogy a protestáns főiskolák pusztulása ez által is
előmozdittassék: okkor,a mint a történelmi értékű
hagyomány tartja, Sinay tanártársai igen meg-
döbbentek, s nem merték az ifjakat legatióra ki-
bocsátani ; de Sinay igy szólott az ifjakhoz: „men-

jetek jiaim; vannak nekem elég erős kezeim $ lá-
baim; elbírják azok, ha kell, a vas lánczohd." —
Az ilyen tény Sinaytól nagyon természetes volt,
mert minden adatok oda mutatnak, hogy a merész-
ségig bátor, a megtörhetetlen makacsságig állha-
tatos s atalában rendkívüli, emelkedett jellemü
ember volt.

Itt van talán helyén folomliteni azt is, hogy
Sinay szabad-kőműves — Freymaurer — volt, mi-
ként egyik tanára, majd tanártársa a végre püs-
pökké lett Szilágyi Sám., s miként sok református
pap is Dobrcczen vidékén. — A halálig üldözött
szabad gondolat, kénytelen volt ekkor hazánkban
is a titkos társulatokba menekülni. — Sinaynál
azonban a szabad-kőművesseg, som orkölcsi, sem
vallási zabolátlansággal együtt nem járt. Annak,
igenis, vannak számos nyomai, hogy a vallási ra-
jongó-sötét fanatizmust, s a felekezeti gyűlölkö-
dést, bár sokszor kinálkozott neki az alkalom reá,
fel nem használta soha; felvilágosodott szabad
elvű keresztyén volt; do azért az ovangyéliomhoz,
s a váltság és a halhatatlanság hitéhez, mindvégig
híven ragaszkodott.

Sinay felett egészen 1790. őszéig szépen és
;ísztán ragyogott a köztisztelet és dicsőség napja.

főalakja egy régi pyramis körül tekergődző kígyó,
czélozva a régiségek búvárára.

Az 1790-dik év, mely hazánkra és nemze-
tünkre nézve nagyszerű szabadulás és uj korszak
kezdőpontja vala, Sinay élotsorsa folyamán a
leggyászosabb fordulatot hozta el. — A debreczeni
főiskolai tanárkar felküldötte Sinayt az ország-
gyűlésre, hogy ott, vagy a fejedelemnél, az erdélyi
fejedelmek, illetőleg I. Apafi Mihály által, a ne-
vezett főiskola javára évenkénti adományul alapí-
tott, mintegy hatezer mázsa kősót, —• melytől az
iskola a XVII-dik század végén igazságtalanul
megfosztatott, — s a többi javadalmakat is, újból
kinyerje és magerősittcsse. — Ugyanekkor valának
Budapesten Héczei Dániel középszolnoki esperest
s Keresztesi József érmelléki egyházmegyei tanács-
bíró, — mindketten tudományosan képzett s iro-
dalmilag is ismeretes kitűnő férfiak, — a vidékök-
beli református papság Bethlen Gábor által adott
nomosi jogainak mogerősittetése végett. Közökbe j
adták még a tiszántúli ref. esparesek és superin- '
tendons,szintén mogerősittetés végett Báthori Gá-
bor erdélyi fejedelom azon oklevelét is, melyben
az, a tiszántúli református püspökök hatáskörét és
tekintélyét valódi papuralmi és püspöki szellem-
ben és érdekben szabja ki és állapítja meg. S ím,
a mint a három férfiú épen Budapjsteu van: az
alatt állapittatik meg az országgyűlésen egy oly
protestáns vallásügyi törvénytorv, mely az ő meg-
győződésök szerint, a református papságnak káno-
nokon s fejedelmi diplomákon alapuló jogait sem-
mivé tenné s a világi elemnek illetéktelen befolyást
engedne az egyházi és iskolai ügyekbe. — Miután
a törvényterv szentesítés végett Bécsbe küldetett:
oda mentek fel az említett férfiak is, s beuyujták
a kanczolláriához azon, 1790. október 1-ső napján
kelt folyamodványt, melyben az említett törvény-
torv visszautasittatását s a papság és püspökség
kormányzati jogainak fenntartását kérik. Ezen
folyamodványnak fogalmazója a különben is hatá-
rozott püspökuralmi érzületü Sinay; a törvényterv
főszerzője, ja vallója s mint épen kerületi jegyző,
fogalmazója pedig Domokos Lajos nagyhírű és
tekintélyű debreczeni biró és egyházi főgondnok ,
vala. !

Tehát egy nagy tudományu, felvilágosodott, ;

szabad-elvű protestáns tanár, sőt épen szabad-kő- i
műves, — a papi és püspöki uralom mellett s a
világiak egyházi és iskolai befolyása ellen küzd! •
Valóban különös, de nom épen megfejthetetlen
ellentét! A megfejtésnek itten helye nincs. Annyit
azonban meg kell jegyeznem, hogy ha az evangyo-
liomra, az ős keresztyén egyház példájára s a sza- <
badság egyetemes elveire tekintünk: Sin:iy téve- j
désben volt; — de, ha a in igyar reformált egyház !
történeti fejlődésére és akkori tényleges állapotára
tekintünk: akkor Sinayt kárhoztatnunk aliglia
szabad. O az egyházi jogok mezején szigorú kon-
zervativ volt, s azon meggyőződésben élt, hogy
épen ez által tesz szolgálatot a vallás és a nép
egyházi érdekeinek, az akkori migyar nemessé;/
ellenében, a melyet ő az egyház-társadalmi téren
sem szabadelvűnek, sem valódi demokratának nem
tartott. Meglehet, hogy obbo:i is tévedett; do azt
egy perczig sem kell hinni, hogy ő szántszándék-
kal tört volna a magyar protestáns egyház jólléte
ellen, vagy épen árulója lett volna annak.

Leírhatatlan, hogy a református világi urak,
s különösen Domokos Lajos, mindemellett is mily
iszonyú haragra és boszura gerjedtek Sinay ollón,
kivált miután az emiitett tör vény terv, a Sinay ki-
fogásai következtében, a fejedelem által csakugyan
visszautasittatott. De a papság annál határozot-
tabban állott Sinay mellett, s midőn nemsokára, a
tiszántúli református püspök, Paksi Szathmári
István véletlenül meghalt, a lelkészek, szokatlan
nagy szavazattöbbséggel Sinayt választották el
püspöknek, és noha, ,,sírva kérte az atyákat, hogy
ne tegyék őt ki ily nagy kisértetre": mindazáltal

( u< o - .—.^y. VB mususeg napja.
Tudomanyszeretetéts a történelmi kutatás mezején
szerzett érdemoit méltányolta II. József is, s
nemes levéllol jutalmazá meg őt, melybon a czimer

oyék őt ki ily . .„ Ö J 1 W < J W V „„„„„„t
nagy lelkesedés közt püspökké fel is szenteltetett.

A tiszántúli reformált egyház kebelében iszo-
nyú vihar támadt, mely kihatott az egész magyar
reformált egyházra. Égy szörnyű per kezdődött,
mely az államkormány gyakori siettetéso mellett
is, tovább húzódott tiz évnél, a melynek iratai
körülbelől tehetők ezer ivre. Itt legyen elég csak
annyit megemlíteni, hogy a „tiszteletet" férfiak, a
kik az imént még oly hatalmasan „viváf'-oztak
Sinaynak, csakhamar elállottak mellőle. Legtovább
állottak mellette a debreezoni egyházmegyeboli
papok; —ezek folküldötték őt, mint képviselőjüket
a budai zsinatra is, de a hová be nom bocsáttatott,
nyilván azért, mert a legjelesebb világi férfiak is
tartottak az ő nagy tudományától, bátorságától, és
csakhamar rendkivüli győzedolemmel ujr*a feltá-
madható népszerűségétől. — Sinay püspöksége

elvégre királyilag is megsemmisittotett; ő maga,
az ogyházkerületi törvényszék által tanári hivata-
lából is kitétetetc; a főiskolai könyvtártól, melynek
őre volt,eltiltatott; lakhelyére több izban kutatók,
motozók küldettek, a tanároknak a vele való tár-
salgás megtiltatott; tanári lakhelyéből való kiköl-
tözésre ismételve a legkíméletlenebb módon sür-
gettetett; ellene súlyos bűnügyi vádak emeltettok,
s mindezekben egy ügyvéd által egész hidegséggel
és szigorral működött az egyházkerületi hatóság
ellene. Ezekhez járult még, hogy az újságokban
a legundokabb szinnel festetett, közmegvetés és
gyalázat tárgyává tétetett; a papok és tanárok
által nemsokára teljes mértékben s nyomorultul

I elhagy attatott, és nem volt senkisem, a ki eltekintve
egyházigazgatási elveitől, — legalább a hazai tu-
dományosság mezején, a tanári pályán és a debre-
ezoni főiskola ügyében szerzett kétségtelen érde-
mei, s már késő tisztes vénsége mellett, csak egy
védő szót is emelt volna. — Mindezen nyomornak
és fájdalomnak főfő szerzője, a szinte rendkívüli
szép tehetségű és nagy érdemü, s életkorára nézve
Sinaynál néhány évvel idősebb Domokos Lajos
vala, a kivel egyébiránt, a Sinay elleni mélységes
gyűlöletben, az egész magyar protestáns nemesség
egyetértett, mert mindenei tudta, hogy ha Sinay
győz: legalább egy évszázadra meg van semmi-
sítve a világi elemnek s különösen a nemességnek
minden befolyása a magyar protestáns egyházak s

i iskolák ügyeire.

i Sinay azonban az üldöztetés és elhagyatott-
ság legiszonyúbb pontjain is megmutatta , hogy

! valódi jellemmel bir. 0 tűrt nemesen, és harczolt
bátran, minden félelem nélkül. Az ellene emelt

j szennyes vádakat, holmi hűtlen pénzkezelésről stb.
i győzedelmesen visszaverte; püspökségének királyi
! megsemmisítésében megnyugovék; do azért az
'. episkopális elveket oly bátran és oly súlyos tudo-
\ mányos fegyverekkel védelmezte, hogy ellenfelei
: e ponton csak megállni is alig voltak képesek
előtte. 0 volt főfő megindítója és eszközlőjo annak,
hogy a budai zsinat végzeményei és kánonai, me-
lyek Sinay ellenfeleinek érzülete és véleménye

, szerint készültok, soha királyi megerősítést nero
nyerhetének, s igy életbe sem léphettek.

Mindezeknél fogva nom csuda, ha az iszonyú
mértékben felforrott boszuvágy áldozatot kívánt;
és Sinayt valóban csak egyedül a királyi legfőbb
felügyelet mentheté meg a teljes mértékben való
elgázoltatástól. Királyi rendelet gátolta meg azt,
hogy lakhelyéből erővel ki nom hányattatott; kirá-
lyi rendelet mondotta ki felette, hogy ,,vele igen
kegyetlenül bántak," — s tanári nyugdijat adatván
számára, életének végére megmenté őt és számos
tagokból álló családját, a teljes elhagyattatás és
véginség nyomoruságától. — Végre pedig, hosszú
pályájának oly viharos estvéje után, 1808. június
hó végén, életéaek hetvonnyolczadik évében, a

i halál álmában csendoson elaluvék. Utolsó óráját
közeledni érezve, bocsánatot kért mindönkitől, kit
valaha megsértett, s ő is mogbocsátott minden
ellenségeinek, s a felette tartandó gyászbeszéd ve-
zérigéiuek kijelölése által, a Megváltó és a halha-
tatlanság hite iránti,rendülotleu ragaszkodásáról
ünnepélyesen vallást tett.

D^ a gyarló boszu reá nohezodett Sinaynak
még sirhalmára is, s nem kevesebbet akart, mint
azt, hogy Sinay neve s működésének hatása és

: nyomai végképon kiirtassanak az emberek emlé-
kezetéből; — s a gyáva félelem e szándékot meg-
gátolni nem merészkedett! Nem meglepő, nem
különös-e, hogy Dobreczen tudósai, kik Sinaynak
már mind tanítványai valának, az ő nagybocsü
könyvtárát, s különösen protestáns szempontból
roppant fontosságú kézirat-gyűjteményét a főis-

j kóla számára megmenteni nom törekedtek, sőt
I saját szemeik olőtt szétziláltatni s pusztulásnak
indulni engedték azokat? Sinay halála után évti-

. zedek toltok el, a melyek alatt a vándor vagy a tör-
j ténetbuvár, Debroczen könyv- és levéltáraiban,
csak egy megmentett iratlapocskát sem találhatott
Sinay hagyatékából, a mely hirdette volna, hogy ő
valaha nemzete és felekozete javára és dicsőségére
a tudományok s különösen a történelem mezején
oly messze és mélyre hatólag működött! 1828-ban
tehát 20 évvel Sinay halála után, egy Szabó István
nevű becsületos és tudományosan müveit antiqua-
rius nyomorgott Debreczenben, és ez reá akadván
véletlenül Sinay kézirat-gyűjteményeinek némi
romjaira, igy ír azok felől az egyházÁOrüloti gyű-
léshez: „az alatt, mig itton magános ügyefogyott
állapotomban nyomorganék, reá akadék ezen, már
herbárium vivumra fordított, s a mi annak netn jó
volt, elvetett manuseriptumokra, és azokat sze-
génységemben is, atyai örökségemet is eladván,
megvettom, és azokat a semmivévaló léteitől, a
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vészestől, — hogy a nagy Sinay másodszor is meg
ne halna, — azon szeretetből és tiszteletből, mely-
lyel a tudományok iránt mindig viseltettem, gyönge
erőm, szegény tehetségem megfeszitvén, megmen-
tettem. Tudom, hogy Magyarország minden tudó-
sainak, kiváltképen az egész protestánsságnak,
ezzel minden időre, mig ezon írások meglesznek,
kedves dolgot cselekedtem." Ekkor aztán a kerü-
let csakugyan megvette a kéziratokat, melyek a
kerület levéltárában őriztetnek, de ezek csak egy
részét alkotják Sinay egykori kézirat-gyűjtemé-
nyének.

Az egyházalkotmány nagyfontosságu kérdése,
a melynek kőszikláinál Sinay hajótörést szenve-
dett, a magyar protestáns egyház kebelében immár
tényleg meg van oldva, és pedig ugy, a mint azt
az evangélium s az ős keresztyénség elvei és a
közjó érdeke kívánták. Hiszem, hogy ha Sinay ma
élne: ő is sok tekintetben másként fogna gondol-
kodni. — Nyugodjanak hamvai békében!

Révész Imre.

A wojcn'óda lánya.
Sötét vadonban áll, borong
A wojewóda háza;
Ormán tánezot jár a porond,
A szél dühödve rázza. ~ " " " ,

A ház előtt kígyó sziszeg,
Fölötte varjú károg,
A fák között zord szél zizeg,
Körül mély, szótlan árok.

Benn ül a lány magányosan,
Ropog a tűz, a mint ég;
Az óra csöndesen oson,
A mint szokása mindég;.

S nagy csöndesen, el-elmereng:
„Szerelmesem mivé lett?"
A szél ilyenkor bokaczag:
Önámitás az élet!

Egy vén czigánynő bekopog,
Ez hord magával átkot . . .
Ruhája szennyes és kopott,
A képe rát, rovátkos.

„Áldjon meg Isten, az örök,
Leányka, hófehér te ! "
„„Ott van borod, ott van söröd;""
„Hohó! dalt mondok érte !"

„„Ott van borod, ott van söröd,
Hanem a dal maradjon!
Magad hiába is töröd, —
S nekem mi élvet adjon?""

„„Megérkezik a kedvesem,
Hidd el, kevés időre;
Szemem ne találja nedvesen,
Az sírjon, a ki dőre.""

Az nsszony csak kr.czag ogyet:
„Nem tér meg a te kincsed!
Mély a vadon s a zord hegyek
Amott . . . amott! tekintsed!"

„„Hű lesz, megesküdött nekem,
Hogy járni ment világot;
A meddig a csupasz jegén
Nem nyílnak vérvirágok!""

Hiába volt minden panasz,
Rákezdett a dalára;
Csikorgott e vén ajkban az,
Lebbent sötét tálára.

„S hogy mentem a vadonba, lám,
Két farkas jött ugorva;
Vicsorgva bújtak a domb alá,
Foguk véres volt sorba.

S hogy mendegéltem meg' tovább,
Hát három varjú reppen:
No merre, merre, hejh! hová
Ti faikasok, ni, ketten!

Hohó! leltünk ám zsákományt;
Egy ifjút, kincs-rakottan,
Megöltük őt, én és komám,
Dús tort csaphattok ottan!

S a mint megyek tovább meg' én,
Ja j ! hát mi fekszik a jégen!
Egy ifjú legény, oly szép szegény,
Kifosztva, halva, vége!

Körülte nyílott vérvirág,
Szivem halálra döbbent
Én azt hiszem, a kedvesed
Nem tér meg soha többet! . . . "

Elzüllt a dal nagy-csöndesen,
A tűz sáppadva rengett . . .
A vén czigánynő kiosont . . .
A lány szótlan merengett.

Hogy harmadik nap elborult
Az ég s magát kisirta:
A vajda lánya már aludt,
Lenn, csöndes, néma sirba'.

Ábrányi Emil.

A P a p t a v a.
(Angol bfcszély.)

Első fejezet.
(Folytatás.)

Denbigh Fülöpre leirhatlan bájt gyako-
rolt Eliz társasága. Nagyon illett ez hozzá,
mint mondani szokták, vagy más szóval:
minden igényének megfelelt. Elragadó szép-
sége , alkalmazkodó magaviselete, szelíd
kedélye, bármi kevéssé hasonlitott saját
heves, erőteljes jelleméhez, elbájolta őt. —
Az Öreg nagybátya, kinek állomását egy
házzal, kerttel és a „Papok jószága" nevii
földbirtokkal együtt örökölte, sokkal jobb
nevelést adott neki, mint falusi orvosnál
megkivántatik. Egy valóban súlyos kóreset
ügyes kezelése azonfelül olyan hirt szerzett
neki, mint valami fővárosi tekintélyes orvos-
nak, ugy hogy több izben felszólították, hogy
ne vesztegesse, tehetségeit oly félreeső körre,
hanem emelkedjék ki azon igénytelen hely-
zetből, melybe a véletlen dobta. Ez eszmét
eddig mindannyiszor visszautasította, néme-
lyek szerint kegyeletérzetből a jó öreg Sedg-
brook iránt, melynek emberemlékezet óta
mindig Denbighek gyógyították betegségeit,
mások szerint — s aligha ezeknek nem volt
igaza — mert nem tudott megválni attól a
falutól, melyben Claveringné hosszú szenve-
déseit átélte.

Ez este Eliztől bucsut vevén, igy szólt:

Eliz! nekem ezentúl több kedvem és becsvá-
gyam lesz, mint eddig. Nem fájna-e szive, ha
egykor elvinném kegyedet a jó öreg Sedg-
brookból?

— Nem — felelt az bájos mosolylyal, —
ott lesz hazám, a hova ön visz.

— Szeretném kegyedet tisztességesb helyre
vinni, mint a vén kormos „Papok jószága."
Szeretném, ha az én Elizem egykor az ország
előkelő női közt foglalna helyet.

Nyájasan jóéjszakát kívántak egymásnak;
aztán Denbigh csakhamar a tempíomudvar
korlátajtajánál volt s azon kimenvén, a falu
föutczája felé tartott. Útközben félre tért s
egy szűk utczán át nemsokára lakához ért.
Vonzó, sötétvörös színű, régi módi épület
volt ez, nehézkes ablakokkal és szürke tégla-
tarkázattal. Hajdan egy zárdának képezte
majorházát vagy vendéglőjét s innen maradt
fenn sajátos neve. A kis előszoba és egy hal-
vány festésű négyszögü vendégszoba volt
benne az utczára; s ennek kapcsában egy
gyarló kinövése volt az újkori építészetnek,
külön bejárattal azok számára, kik a háziur
orvosi segélyét igénybe venni jöttek. Két
tágas alacsony szoba nézett az udvarra, mely-
nek végén egy keskeny kis kert a birtokot
képező szántóföldre nyúlt. Ez a szántóföld
réme volt a sedgbrooki fiatalságnak, egy
magas partu, homályos vizű mocsárnál fogva,
mely egyik szögletén feküdt, s melyről a ha-
gyomány azt regélte, hogy az utolsó sedg-
brooki apát az ágaival belehajló nyirfáravolt
felakasztva s teste aztán a vizbe esett, -—
innen vette a tó és a földbirtok is nevét. Az

apát lelke természetesen feljárt s a sedg
brookiak ugyancsak kerülték a kisértetes
helyet, kivált sötétben, — Denbigh ur nagy
örömére, mert az említett hely öszszel gazda-
gon teremvén vad szederféléket, télen pedig
nagyon alkalmas leven korcsolyázásra s min-
den időben vonzó a veszélyt kereső fiatalságra
nézve, e babona nélkül nagyobb népszerűség-
nek örvend vala, mint a mennyi a tulajdo-
nosra nézve kellemes lehetett.

Denbighet hazaérkeztekor egy tisztán öl-
tözött öreges cseléd fogadta a ház előtt, gyer-
tyával kezében, — egy széles képű, faragat-
lan, de jó lelkű öreg asszony, egykor dajkája,
a nagybácsi halála óta pedig házgondviselő-
nöje, mig férje a lovász, kertész és mindenes
szerepét vitte a háznál.

— Mért nem feküdt le anyóka?— szólitá
meg üenbigh, — ha jól emlékszem, meg-
mondtam, hogy soha sem kell reám várni.

— Mindjárt lefekszem, uram; öregem már
több két órájánál hogy alszik, — volt a fe-
lelet, nyájas hangon, slowshirei lapos kiej-
téssel.

— Menjen hát maga is és kövesse pél-
dáját.

Az anyóka egy pillanatig hallgatott, ko-
molyan nézve gazdája arczát. Aztán széles
mosolyra vonta ajkait.

—- Lehet is itt aludni! Hisz azt mondja a
világ, hogy e házban szellemek járnak.

— A világnak ez egyszer igaza lehet.
Megházasodom, anyóka!

Az anyóka ravasz mosolya még rava-
szabbá lön.

— Azt én tudtam már fél évvel ezelőtt.
— Bizony pedig nemrég határoztatott el.

— Nos mi baj még? — kérdé Fülöp, látva,
hogy az öreg nő nyugtalanul huzgálja köté-
nye szélét.

— Akkor aztán én ugye elmehetek a
háztól ?

— Egyátalában nem, anyóka. Sőt Clave-
ring asszony számit magára. Hanem mind-
ezekről majd beszélhetünk máskor. Most men-
jen feküdni, hadd zárom be az ajtót.

Anyóka majd meghalt a kívánságtól,
hogy egy kicsit még cseveghessen, de rég
megtanulta, mit tesz az Denbighnél, hogy:
akarom! annálfogva ugy tett, a mint ez
monda.

Denbigh egy darabig nyitva tartotta az
utczaajtót, hogy a gyertyavilág a nyomadé kra
essék, mígnem az öreg asszony papucsainak
pocspocsa megszűnt, jeléül, hogy az öreg
haza érkezett a szűk utcza túlsó oldalán
fekvő házikóba, hol férjével lakott. Aztán
bezárta az ajtót, gyertyájával a nagyobbik
lakószobába lépett s aggodalmasan tekintett
szét benne. Erős volt a bútorzat, de nem
szép, a kárpitok papírját pedig piszkos barna
szín borította, — de az ablak kertre nyílt,
s a'kandalló barna fáján csinos volt a faragás.

-.. Egészben véve, nem volt ez a szoba
megvetendő. Végtelen izgalmas boldogsággal
tekintett körül benne. Gyakran, nagyon is
gyakran tervezgetett már a fölött: hogyan
rendezi majd be, hogy Elizhez méltó legyen.
Hogy Elizt ide hozhassa lakni, ez volt életé-
nek" czélja, e határozatlan remény táplálta
egykor lelkét, ebben hitt és nem hitt mind-
untalan, minden fölösleg krajezárt e szoba
kicsiriositására takaritgatott meg, jóval már
mielőtt tudta, hogy istennője elfogadja hódo-
latát.

Ritkán, nagyon ritkán vesz erőt ily mérvű
bálványimádás férfitermészeten, de még sok-
kal ritkább eset az, hogy ily szenvedély
CZelt é r j e n . (Folytatása következik.)

ppp-
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A bnrgosi vérjelenet.
Képünk azon megdöbbentő jelonotek egyikét

tünteti föl, melyek hátterében a középkor setét
szellemét látjuk vigyorogni, melyekről alighinnők,
hogy a mai korban még megtörténhetnek, ha csak
azon országban nem, mely a természet áldásaiból
oly bőkezűen részeltetve, földi paradicsomnak lát-
szik, de az emberi szellem sok százados rabsá-
gában , a polgári és
egyházi zsarnokság sú _ _. ^^==ss=^:
lya alatt nyögve, a ko- ^.^gJE^^illip-
mor véralkat hajlama- _ ^^^=>_^"
val a vakhitre és ra- £_=_" ~~--'
jongáara, az inquisitio ===
hazája tudott lonni, s r̂ _
most, lerázva végre —_
századok alatt lábára
rozsdásodott bilincseit,
hosszas elnyomatása li-
dércz nyomásától csak
nehezen bir megsza-
badulni.

A jelenet, melyről
szólunk, Spanyolor-
szágban történt. A kül-
és belföldi napi és heti
lapok borzalommal re-
gistrálták ez ujabb ta-
núságot a felbujtoga-
tott néptömegek fana-
tismusának veszélyes
voltáról s gyászos kö-
vetkezményeiről. Társ-
lapunk , a „Politikai
Újdonságok" is rész-
letesb leirását adta a
gyászos eseménynek;
elég lesz azért csak
rövid vázlattal hivni
vissza olvasóink emlé-
kezetébe a borzasztó történetet.

A burgosi polgári kormányzó, Guttieres de
Castro gróf, január 25-kén csekély kísérettel, mely
titkárából és a rendőrség főnökéből állott, a szé-
kesegyházba indult, hogy végre hajtsa azonrondo-
letet, melyet a központi ideiglenes kormánytól
vett, a templomi helyiségekben levő levéltár s
drágaságok átvétele iránt.

A rendeletnek már előbb hire menvén, a nép
közt előtte való nap is
nagy izgatottság ural-
kodott. Burgos érseki
székhely, a mellett

nagy számú papság,
barát-zárdák s papnö-
velde (seminarium) van
a városban.Spanyolor-
szágban a papi és pol-
gári kormányzat még
most is éles ellentét-
ben áll egymással, s
Burgos azon helyek
egyike, hol a papság
legnagyobb befolyást
tudott nyerni s meg-
tartani magának a tö-
megek kedélye fölött.
A rendelet hírének vé-
tele után papok, bará-
tok, seminaristák kezd-
ték bujtogatni a népet,
s hiresztelték, hogy a
kormány el akarja fog-
lalni a papi javakat s
rabló kezet nyújt a
templomok kincseire.
A nép folyvást cso-
portozott s erős fenye-
getések hallatszottak
az egyház-rablók és
szontségtörők ellen.

A kormányzó, mint
mondók,kétkisérőjé v el
belépett a székes egy-
házba, s az ott nagy
számmal jelen volt papságot engedelmességre szólí-
totta fel. A papok megtagadták az engedelmességet.
A nép ezalatt az érseki palota előtt csoportozott s a
tömeg közé vegyült papok és seminaristák által foly-
vást izgalomban tartaték. Az izgalom főfokra hág-
ván, a nép egyszerre betört a templomba s a véd-
telen és fegyvertelen kormányzóra rohant. Egy
lövés ezt halálosan megsebesítette; de a nép dühe
ezzel nem volt kiolégitve; a földre rogyott, de még
élő kormányzónak estek, s szidalmakkal és bántal-

makkal illeték. Kihurczolták az utczára s élve
még orrát, füleit levágták s a leggyalázatosabban
megcsonkították a kínosan vergődőt, ki kezeik
között adta ki lelkét, mig kísérői egyike sebe-
sülten, másika sértetlenül menekült a nép fenye-
gető dühe elől.

A felbőszült tömeg, mint a vért szagolt vad-
állat, telhetetlen volt az undok kegyetlenkedés-
ben. A megcsonkított hullát majdnem széttépték,

Bivaly-fogat Észak-Amerikában.

gyomrát felhasitották, mig beleit hosszan vonszol-
ták utána.

A papok többre menni látva a tömeget mint
magok akarták, magasra tartott kereszttel s csititó
szókkal léptek a nép közé..Késő! a gyilkosság már
végre volt hajtva.

Képünk a jelenetnek e legmeghatóbb pillana-
tát ábrázolja. Ama födotlen fejű agg pap, ki ször-
nyűlködve lép ki az ajtóból, talán maga az érsek,

Szántóvetö. - (Greguss János eredeti rajza.)

ki palotáját csak a végrehajtott gyilkosság hirére
hagyta el. A kereszttel a csarnokban álló lelkész,
a concionator lehet, ki épen prédikált, vagy az áldo-
zár, ki az oltár elől jő. A nagy kalapos fekete
alakok sominariumi tanároknak s barátoknak lát-
szanak, a nép közé elvegyülve; jelzők: hogy az
eseményben a mozgató rugó szerepe volt az övék.

A város ostromállapotba tétetett. A legszigo-
rúbb vizsgálat rendeltetett a tett indítói s végre-
hajtói ellen. Maga az érsek is, gyanúba vétetvén,

letartóztatva s törvényszék elé ló'n állitva. Egye-
nes befolyása az eseményre azonban még eddig nincs
kidoritve. Eddigelé hét ítélet lőn kihirdetve: egy
halálra, hat kényszermunkával súlyosított fog-
ságra szól. A vizsgálat még folyamatban van.

A szabadság és rend ellenségei azonban soha
sem oda vágnak, a hova czéloznak. Mindig túl
lőnek a czélon. S az ár, melyet fölidéztek, mago-
kat sodorja el rendesen. Az egyházi hatalom s

egyodáruság túlzó ba-
rátainak e föllépése

= ~ - — csakhamar visszahatást
^ . szült. A nép, miután a

dühöngök lecsillapul-
_ tak s a láz kiadta
-'- mérgét: a vallások

szabadságát s a feleke-
zetek egyenjogúságát

: kezdette követelni s ísö-
r" vételi folyvást, napról-

napra hangosabban.
Valóban, oly álla-

potoknak , milyenek
Spanyolországban van-
nak, csak egy orvos-
sága van: a szabadság.
A véres lapot, mely e
legújabb spanyol for-

radalom történetét
•undokitja, onnan csak
egy kéz szakithatja ki,
vagy borithatja fényes
lapokkal el: a polgári
és egyházi szabadság
keze. Szabad egyház a
szabad államban: ezt
követeli ma Spanyol-
ország s az egész czi-
vilizált világ!

-á—r—

A b i v a l y o k .
A mint a társadalomban, ugy a természetben

sem boldogul az ember egyedül.
Akkor, midőn még nom voltak China, Japán

és Anglia városai 2—3 millió lakosokkal, mikor
még csak mint alig feltűnő uj faj bolyongott az
ember az őserdők között, — már akkor kezdett
társakat koresni magának ugyancsak a rongetogok

békés és iránta jobb
indulatu lakosai közül.
A legértelmesebb, az
eb volt az első, mely
a nála felsőbb érte-
lemnek meghódolt,

utána a jámbor juh
és tehén következett;
— amaz hű kísérője
most is az embernek a
földön mindenütt, —
ezek engedelmes szol-
gái , hol róluk az
gondoskodhatik; ez is
mintegy igazolva azon
elvet, hogy az ész
hatalma előtt maga-
sabb tehetség, vagy
az együgyüség szokott
legelőször meghajolni,
a szélsőségek itt is
találkozván; — mig a
közönséges ész csak
nehezen capacitálható.

A tulok fajok kö-
zül is a tehén egészen,
a bivaly csak félig hó-
dolt meg az ember
akaratának, habár ott,
hol az ember részéről
észszerűbb eljárásban
részesül, inkább tette
ezt, mint a vad tör-
zseknél.

Mint a tehénfélék-
nek, ugy a bivalyoknak

is ős hazája India, a mesés multu, és hajdan nagy
miveltséggel bíró nép földje volt. Több fajai élnek
ugyan még_ most is vad függetlenségben Afrika
mocsáros tájain is, de az, mit itt az ember házi
állattá tett, a „Bubalus Vulgáris" kétségkívül
Ázsiából származott.

Európában még aránylag nemrég, a hatodik
század vége felé jelent meg ez is, mint a legtöbb
bámulatot gerjesztő állat a hatalmas és ujságvágyo
Róma földjén,do már annak csak hanyatlási kora-

A spanyol forradalom
ból: A

 burgosi korm
ányzó m

eggyilkoltatása (jau. 25-én 1869).



...1 I •L..„*»-í»-T;-~»_«£_l..Íf - ia t í

118

ban. Azonban tovább Európába oly lassan terjedt,
hogy még a 18-ik század elején, — sőt épen hazán-

I' ti

R! 1

kat nem számítva, a
teljesen ismeretlen.

E lassú terjedésnek

legtöbb helvt most

fő oka az állat tormészo-

bosabb részén, másik lábban látszik. Mind siet a
jó napot használni. Ugart szántanak, őszi vetés
alá (mutatja közben az a lábon álló gabona, a két
ugarföld közt) s ennok a munkának sokszor szo-
rosan ki van mérve az ideje, nem mintha aratás s
vető szántás közt elég idő nem volna, hanem mert
jiiliusban, augusztusban ritkán lehet egy kis alkal-
mas esőt kilesni, a mi az aszott földet fellágyitsa,
hogy jó szántás, forgatás essék benne.

Istenem, de szép is az a mezei élőt, az a pa-
raszti munka! Hogy megvan minden napnak a
maga dolga, gondja, gyönyörűsége! Maga a köz-
vetlen érintkezés a természettel, e csüngés édes
anyai kebelén, tápláló emlőin, e kérdezősködés az
idővel, a természeti erőkkel, az isteni gonviselés-
sel, — valami különös bájjal bir, miről, a ki mog
nem kóstolta, képzete sincs, holott a legtöbb, a ki
benne van, nem tud öntudatosan számot adni felőle.
Gyermeteg állapot, s a gyermek sem tudja miért,
oly boldogan érzi magát anyja ölében. —á—r—

tében rejlik. Ő nem örvend a finom életmódnak,
mint polgárosultabb rokonai. A forró nílusi völgy
számos mocsaraival, vagy mint még csak pár év-
tizeddel előbb is, a nádasok és erek hazája, az
Alföld lehet egy bivalynak a legparadicsomibb
vidék.

A jámbor, békés állat mily megelégedéssel
legel az ingoványos pusztákon, hol elpuhultabb
társai már alig találnak pár szál onnivalót, hol
csak a káka és éles sás terem. A bivalynak ez izlik
legjobban, s boldogsága ne továbbját éri, ha duz-
zadó emlőkkel hazafelé bandukolva, útközben egy
folyót vagy jó mély mocsárt talál. Ilyenkor aztán
széles jó kedvében még egy 8 éves gyermek által
is vérig hagyja boszantani magát, ha az irigyli,
hogy ő most egy kis csendes „otium"-ot élvoz.
„Valami kedves látvány — mond egy utazó, —
midőn Alsó-Egyptomban a bivaly-csorda hazafelé
menve, a nagy folyót nekinyúlt nyakkal átúszni
indul, előbb kis pásztoraikat, a 8—12 éves fiúcs-
kákat hátukra fogadva, hogy azok is velők tehes-
sék meg a kellemes utat."

Ilyenkor azt hinné az ember, hogy a sároshátú
fekete szörny maga a megtestesült szolidség. De
bezzeg nem igy üt ki a dolog ott, hol vastag bőrű
barátunk ritkán van elemében. Ha sokáig kell a
vizet nélkülöznie, ingerlékeny, boszús, s rósz ked-
vében gyakran az embert is üldözőbe veszi, habár
különben nem viseltetik irántunk sommi ellcnszenv-
vol, sőt mint Indiában megtörténik, a pásztorukat
megtámadó tigrist ők veszik kapóra, mikor aztán
az rendesen nem igen irigylendő állapotban viheti
el bőrét e labdajátékból; s nálunk is az ordas nem
könnyen gondolja rá magát a bivalynál kisérteni
szerencsét.

Oly vidékekre azért, hol ily viszonyok létez-
nek, mint nálunk, s az amerikai alacsony pusztá-
kon, a bivaly egyike a legalkalmatosabb állatok-
nak, kivált ez utóbbi helyen; az Egyesült-államok-
tól nyugatra eső sikokon a vadtörzsokre nézve a
legfontosabb állatok közé tartozik. Az indusok
bőrét szőrével együtt kicserzik, s ruhának, ágy-
nak, sátornak, s több más czélokra is használják,
húsát vékony szeletekben napon megszáritva ele-
delül eszik. Ezek szolgálnak ott a közlekedés lassú,
de a moesáros tájakon is biztos eszközeiül, a mi-
dőn belőlük 6—8 pár befogva egy kezdetleges
jármű elé, hosszú állomások által pótolják a ki-
tartó állatok a tágas pusztákon, mit gyorsaság to- | üvegéhez ütöttem tízszer az ujjomat, mert a K
kintetében vesziténk. i 10-ik betű, azután egyszer, mert az \ első, s igy

Kazinczy Ferencz naplója
budai fogságában.

(Folytatás.)

Márczius. Egyik ablakom előtt a" favágó ud-
varkában várta álla. Neki bátorodám s mogkopog-
tatván ablakom üvegét, ezt kérdem a legénytől:
Földi! csak azt az ogyet mondja meg nekem, hor-
danak-e még foglyokat, vagy megszűntek már
valaha? A legény háttal álla felém, egy lépésnyire
az ablaktól. Midőn hallá a kopogást, csak fejét
billente felém, de azt is elkapta. A kérdésre felelt
egész bátorkodással. ,,A Xémoth lelkét, hiszen
tán csak beelégli már ennyivel" s ment fel s alá az
udvarkán, nem is néze rám többé. A mely katona
fogolylyal szóba eredt, azt megvesszőzték; a ke-
monczefütőkre s szobaseprőkre nagy vala a vi-
gyázat.

Márczius 6. A direktor maga hoz levelet
Dienes öcsémtől nekem és Miklósnak s márczius
11-én megengedtetett, hogy az anyámnak írjak,
de a direktorral előbb megolvastatván.

Márczius 14. Diones ma és 20-án aztán, a
klastrom épületében volt tisztjeinknél a direktor
engedelmével. Tudakoztatá : mire volna szüksé-
gem. Néhány római classicust küldő 22-én. 26-án
Váradra ment.

Márczius 28. Egy fiatal embert látok fogva
ablakomból, ki a 26. sz. a. tartatott. Én ablakom

de sok jó tulajdonnal biró állat szaporítására.

Képek a hazai népéietből.
Szántók.

Az ujabbféle vasekének, annak a most már
annyira elterjedt pompás Vidacs-ekének talán
hirét sem hallotta ez a jámbor szántó-vető ember,
a kiimigy-amugy összetákolt kerekü s rozzant fa-
talyigáju ekéjén szántogatja az isten adta baráz-
dát. Még kevésbbé valószinü, hogy Horácz ezerszer
ismételt szép versét olvasta volna: „Beatus ille
qui procul negotiis, paterna rura bobus exercet
suis!"

„Boldog, ki távol a közélet gondjaitól,
Ősi földen saját ökrével szántogat."

Nem biz az; sem vasekéjo nincs, sem Horáczot
nem olvasta. S azért fogadni mernék, nem tartja
magát alábbvaló gazdának, mint az, a ki csupa
vasokével, meg tán cséplőgéppel is dolgozik; sem
megelégedése nem kisebb, mint volna, ha valaha a
közélet zivataros küzdelmeiben szerepolvo, mint
szemlélődő bölcs vonult volna magányba. Elége-
dett magával, az idővel, mely ugyancsak kedvoz a
szántásnak, a földdel, mely ugy számlik, hogy
jobb se koll, puha a csöndes esőzésektől s nagy
hasábokban mint egy-egy kályha-cserép s oly
feketén mint a szurok, esik oldalt a mélyen járó
ekevastól. Ökreivel is meg van elégedve, mert ha
nincsenek is valami nagyon jó húsban, szegény
párak, hiszen nincsenek is mészárszékre hizlalva s
zsidókézbe szánva, de igazi jó magyarfaj ökrök s
oly szép karcsú hosszú szarvuk van, hogy mind a
kettő beillik czimeresnek, kivált az a hajszás ni!

A távolban, do ugyanazon lábban még, másik,
harmadik eko is fordul; a negyedik, a dűlő dom-

ő budaméri fi, felesküdt prókátorocska. — Hamar
rajta veszte, olszedék betűit s szenet többé neki
nem adtak.

Márczius 31. Ügyvédemet Szabó Sárait tegnap
hozák hozzám, nem tudom miért: mert meg nem
engedek, hogy vele tanú nélkül szóljak s vigyáz-
tak minden mozdulatunkra. Ma pedig egy levelet
kapék a direktortól, melyet szerencsés valék ké-
sőbb haza is küklhetni s igy ma is bírom. Imhol
az betűről betűre:

„Spec. Dne! Detectum est, quod in Comitati-
bus Szatmariensi sat. — „Tekintetes ur!
Kitudódott, hogy Szathmár és Biharmegyében, sőt
Erdélyországban is terjesztetnek már a káték. (Ezt
hinni bolondság volt volna; hazudni nekem és
talán az udvarnak is, Németh Jánoshoz illő nom-
tolenség). Ha tehetik, segítsenek a hazán. D. Gás-
pár kapta-é a káté másolatát ? Mit tud a tekinte-
tes ur a szathmáriakról vagy a bihariakról -és az
erdélyiekről? Hol Wosselényi? (Miklós felől tuda-
kozódik : szerették volna megcsípni). — Tudom,
hogy a haza és saját megmaradását szivén viseli.
Annakokáért őszinte, nyilt vallomást várok s va-
gyok lekötelezettje Németh, mk., királyi ügy-
igazgató."

A gonosz ember szerette volna bajba keríteni
a nemzet felét; mert a sok többet adhat, mint a
kevés s a sokak elfogatása inkább bizonyíthatta
volna, hogy rá szükség van, és hogy ő hűségos.
Tudománykája felől álljon itt — bár idő előtt —
egy történet; mert vérszomját sok totto fogja
hirdetni.

Az elfogott Szén Antalnak levelet kiilde test-
vére Károly, a Balaton vidékéről, nem tudva méo-,
hogy az fogságban ül. A lovelet a posta Németh-
nek beadá. — Erre olfogák Károlyt s a Gárda
épületében vonák kérdés alá. Szlávy György a
kérdéseket s feleleteket az ajtón hallgatá. Az ol-

méjében megtébolyodott Szén Károly azt irá báty-
jának, hogy: ő leül a víz szélén, pálezája végébe-
szúr egy szeget s megrántván a pálezán végig
menő drótot, azzal lövöldözi a logkövérebb zöld
békákat, melyeket kövérségeikhez képest királyok-
nak, királynéknak s az apróbbakat herczegeknek,
grófoknak nevez. Ez veszélyesnek látszék az uj
Karaffa előtt s Szén Károly évekig sanyargatta-
tott ez ártatlan levél miatt.

„Hallja Szén, mit tesz ez a kifejezés a levél-
ben : „Te az én Bey-em vagy ?" — kérdé Németh.

„Na, méltóságos uram, Tunis, Tripolis és
Algír."

„Micsoda ? Miféle nyelven beszél ?" — Né-
meth sem azt nem tudta mi az: Boy, sem azt,
hogy Afrikában vannak tartományok, melyek
Tunis, Tripolis és Algír nevet viselnek. — Ez a
Ne"meth egy kisded hasas emberke volt, arezát
gyönyörű pirosra festé a bor és a szerelem, a maga
rozsda vagy szederj színével. Minden szava, moz-
dulata s tekintete mutatá a sommiből érdem nélkül
felemelkedett bitangot.
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April 1. Sorra betegedénk az elzárt szobák-
ban s tiszteink — különösen a nemeslelkü Novak
— ő oxcoll. Almásy Pál ur által kivitték, hogy
ajtóink a seprés alatt kinyittattak; ablakainkból
egy üveg kivétetett s olykor sétálni vittek a folyo-
sóra, a mi velem négyszer történt meg.

Az én ajtómmal átalellenben állott a Verseghi
Ferenczé s april 1-ső napján nyitva lévén az ő
ajtaja is, megpillantani őt. Gömbölyű szakálla
vei es volt. „Veresszakállú Feroncz!" kiáltám noki;
de a tisztem azonnal elmozdita az ajtótól.

Ez a rósz ember szörnyű alacsonyságokkal
vitte szerencsétlen esetét; sirt, nyi vakolt, szent éne-
keket énekelt. Éjjel az ajtó zárához tartam számat
s ezt sugám noki bátorítására: „Pejusquo letho
flagitium timet" s ezt hangosan énekelve, hogy ha
megszólítanak is, azt mondhassam, miként csak
unalmam elűzésére énokolgeték Horácból.

April 1. Sétálni vittek ki a folyosóra. 7-én
SzabóSárói úrhoz a hadnagy Asztleitner szobájába.

• Eső, villám s dörgés.

April 8. Ma hozák hozzám peremot azon pa-
rancscsal, hogy azt küldjem vissza levelemmel,
melyben írjam meg ügyvédemnek meg vagyok-é
elégedvo feleletével vagy nem? Mit tegyen más-
képen, mit adjon hozzá?

Nem csodálkozhatom rajta, ha az olvasó nem
fogja hinni azt, mit mondok; do megemlítem mégis,
mert az által a legtisztább valót mondom. Szabó
Sárói 21 lapon mutatta mog, hogy ez nem felsés-
sértési bűneset, miat a Laczkovics János ellen
folyó pörbon fölebb ki van mutatva; nom felséf-
sértési bűn, még ha a vádlott, a törvényekben való
járatlanságból maga is azt hinné, hogy olyat köve-
tett el. A direktor ezen 21 lapból a 20 lapot kivá-
gatta, de oly occonomus ember vala a kiszeldelő,
hogy mivel a 21-ik lapra csak tíz vagy tizenkét
sor ment által, sajnálván elveszteni a féíivnyi pa-
pirost, a sorokat elégnek nézé csak kihuzgálás
által olvashatlanokká tenni, s nokem elég időm
vala elolvasni az összofirkált sorokat. Szabó Sárói
nekem 1803-ban azt b szélé, hogy Németh neki
maga mondotta, miszerint fejével játszik, ha a bű-
nösöket ily módon meri védelmozni. Szabó Sárói,
szinte Madács és Tóthpápai igy le akarák tenni
körültünk való szolgálataikat; do az nekik nem
engedtetett meg. Horváth Jakab okosabb volt; ő
mindjárt kineveztetésekor tudakozá meg, ha szabad
lesz-é mindent mondani, a mit akarand s hallván,,
hogy nom lesz, egyszerre visszavoná magát.

April 15. A királyi tábla ma üle összo először,,
pereinket ítéletbe venni.

April 29. Ma látom a port másodszor. A kirá-
lyi ügyigazgató abban egy levelemet, melyet
Hajnóczyhoz Váradról írtam, eredetileg előmu-
tatja. — Imhol értelme: ,,Ich Hege híor an den
goldenen Adern krank, dio mich ohne Gatyen zu
sóin, und im Bette zu Hegen zvvingen; allé Augen-
blicke bin ich im Gofahre moine Hősen zu be fi...
Die homorrhoide hat mich zum Sansculotte ge-
macht." — Vigyáztam ugyan, hogy levelembe,
melyet prókátoromhoz írni parancsoítattam, sommi
tiszteletlen szó no csúszszék be: de világosan oltil-
tám őtet, hogy az ellenem producált váradi levélre-
csak ogy szót is ne feleljen s a direktornak őzen
cselekedetét alacsonyságnak neveztom.

Május 2. Vcrseghinek a szobájába katona ál-
líttatott kivont fogyvorrel; nem tudtam, mit jelent

e váratlan rendelés. De most kezdődött bezzeg a
jajgatás és siralom és nyivákolások. — A gyaláza-
tos ember nem szégyenlo gyáván veszni, mintha
az efféle használna. — A farkas megeszi a bárányt,
ha béget is az.

Május 8 Jön a tiszt s jelenti, hogy biráim elé
kell állanom. Somogyi János itélőmester olvasá
fel a hosszú halálos ítéletet. Németh kevélyen pis-
loga rám, hátravetvén balját széke karján. Nyuga-
lommal haliam, hogy megölnek, s migaz itélőmes-
ter azt olvassa, én azon perek czimét olvasám,
melyek előtte az asztalon feküdtek, a betűk foná-
kul állván felém. — Egyik a Sulyovszkyé vala,
másik a Szentjóbi Szabó Lászlóé; a harmadiknak
czimét nem olvashatám el, mert azt eltakará a
Sulyovszky rávetett pere.

„Apellál-é?" — kérdé a direktor. — Apellá-
lok, — mondám. Bay érinté, hogy Dienes Bécsbe
mont fel.

Midőn visszavittek szobámba, a két katona
közül egyik szobáimban maradott s ránk zárak az
ajtót. — Tudakozám: mit akar. Ujját ajkára nyoma,
jelentvén, hogy szólnia nem szabad, de suttogva
monda, hogy ha valaki ily Ítéletet kap, őrt rendel-
nek mellé. — Nyilék az ajtó s a porkoláb jött,
kivivé ágyamat, kofferemet s minden holmimat.
Minek ez? — Nem felelő. Azután levetkeztetett,
megmotozott, ha ingem s lábravalóm alatt titkon
nincs-e kés, melylyel magamat megölhetném. Mert
gróf Zsigray Jakab, felolvastatván neki a halálos
Ítélet, fenyegető a kapitányt, hogy magát mogöli;
talpa és harisnyája közt egy lapos tollkést mutata
elő. Nálam sommi sem találtatott. — A citatoriát
és a Németh direktor ezéduláját visszahozák fehér
ruháimmal; do nem az ingem ujjában; jelo, hogy
ráakadtak. (Foiyt. M?.)

A k ő n y e k .
A könyök fő alkatrésze a viz. E viz azoziban

néhány századrész szerves állományt, továbbá egy
kis rész konyhasót, phosphorsavas meszet és phos-
phorsavas nátront tartalmaz föloldva. A könyek
tehát, mint már egy görög költő mondja, a szó
teljes értelmében sósak és nem keserűek, mint szin-
tén mondani szokták. Ha egy könycsepp megszá-
rad, a viz elpárolog s hátrahagyja az ásványi
alkatrészeket, melyek górcső alatt vizsgálva, hosz
szu keresztbe tett vonalak hálózatát képezik.

A könyek egy mirigy által választatnak ki,
melyot könymirigynek nevezünk; ez a szemgolyó
mögött és a felső szempilla alatt, a halántékhoz
legközelebb eső oldalon fekszik. Hat vagy hét rend-
kivül finom csatorna nyúlik ki innen,s tartalmát a
szempillát megtámasztó gyönge poreznak kissé
fölötte üríti ki. Ezen csatornák azok, molyok a
könyeket a szembe vezetik.

De a könyek nemcsak bizonyos pillanatokban
s bizonyos körülmények közt folynak, mintgyanit-
hatnók, — folynak azok szünetlonül. Egész nap s
«gész éjjel (jóllehet alvás közbon kevésbbé bőven)
csendesen szivárognak vékony vizrekeszoikből s
fénylőén törülnek ol a pupilla és a szemgolyó felü-
letén, s kölcsönzik ezeknek ama fénylő, olvadékony
és tiszta szint, mely az egészségnek egyik legjel-
lemzőbb ismertetője.

A szempillák szünotlen mozgása s összehúzó-
dása eszközli a könyek szabályos elterjedését; s a
könyök folyásának az ép emiitett módon azért kell
szünet nélkül megújulnia, mivel a könyek nemcsak
néhány másodpercz alatt elpárolognak, hanem két
kis vezető-cső, az úgynevezett köny-pontok által,
melyek a szernszöglotében, közel az orrhoz foküsz-
nek, elvezettetnek.

E módon minden köny, miután a szeinpillákat
elhagyta a hátsó orrlyukba foly, s ha az olvasó
erről meg akar győződni, ugy, bármily költőieden
legyen is oz,, csak egy erősen siró emberre kell
vigyáznia, s észre fogja venni, hogy az mindig
kénytelonitvo van zsebkendőjének kétszeres hasz-
nálatára.

A könyek haszna az állatokra nézve általá-
ban, s különösen azokra, melyek sok pornak van-
nak kitéve, mint például a madarak, melyek a
szélben élnek, igen könnyön érthető, mórt aszom
csakhamar szeméttel teli s homályos lenne, mint
•egy meg nem tisztított ablaküveg, ha a természet e
barátságos, örökké folydogáló nedvről nem gondos-
kodott volna, hogy azt kimossa s felfrisitse. Csak
igen kevés folyadék szükséges a szemet mindig
világosan s tisztán tartani. De itt is bámulnunk
kell a csodás gépezetet, mely az emberi testben
dolgozik, mert tapasztalhatjuk, hogy ha valamely
«set vagy megsértés miatt a szemgolyónak több
vizro van szüksége, hogy magát megtisztítsa, a ter-
mészet azonnal bőséges könyfolyáshoz nyúl.

Igy pl. ha egy porszem vagy ogy kis bogár
a szembe esik, a szempillák azonnal megtelnek kö-
nyekkel, melyek szétfolynak, és e könyek nemcsak
a fájdalmat csillapítják, hanoin a tárgyat is, a
mennyiben elég kicsiny, e már említett két kis ve-
zető le- és olvezoti.

Ugyanez történik, ha vagy füst, vagy igen
élénk fény vagy nagyon erős hideg hátrányosan
hat a látásra, — a könyek azonnal segélyéül jő-
nek s a szemet óvják a bajtól.

A mi pedig a más fajta könyeket illeti, mo-
lycknek alapja erkölcsi, nem pedig physikai okok-
van, az ezrekre adandó felvilágosítás igen prózai
és anyagi.

Könyek okoztatnak vagy a vérnek a fejbe
rögtön vagy hirtelen való folyása, vagy idog-iz-
gultság által. Ezek igen gyakoriak nőknél és
gyermekeknél, kiknek idog-szervezete kevésbbé
erős mint a férfiaké.

A férfiak közt legtöbbnyirea vérmesés idoges
véralkatuak sírnak. Ellenben a phlegmatikus és epés
véralkatu természetek általában ritkán sírnak: az
előbbiek mivel közönségesen csak kevés érzékeny-
séggel birnak s utóbbiak mivel rendszerint szilár-
dul ellenőrzik érzelmeikot. Ha tehát egy phlegma-
tikus vagy epés véralkatu embert lelki megindu-
lásból könyököt ömlesztni látunk, meglehetünk
győződve, hogy szívok legbensőbb idegei vannak
meghatva, s minden tekintettel kell lenni oly férfi
iránt, kinek fájdalma annyira heves.

Ellenben jó, ha hidegvérüségünket megtart-
juk erősön felizgatható s igon képzelgő emborek-
kel szemben, kik nagyon is könnyön sirnak; ezok-
nok könyoi gyakran valódiak, rendszerint azonban
csak egy kis erőlködésükbe korülnek s kilencz
esetbon tiz közül feledvék, mihelyt kiömlöttek.
Nagyon tehetséges színészek tetszés szerint idéz-
hetnek elő könyekot :\x által, hogy magukat hatal-
mas fölhevülési állapotba helyezik. Pl. llaehel
a leghidegebb s szeretetlenebb hölgy, ki valaha
szinpadra lépett, ha minden erőit kimerité, oly szen-
vedélyesen szokott sírni, hogy az összes hallgató-
kat hasonlóan sírásra fakasztotta.

(„Természettud. Közlöny.")

szénsavanygáz. Már most oly esetekben, midőn e
szénsavanygáz olyan sziklaüregekben fejlődik, me-
lyeken semmi hasadás vagy repedés nincs s a mel-

arra, hogy.e gáz nyomásánaklett elég erősök
| ellentállhassanak, a gáz folyékony testté fog sű-
ríidni, és ha ilyen üregekben a folyékony szénsa-
vany szénanyaggal találkozik össze, fel fogja oldani
azt, mig egészen megtelt (saturálódott) vele, s ha
véletlenül a szikla későbben megenged s a szénsa-
vany lassanként elpárolog, az abban feloldott szén-
anyag jegcezek alakjában — mint gyémánt — fog
visszamaradni. A fekete alaktalan (amorph) gyé-
mánt előállása hihetőleg a szénsavany gyors elpá-
rolgásának tulajdonitható E nézet mogállapitására
most már csak azt kellene bebizonyitani, hogy a
szén a folyékony szénsavany által csakugyan fcl-
oldatik — s kész volna a gyémántcsinálás jövedel-
mező mestersége. S. L.

A gyémánt előállása.
E kérdésnek: „Miként állott elő a gyémánt?"

nemcsak tudományos, hanem egyszersmind neve-
zetes gyakorlati jelentősége is van; mert alig von-
ható kétségbe, hogy mihelyt tisztába jövünk a
felől, miként állott elő a gyémánt a természetben,
sikerülni fog annak mesterséges utoni előállítása
is. E feladat megoldását tudvalevőleg gyakran
meg kísérlettek, de eddigelé senkinek som sikerült.
Most már e talány mesterséges utoa megfejtése
több mint valószinü. — Legelőször is nem szabad
felednünk azt, hogy a gyémánt — a mint már
egész bizonyossággal ki van mutatva — pusztán
csak szénanyagból áll, s igy vegytani tekintetben
a közönséges fekete szénnel azonos és attól csak
tömörebb kristályosodott állapota által különbö-
zik. Továbbá az is kétségtelennek látszik, hogy a
gyémánt nem olvadás utján állott elő, mert a szén
maga olvaszthatatlan és a gyémánt felette magas
hőmérséknél feketo szénné válik, s ha élony férhet
hozzá, szénsavanynyá lesz, mint amaz, de meg nem
olvad. A természettudósok tohát mog vannak győ-
ződve, hogy a gyémántnak úgynevezett nedves
utón, azaz: valamely szénanyag-oldattal bőven ve-
gyitett folyadékból való kijegeczedés által kellett
előállnia. Göppert tanárnak a múlt év végén tett
kísérletei ugyanezt bizonyítják, ő ugyanis a bécsi
császári kincstárból több nagybecsü gyémántot
megvizsgálván, többeknek közepén egy vagy több
növényi sejtecsoket, u. n. protococcusokat talált,
melyek tudvalevőleg csak folyadékban élhettek, s
mivel a gyémánt ezek körül van mintegy kristá-
lyosodva, tehát ennek magának is o folyadékból
kollett kijegedni. Azonban még eddigelé az olvasz-
tott vason kivül semmiféle olyan folyadékot nem
tudtak fölfedezni, mely képes volna a szénanyagot
feloldani a nélkül, hogy azt megváltoztassa. De a
szénanyag, melyet az olvadt vas feloldani képes,
ettől nom mint gyémánt, hanem mint irla (graphit)
válik külön. Imitt-amott olyan gyémántokat is
gyakran találnak, melyek apró üregekben egy
kevés folyadékot tartalmaznak. Simmler tanár azt
gyanítja, hogy o folyadék nyom is által folyékony-
nyá lett szénsavanygáz s valószinünok tartja, hogy
a szénanyag folyékony szénsavanynyá feloldható.
E folyékony szénsavany képződése a föld belsejé-
ben teljességgel nem lehetetlen, hisz több helyen
tapasztalhatni, hogy a földrepedéseken át vagy a
forrásvizekkel egyetemben tömegesen özönlik ki a

E g y v e l e g .
0 (Az észak-amerikai Egyesült-Ali tmok adós-

ságáról) egy ott megjelenő lap a következő érde-
kes adatokat közli: „Földünkön a legmagasabb
hegycsúcs a Ilimalayán van Kelet-Indiában. Ma-
gassága 28,178 láb, vagyis nem egészen 5 és fél
mértföld. Az Egyosült-Allamok összes adóssága
1868. aug. 1-én 2,523.534,480 dollár volt. Tegyük
fel, hogy ez az összeg ogy dolláros bankjegyekben
feküdnék előttünk s azokat egymásra rakhatnék.
Lássuk, elérné-e a legmagasabb hegy magasságát?
Vegyük, hogy száz darab egyes bankjegy egymá-
son feküdve egy hüvolyk magas, ekkor a követ-
kező eredményekre jutunk:

Az egész összeg tenne = 25.235,344 Jiüv.-ot
vagy = 2.101,945 lábat
vagy = 398 '/2 mfldet!

Vagy pedig ha e bankjegyek egyesek helyett
százasok volnának, akkor e pyramid majdnem 4
mértföld magas lenne, és igy magasabb Észak-
Amerika legmagasabb csúcsánál is! mert a Szt.-
Illés-hegy Orosz-Amerikában csak 17,900 láb,
tehát kövesebb mint 3 és fél mértföld. Menjünk
tovább s tegyük fel, hogy az államadósság bank-
jegyek helyett ezüstben volna s számítsunk 16 dol-
lárt egy fontra, ekkor az egész összog súlya kereken
157.720,905 font lonne, vagyis 9857 vaspálya
szállítmány telnék ki belőle (kocsijára 16,000
fontot számítva), mely 56 mértföldnyi vonatot ké-
pezne, ha az egyes kocsik hosszát csak 30 lábra
teszszük is! De menjünk még tovább s tegyük fel,
hogy ezaket az ezüst dollárokat emberekkel szál-
litnák el a pénzverdékből. Ha minden egyes em-
berre 40 fontot számítunk, akkor is 4.000,000
emberre volna szükségünk, a kik, ha 3 lábnyi
közökkel mennének egymás után, 3000 mfld hosszú
vonalt képeznének, s ha óránként 3 mfldot halad-
nának, egy hadsereg, mely e roppant összeggel
volna megrakodva, majdnem 40 napot igényelne,
hogy egy bizon}ros pont előtt elhaladjon. Ezen
ezüst-dollárok megszámlálása csaknem a végtelen-
ségig tartana. Például: egy ember elkezdette volna
e munkát 1868. aug. 1-én, dolgoznék naponta 10
órát, s mindon perezben 60 dollárt olvasna meg,
akkor az Urnák 4368-ik évébon valahogy kész
lenne munkájával. — D-> még más szempontból is
fölvehotjük ezon „országos áldás" iszonyú nagy
voltát, miáltal földmivelőink figyelmét is felfogjuc
ogykissé költeni. Ha egy mérő búzát 2 dollárral
számítunk, az államadósság épen 1,261.767,245
mérő, vagyis 37.853,017 tonna (per 20^ mázsa)
búzát képviselne. Hogy e mennyiségetkétfogatu
szekereken tova szállithas3uk — ha minden sze-
kérro egy tonnát számítunk, 37.857,017 szekérre
és 75. 706,034 lóra volna szükségünk. Ha minden
járműnek 30 lábnyi tért adunk, oly szekérlánczo-
latunk lesz, mely az egész földet dtövezi."

** (Ádám ös atyja.) Olyasóinkat bizonynyal
érdekelni fogja s nagyon kíváncsiak arra, kitől
vette származását amaz egyéniség , kitől a biblia
szavai szerint mindnyájan származunk. íme e vá-
lasz egynéhány szóból álló toastban, melyet Vogt,
a hires tudós és politikus mondott el Boroszlóban,
hol tiszteletére diszlakomát rendeztek, Ő tudomá-
nyos hivatását — igy szólt— a mózesi tanban véli
gyökerezni. Ez ugyanis azt tanítja, hogy isten a.
nőt a férfi tizenharmadik bordájából teremtette.
Azóta tohát férfinak, nőnek egyaránt tizenkét
oldalbordája van. Már most az állatok közt a
csimpánz-majom az egyedüli, melynek tizen-
három bordája van. Tehát Ádám apánk őse e
majom.

= (Könyvtári statistikn.) Az ourópai nagyobb
államokban következő a könyvtárak állapota:
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:vis pillantást a
könyvtárak anyagi viszonyaira is. Az Olaszország-
ban fönálló 97 könyvtár összesen 746,000 franknyi

subventióban részesül. A párisi 60,007, a londoni
100,000, a berlini 200,000 forintnyi évi segélybon
részesül. A pesti egyetemi könyvtár eddig csak
5000 forintban. - (P. N.)

** (Lóhüség). A tövisi postamesternek mintegy
két év előtt egyik legjobb lovát ellopták. A ko-
lozsvári postamesternek megvétel végett nemrég
egy lovat ajánlanak. A postakocsis, ki előbb Tö-
visen szolgált, az első pillanatra felismeri a lovat,
mely hosszabb időn át az ő felügyelete alatt állott,
s fölfedezéséről értesiti a venni szándékozó posta-
mestert. Ez a rendőrségre küld. A közbiztonság

férfia megjelenik. Az eladó nem mutathatja ki
birtokosi jogát, miért is hűvösre tétetik. A ló ag-
noscálására meghivják a tövisi polgármestert, ki
azonban gyönge szomü lévén, nővérét küldi maga
helyett, ki a lovat a szó szoros értelmében fölne-
velte. A nő Gyula-Fehérvárra jő. A tolvaj meg-
marad tagadásánál. A novolőnő nevén szólitja a
paripát. A ló két évi fájdalmas távollét után is fel-
ismeri ápolónőjének hangját, elszakitja kötőfékét,
s mindenen keresztül gázolva, úrnőjéhez törtöt s
előtte megáll. A tolvajra ilyformán csakugyan rá-
bizonyult a lopás.

Németországi levelek.
i.

München, febriuír.
Alig foglalkozott velünk valaha a külföld

többet és behatóbban, mint a legújabb időben.
Nem egyes párt vagy kormány által fizetett sajtó
subjectiv felfogása, nem a rokon- vagy ellenszenvü
előkelőtek nyilatkozata ez, mint eddig többnyire
volt: az egész lapirodalom, a közvélemény keres
tájékozást viszonyaink, érdekeink felől; többnyire
bécsi lapokból véve át adatjait és sokszor ezek
szemüvegén látva a tárgyakat, do mégis tagadhat-
lan jóakarattal s meglehetős objoctivitással. —
Nemcsak a porosz lapok — kiknek más czéljok is
van e figyelcmmol — de a közép- és délnémet
•ujságirodalom és közönség is oly figyelmet fordít
Östreich- Ungarn-ra, milyet ez állásánál, fontossá-
gánál fogva megérdemel; örömmel fogadja az üd-
vös reformokat, érdekkel kiséri az önálló, rend-
szeres haladást, s figyelemmel tanulmányozza
anyagi és politikai érdekeinket.

E figyelem és érdeklődés a közel szomszédsá-
gon kivül abból is ered, mert osztrák-német össze-
köttetéseinknél fogva, nekik az osztrák és magyar
viszonyokat figyelemmel kisérni szintoly érdekök-
ben áll, mint nekünk viszont a németországiakat.

Nem, mintha ez utóbbi tekintetben, néhány
levél szűk körében lehetségesnek tartanám csak
valamennyire is tisztázni az itteni állapotokról
való fogalmakat: hanem azért fogok e sorok Írásá-
hoz, mert remélem, az egyes részlet ismertetése
némi világot vetend az egészre is, s talán hasonló
irányú közlésekre buzditandja külföldön levő hon-
fitársainkat.

Az 1866-dik év eseményei roppant változást
idéztek elé Németország politikai életébon, — tö-
vestől felforgatták a régi rendet, uj érdekekot és
pártokat teremtettek. A boldog emlékű Bundes-
tag Csehország földén lelte halálát, s székhelye, a
régi hires, szabad és kereskedő város, majnai
Frankfurt a győző martaléka lőn, de ogyszersmind
határa tovább terjeszkedésének.

Az északi németségtől külön maradt Dél-
német szövetség egyes államai közt történelmi
múlt, területi nagyság s népesség tekintetéből Ba-
jorország volna vezérszerepre hivatva... de a po-
rosz ellenzi, s a porosz érzelmű minisztérium nem
sürgeti a szövetkezés létrejöttét; — Ausztria s
még inkább Francziaország befolyása a prágai
béke által ki van zárva; particularis érdek, kicsi-
nyes irigykedés — a németek ez ősi öröksége —
minden szorosabb szövetségnek útját állja. Baden
a poroszhoz szit, Würtemberg vezetői szerepre
vágyik Bajorország jogosabb igényei ellenére;
azonkívül mindenütt van porosz párt, mely Né-
metország egysége szempontjából ellenzi a szövet-
séget, s az észak-német national-liberalis-okkal áll
egy sorban, sok észszel, kevesebb politikai jellem-
mel s igen sokszor valódi szabadság-szeretet nél-
kül. Ez osztályba sorozható körülbelől a mostani
bajor minisztérium s országgyűlési többség, bár az
önállóságot, függetlenséget hangoztatják legtöb-
bet s üdvös reformokat is hoznak be. — A minisz-
terelnök, hg. Hohenlohe, Berlinben grata persona;
vámtanácsi alelnök, Bismarknak nagy embere...
azonban — mint mondja — Bajorország függet-
lenségének harezosa s Lajos király hive... hogy
mindez sok ember előtt összeegyeztothetlennck
tetszik, — senkit sem lephet meg, ki az ellentéte-
ket ismeri.

Ellenzéket klerikális, ultramontán s az úgy-
nevezett demokrata pártok képeznek; ez utóbbi-
ban — mely a legkülönfélébb párt-árnyalatokat
foglalja magában — fontos szerepet játszik az u. n.
néppárt, mely minket annyiban érdekel, mennyi-
ben programmjának egyik alappontja: a német
törzsek szabad szövetsége, Német - Ausztriát is
belefoglalva, — bár e politika éle inkább Poroszor-
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szag, mint az osztrák-magyar dualismus ellen van
fordítva; épen ezért irányadó magyar lapok nyilat-
kozata a németországi ügyekkel szomben köve-
tendő semlegesség tárgyában e párt orgánumaira
kedvezőtlen benyomást gyakorolt, mig a „Pesti
Napló" hires tiltakozását a Poroszországgal való
solidaritás ellen, diadallal fogadták s kommen-
tálták.

A jelen országgyűlési szak néhány hét múlva
lejár, s már készülődnek, itt szokatlan erélylyel, uj
választáshoz, moly sok valószínűséggel az ellenzé-
ket fogja többségre juttatni, legalább a vámparla-
monti s néhány pótválasztás eredménye erre mutat,
s a mostani minisztérium jövőben legfeljebb relativ
többségre támaszkodhatik. Papok és republikánu-
sok közt nehezen jövend fusio létro, együttes mi-
nisztériumot pedig épen nom alkothatnak.

Ennyi legyen elég a politikai helyzet ismerte-
tésére s térjünk más tárgyra, szóljunk pár szót a
fővárosról, Münchenről. München uj város, uj idők
és emberek teremtménye, s ezért nem látjuk benne
azt az organikus fejlést, más és más idők bélyegét,
mely a régi városoknál pl. Nürnberg, Augsburg,
Regensburgnál — melyek o század eleje óta szintén
bajor uralom alatt állnak — annyira meglepi a
nézőt, rég múlt nagy időkre emlékeztetve. Mün-
chen emelkedését utóbbi uralkodóinak — legin-
kább a nemrég elhunyt I. Lajos királynak —
köszöni. Már e körülmény miatt sem egészen talál
a hasonlat, melylyel Münchent uj Athénnek neve-
zik ; Athén művészeti, tudományos nagysága fo-
konként fejlett a népből és nép által, szerves össze-
függésben történelmével, politikájával.

E hasonlat alaptalanságát Heine éles humor-
ral ostromolja „Üti képei"-ben, s az akkori érvek
nagy része ma is áll. Találóbb volna talán Flo-
renezhez hasonlitni; — itt is, mint ott, egy pompa-
szerető s műértő uralkodó-család, népén s környe-
zetén felülemelkedve, lángeszü művészekkel, tu-
dósokkal véve magát körül, mintogy központból
világitotta meg korát és népét.

A müncheni nép büszkélkedik kincseibon s
szereti a csendéletet. Egyszer mégis csinált ám
forradalmat — nemcsak a sör árának emeléséért,
hanem magasztosabb érdekekért is; s 1848., a ki-
rályok hedzsirája innen is elűzte, nom ugyan a
királyt, de bájos és befolyásos barátnéját — Lolla
Montez-t; s hősi borzadálylyal beszéli az apa
gyermekének, mily veszélyesen tartotta menekvése
közben kocsijából a néptömeg felé pisztolyait —
juj, ha elsültek volna!

Hősiesség nem hibája a bajornak, s ezért sokan
is boszantják. — 1866-ban egy véletlenül elsült
pisztoly, s egyetlen jól irányzott ágyulövés az
egész bajor lovasságot megszalasztotta; — az ata-
lános harczias szellem ugyan ide is botolakodott s
a békés pohár sör mellett sokat beszélnek hátul-
töltő fegyverekről, golyó-fecskendőkről stb., de
látszik rajtok, hogy jobb szivvel beszélnének
egyébről — akármiről. Hiába! a porosz véd- és
dacz-szövetséget nem adják ingyen. A porosz had-
szervezet alapelveivel az átalános hadkötelezettsé-
get s az egy éves önkényteseket is átvették; — az
olső évi jutalék most teszi vizsgáit a honvéd (Land-
wehr) tisztség elnyerése végett. — Sok nehézség-
gel s alkalmatlansággal jár ez intézmény megho-
nosítása itt is, nálunk bizonyosan még többel s
nagyobbal lesz összekötve. — A bajor katona ud-
varias, fesztelen, mivelt s nem képez zárt osztályt
a polgári renddel szemben, mig pl. a porosz ugy
közhelyeken, mint magány mulatságaiban lehető-
leg olkülönzi magát s oly feszes és kimért, mintha
mindig hadsorban állana. — Ez ellentét oka talán
abban rejlik, hogy a bajor királyok nem sok gondot
fordítanak a katonaságra, környezetük polgáriak-
ból áll, magok is mindig polgári ruhában járnak,
mig a porosz királyok szeretik a katonásdit s ren-
desen egész táborkarral jelennek meg. Ezeknél a

gyútűs puska a fődolog, azok többet adnak tudo-
mányra , művészetre. Ez utóbbiakról bővebben
közelebbi levelemben. T. L.

Párisi magyar egylet.
Paris, febr. 22.

Egyletünk körében, különösen a febr. 7-én
tartott havi gyűlésen érdekes események adták elő
magukat, melyeket nyilvános utón közzétenni el-
határozta az egylet.

Örömmel teszszük közzé, hogy köztiszteletben
lévő, Parisban tartózkodó hazánkfia Horn Ede az
egylet elnökségét elfogadta.

Rogács Antal, egyleti tag, becses ajándékok-
kal lepte meg egyletünket; ugyanis ő az ezelőtt
talán 23 évvel Parisban alakult „Jótékony magyar
ogylet"-nek — mely a franczia politikai viszonyok
következtében 1851-ik évben feloszlott — nyom-
tatott törvényeit, pecsétnyomóját, díszes pénztartó-
ládáját, továbbá irott és nyomtatott más érdekes
irományokat adott az egylet birtokába.

A társulat szűnni nem akaró éljenekben kö-
szönte meg a gondos őrzőnek becses ajándékait, a
melyek annyival is értékesebbek a párisi magyar
egyletre nézve, mivel a nevezett egyletben éltének
első korszakát tekinti és semmi egyéb maradvá-
nyokat attól nem bír. Határozattá lett a volt „jóté-
kony magyar egylot"-nek történetét az összesze-
rezhető adatokból megírni. E czélból három tagú
bizottmány ki is neveztetett. E tárgyat illetőleg
felkéri a párisi magyar egylet mindazon honfia-
kat, kik mint volt tagjai avagy mint látogatói az
emlitott egyletről valami tudósítással szolgálhat-
nának, azt egyletünknek megküldeni szívesked-
jenek.

Elhatároztatott továbbá minden külföldi ma-
gyar egyleteknek következő levél általi fölke-
resése :

„Tisztelt egylet, kedves honfitársak! A párisi
magyar egylet február 7-én tartott havi gyűlésén
egyhanguiag elhatározta valamennyi külföldi ma-
gyar egyletet fölkeresni, s fölkérni azokat kölcsönös
levelezésre, melyeknek czélja lenne: 1) hogy így
szellemi kapocs által összefűzve, mint egy egysé-
get képezzünk; 2) hogy kölcsönösen segélyezhessük
egymást az által, ha egyik egylet tagja megvál-
toztatni óhajtaná tartózkodási helyét s tán olyan-
nal cserélné föl, hol magyar egylet létezik, azon
egyént az illető egylet a dolgok mikénti állásáról
értesítené stb.; 3) efféle és óhoz hasonló más segé-
lyekkel arra működnénk, hogy hazánknak minél
több ifjai jöhessenek külföldre tanulmányozás
végett. — Egyletünk ezen határozatát kívánjuk
önökkel közölni, azon édes reménynyel, hogy önök-
nek kedves honfitársak abba beleegyezését, ma-
gukévá tételét kinyerjük. Ha az itt kimondott
eszmét csak némileg valósithatjuk is meg, kedves
hazánknak sok szolgálatot tettünk. Alakuljunk
egygyé! az egyesült erő nagyot, óriásit képes
teremteni!"

A párisi magyar egylet, majd ennek egyes
hivatalnokai különféle tárgyakban felvilágosításért
gyakran megkerestettok, ezen körülmény eléggé
tanúskodik arról, hogy egyletünk a hazai közön-
ségnek szolgálatára lehet; miért mint határozatát
az egyletnek közzéteszszük, hogy bárki is bár-
mely tárgyban tudósítást akar magának szorezni,
— ha az ügy hatáskörébe esik, az egylet a legna-
gyobb készséggel fog azokra válaszolni. — A leve-
leket kérjük magának az egyletnek küldeni a követ-
kező felirattal: „A la sociétéHongroise, Boulevard
Beaumarchais 33. Café Pillon."— Különös öröm-
mel adja tudósításait az egylet azoknak, kik tanul-
mányozás végett óhajtanak Parisba jönni, legyenek
azok tanulók vagy iparosok. Az egylet határozatából

Boka Péter, alelnök. Biró Sándor, jegyző.

Melléklet a Vasárnapi Ijság 9-ik számához 1889. febr. 28.
Irodalom és művészet.

:££ (Szemere Bertalan) irodalmi munkáinak
kiadása érdekében felszólalt közelebbről a „Pesti
Napló." Minden lap helyeselte, hogy o becses és
értékes müvek napvilágot lássanak. Most azt jelenti
a Napló, hogy Asbóth J. és Thali L. már sajtó alá
rendeznek egy öt-hat ivnyi füzetet azokból, eddig
nem ismert kisebb dolgozatokat. Azután nagyobb
munkái fognak következni. Magunk is nyereség-
nek tartjuk irodalmunkra nézve o művek megjele-
nését, mert Szemére Bertalan fajunk legelsői közé
tartozott, mint államférfi és" iró egyaránt.

= (Erdélyi János „Egytemes irodalomtörté-
netu-énekj harmadik füzete is megjelent. Ugy
látszik, a korán elhunyt szerző kéziratai, vagy
legalább a sajtó alá készített teljes kidolgozás
már fogyatékán van; egyes részletek csak futóla-
gos vázlatban vannak előadva. Fájdalmasan érez-
zük irodalmunk nagy veszteségét! A mű azonban,
mint értesülünk, teljesen meg fog jelenni; befoje-
zésévol, Erdélyi hátrahagyott jegyzetei nyomán
ifj. Kun Pál sárospataki tanár van megbízva. —
Egy-egy füzet ára 80 kr.

** (Az 1867. és 1868-ki törvények teljes zseb-
Madása) jelent meg Ráth Mór kiadásában. Az 1867.
I—XVIII. és az 1868. I - X X V I . t. czikkek 262
lapot, az 1868. XVII— LVIII. t, czikkek 550
lapot töltenek be s az egész egy jókora vastagságú,
de tömött, bár könnyen olvasható nyomásánál fogva
jól használható, és zsebben is hordozható kötetet
tesz. A használatot könnyiti, hogy a nevezete-
sebb és tcrjedelmesb törvények a lapok szélerő
ragasztott aranynyomatu kis bőr-szalagokkal van
nak megjegyezve, mik a fölütést ogy perez alatt
lehetővé teszik. Ez eddigelé a múlt országgyűlésen
hozott törvényeknek egyedül teljes kiadása. Ara
fűzve 2 frt. Igen diszes angol vászonkötésben 2 fr
80 kr.

— (Csernátony lapja,) az „Ellenőr" márcziu
l-jén indul meg. Csernátony nemcsak felelős szer-
kesztője, de ogyszersmind kiadó-tulajdonosa lesz a
lapnak. Előfizetési ára egy hóra 1 ft 40 kr, 4 hóra
5 frt 40 kr. 7 hóra 9 frt 40 kr., az év végéig 13 fi
40 kr. Az előfizetési pénzek Hockenast Guszti
hírlapkiadó-hivatalába küldendők. — Az „El-
lenőr" programmja lapunk legutóbbi számához
volt mellékelve.

.** (A berlini „Magazin,'6) egyetemes irodalmi
lap utolsó száma Kriza „Vadrózsáinak" egyik
szép költemonyét hozza, sikerült fordításban.

** („Eothschild titka) vagy mint lehet meg-
gazdagodni" czime azon érdekes színi újdonságnak,
molylyol az aradi közönséget a színházban nem
sokára meg fogják lepni, s melyre ott már nagy-
ban készülnek.

_ *" (A nemzeti színház igazgatósága) a kolozs-
vári szinháznak egyik legkedveltebb és legtehet-
ségesebb tagját, Odry Lehelt a nemzeti színházhoz
szerződtette mély hangú baritonistának.

** (Hangversenyek.) Az orvostan-hallgatók
márcz. 1-én esti 7 órakor a redoute kis termében
aegélyegyletök javára hangversenyt adnak, moly-
ben több műkedvelőn kivül Pauli, Pauliné, Huber
K., Dubez P. működnek közre, s Felekiné Szász
Károlynak „A király leánya" czimü költeményét
szavallja. — Várai Forencz, a nemzeti szinház egy-
kori hires quartettjének tagja, ugyancsak a redoute
kis termében márczius 3-án rendez hangversenyt,
melyben az általa szerzott koronázási miséből a
Sanctus és Credo, valamint több általa szerzett dal
(négy férfi hangra) fog előadatni. Várai maga is
énokel néhány dalt, 12 éves fia pedig a zongorán
ad elő néhány műdarabot.

Közintézetek, egyletek.
= (Magyar tud. akadémia.) Február 22-kén

nyelvtudományi s egyszersmind összes ülés volt.
Először Joannovics György olvasta föl székfoglaló
értekezését az „ász", „ész" szóképzőről; utána
Fogarassy János értekezett a magyar nyelvnek
rokonságáról a mongollal. Ezután több jelentés
következett; végül a titkár tudatta, hogy az évi
közgyűlés ápr. 10-től 17-ig fog tartatni.

** (A nemzeti múzeumban) a nézők figyelmét
egy disz-tál köti le a többi közt, moly az ujabban
felállított tárgyak közt kiválik. A tál körülete más-
fél öl, mélységo 4 hüvely, belső alapja egyenes
kerekidomu, párkánya kivül-belől át van törve,
alja tükörsima, a festés rajta chinai modorban ké-
szült, azaz kiálló; közepe az ismeretes „Moriamurt"

ábrázolja s 42 személy látható rajta. E tál Fischer
Mór herendi porczellán-gyárából került ki — e
hires gyárból, molyben 100 munkás dolgozik, kik
közül 40 a festéssel foglalkozik, s moly európai
hirre emelkedvén s a külföld által is nagy mérték-
ben igénybe lévén véve, közelebbről derék tulaj-
donosa által meg fog nagyobbittatni.

** (Debreczenváros) gazdászati szakbizott-
mánya javaslatához képest: a főiskolai épület ké-
szítéséhez két éven át 1.500,000 db tégla, 10 éven
át podig 1000 írtjával 10;000 frt adományoztatott
a közgyűlés által, azon meghagyással, hogy a vá-
rosi téglatermelés feljebb emeltessék, hogy igy a
lakosság téglában szükséget ne lásson.

= (A hajós-iskola Il-ik osztályú hallgatói)
Kenossey Albertnek mint a hajózási tudományok-
ban egyik tanáruknak s az iskola igazgatójának, a
múlt szombaton, Turcsány Géza alkalmi beszéde
mellett egy ezüst lapon nyugvó ezüst horgonyt
nyújtottak át, — a levélnyomó alakú mesterművön
e fölirással: 1868. decz. 10-dik napjának, mint a
hajózási iskola megnyitása -emlékére tiszteletük
jeléül Il-od osztályi tanítványai: Turcsány Géza,
Antal Sándor, Dobó István, Asztalos Tibor, Sza-
lacsi László, Szentmiklósy Gyula. — Az 1868.
decz. 10-kének említése hivatkozás a megtisztelt-
nek az ekkor megnyitott hajós-iskola életbelépte-
tése körül tott sikeres fáradozásaira.

Egyház és iskola.
** (Az izraelita kongresszus) bevégezte mun-

káját. Febr. 23-én tette tisztelgését a kongresszus
küldöttsége Eötvös J. miniszternél, mely alkalom-
mal dr. Hirschler volt kongresszus-elnök meleg
szavakban fejezé ki a zsidóság nevébon, hogy al-
kalmat nyújtott oly statútumok készítésére, me-
lyek alapján a törvényhozás az izraelita hitüek szá-
mára megfelelő törvényeket hozhat; átnyujtá egy-
úttal a kongresszus által kidolgozott munkálatokat.
Kérte továbbá a kongresszus nevében a miniszté-
riumot, terjesztene az országgyűlés elé oly javasla-
tot, mely szerint az izraelita hitfelekezot az állami-
lag bevett hitfelekezetek közé vétessék föl. B. Eöt-
vös meleg szavakban igérte, hogy azokat ő Felsége
szentesítése alá fogja terjeszteni s megnyugtató
nyilatkozatot tőn a kongresszusi kisebbség aggá-
lyaira nézve is. A mi az izraeliták vallási egyenjo-
gúsítását illeti, kijelenté a miniszter, hogy ezt öröm-
mel fogja teljesíteni s örömmel fogja ezt kimon-
dani a törvényhozás is. Végül még egy erdélyi iz-
raelita mondott köszönetet a miniszternek, hogy
az izr. alap jótékonyságát számukra kieszközlé,
mire a küldöttség meleg éljenzéssol távozott.

** (A vallás- és közoktatási miniszter) — az
erdélyi szászvárosi ref. egyházközség kérése foly-
tán — Borsos József, ezen egyházközség 82 évos
nyugalmazott loánytanitójáuak, 61 éven át kitűnő
buzgalommal folytatott tanítóskodása jutalmazá-
sául, az országos költségvetés illető rovatából 100
o. é. forintot engedélyezett.

** (Az oktatásügyi minisztérium) által közzé-
tett tanterv a felállítandó lyceumok ügyében arra
bírta az országos tanár-ogyesülotet, hogy o tárgy-
ban a húsvéti ünnepek alatt rendkívüli közgyűlést
tartson. Valóban szükséges, hogy e fontos kérdés
szakférfiak megvitatása alá kerüljön, mielőtt az
országgyűlés e tárgyban határozna.

** (A pesti protestáns árvaház) a Terézváros-
ban 35,000 frtért egy egészen uj házat vásárolt,
moly még néhány éven át teljesen adómentes ma-
rad. E vásár létrejöttét leginkább dr. Palló Sándor
buzgó közreműködésének köszönhetni, ki az árva-
ház ügyeit sok buzgósággal vozoti.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
= (A fb'ldmivelés-, ipar- és kereskedelmi mi-

nisztérium) kebelében tanácskozások folynak a
marhavész-ügybeni teendők fölött, főtekintettel az
erdélyi veszteg intézetek újra szorvezéséro. A fobr.
20-ki ülésben a miniszter személyesen részt vett s
pótonként olőadatá a megállapodásokat, melyekre
egyenként megtevé észrovételeit. A megállapodá-
ok közül kiemelhetjük a következőket: A vesz-
teg - intézetek az eddiginél nagyobb szigorral
lesznek kezelendők. A határzár a becsempészés
moggátlása tekintetéből 400 magyar határőr-sze-
mélyzettel lesz a jelenbon f önálló közegek erősité-
sere szaporítandó. A határzár kérdése nemzetközi

?ygyö czéloztatik omeltetni, kimondatván, hogy
Fekete-tengortől Rigáig a vesztegzár szakadat-

lan lánczolatban életbeléptetondő, nem lévén más-
ként módNyugot-Európát a marhavésztől megóvni.
E határzár I öltsége — ép ugy mint a pestis elleni
határzáré v< lt hajdanában — az európai államok
által lonne v'solendő. Ez érdemben a magyar kor-
mány a kezdeményezést megteendi.

**~(Két bécsi pénz-intézet) osztrák-indiai ban-
kot szándékozik építeni, melynek czélja lenne a
a suozi csatorna megnyitása után azon tervet is-
tápolní, hogy a gyapot Indiából közvetlenül Tri-
estbo, nem mint eddig Liverpoolon át hozassék.

** (Két óriási vállalat) van Amerikában ke-
letkezőben : egy csatorna, moly Panama körül
mintegy 10 mértföldnyi hosszaságban a két logna-
gyobb tengert egymással összekötné, és egy csa-
torna a Niagara mellett, a vizosést kikerülve,
mely a nyugati államokat a terhes Erievámtól fel-
szabaditná, s különösen előmozditná Chicago emel-
kedését.

** (A régi német színház) helyére épitendő
bazár és bérház épitésére megállapították a pályá-
zatot 1200 és 600 forint díjjal a két legjobb mű
részéro. Benyújtási határidő jul. 15.

Balesetek, elemi csapások.
** (A „Radeczky" hadihajó fellobanása.) A

„Radeczky" hadihajó borzasztó katastrófájáról a
következő adatok érkeztek: A fregatto Lissától
mintegy 10 mérföldnyire Losina olőtt járt gya-
korlatokra, minthogy nagyrészt ujonezok voltak
rajta, kik a tüzelést s más tongerészi gyakorlatokat
voltak tanulandók; összesen 368 ember volt a
fedélzeten. Febr. 20-kán a lőporkamrában nedves
töltények szárittattak s a legénység szigorú paran-
csot vőn, csak nemezpapucsban lépni oda, miután
nagy mennyiségű lőpor feküdt szétszórva a pad-
lón; a parancs daczára azonban több munkás való-
színűleg vasszegü csizmákban járt ott s a dörzsölés
által történt a réniitő szerencsétlenség. Más vorsiók
szerint a lőporkamra közelében levő szesz gyuladt
volna meg, míg más szerint ismét a loporfolügyolŐ
gyújtott vigyázatlanul gyertyát a kamrában. A 368
főnyi legénység és tisztikar közül 22 maradt élet-
ben, és podig 5 súlyos, 5 könnyű sebesült és 12 sér-
tetlen—a többi oda veszett. Három gőzös rondelte-
tott a helyszínre, hogy egy ideig czirkálva, mentse
a netán még életben maradtakat a vizbó'l. — A
„Radoczky" 1855-ben bocsáttatott tengorre, 30
ágyút hordott s 300 lóerejü, 1826 tonna tartalmú
volt. 1864-ben Tegethoff alatt a dánok ellen har-
czolt, tisztjei majd mind részt vettek a lissai győ-
zelmes tengeri ütközetben is. ParancsnokaDaufalik
lovag sorhajókapitány volt, a főbb tisztek nagy
része jobb családokból, a főorvos Vajtay Adolf
magyar.

** (Paks mezővárosban) február 20-dikán egy
kenyérsütő asszony vigyázatlansága következtében
tűz ütvén ki, 150 ház lett a lágok martaléka.

Mi újság?
•* (A képviselők választását Pesten)

18-ról elnapolják, mivel e nap a Józsefnapi vásár
idejére esik és többekot akadályozna üzleti teen-
dőikben. Előlegesen a jövő hó 23-dikára tűz-
ték ki; ha a nap bizonyos leend, falragaszok útján
hozzák a választók tudomására.

** (Budán) márcz. 21-kén lesz a képviselővá-
lasztás. Az első kerülőt helyisége az országház a
várban, a másodiké podig a „Fáczán" vendéglő a
Vizivárosban. Amahoz tartoznak a vár, a Kriszti-
naváros és a Tabán, éhez a viziváros, az országút
és az Ujtolep.

** (Néhány Deák-párti választó)' szükséges-
nek tartotta a Pesti Napló febr. 25-diki számában
felhívni Pest belváros választóit, hogy siessenek a
még hátra levő két nap alatt beíratni magokat,
mórt az ellenzék minden erejét összeszedte. A
belváros polgárai ahoz szoktak, hogy egyszerű ki-
kiáltással válaszszák meg Deákot; ahoz pedio-nem
kellett választói igazolvány. Most, ugy látszik, sza-
vazásra kerül.

= (Pest-lipótvárosban) az ellenzék részéről
Horn Edét akarták fölléptetni. Most Horn egyik
párisi lapban nyilatkozik, hogy miután ő franczia
polgár, Magyarországon képviselőséget nem vál-
lalhat.

(Egy tudós társasági tag), a ki egyszers-
mind^ egyik politikai napilapunk szerkesztője, az
előbbi czimon kívánta magát beíratni a pestvárosi
választók sorába, de puszta szavára nem hitték el
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eki, hogy a tudósok sorába tartozik. Másnap tehát
a kellő documentumokkal fölszerelve, t. i.aSchro-
ker-féle photograph akadémiai albummal s az
akadémia idei névkönyvévol jelent meg az összeíró
.bizottság olőtt. Akkor aztán beirták.

** (Csata Ungmegyében.) A „P. N." által vett
tudósítások szerint N.-Kapós városában, avál. ösz-
szeirás alkalmával e hó 20-kán a Buttler- és Ber-
náth-pártiak összeütközvén, egy óráig tartó for-

alis csatát vivtak, és számtalan mogsobesült. A
"csat;! dorongok és lőfegyverekkel folytattatott. A
verekedés után Buttler kövotjolölt arra kocsizván,
reá lőttek; de a lövés nem talált. A belügyminisz-
eriuintól erre azonnal katonaságot kértek.

/ (A magyar kormány) — mint a ,,P. Ll."
hiteles forrásból értesül — Festetics György gró-
fot, a király személyo körüli magyar minisztert
hatalmazta fel, hogy a pesti lánczhidtársulattal a
tárgyalásokat a lánczhidiiak az ország által leendő
~ egváltása tárgyában megkezdje.

— (Az átalános katonakötelezettség) életbe-
léptetésével a pesti ifjúság is igyekszik fölhasz-
nálni azon kedvezményt, mit a törvény az egy évi
önkénytességgel a tanuló ifjaknak biztosit. S
minthogy Pesten jelenleg egyetlen magyar ezred,
a József főhorezog nevét viselő, állomásoz, az
egyetemi ifjúságból igen számosan ebbe álltak be
— katonának. Lapunk fiatalabb munkatársai kö-
zül is beiratták magukat egy évi önkénytoseknek
Beöthy Zsolt, Eötvös Lajos és Lukács Béla.

** (A közös hadseregben) töltendő egy évi
önkénytos szolgálatra Kolozsvártt az ifjúság közül
96-an jolenkeztek e hó 2O-ikáig. E számból a jog-
akademiára esik 43, a három főtanodára 53. E
szám ogész bizonyossággal szaporodni fog még.

** (A külsö-szolnokmegyei honvédegylet) köz-
bejött akadályok miatt a szolnoki csatatéren elesett
200 bajtárs emlékére felállított szobor leleplezését,
a kitűzött határnapról, márcz. 5-ről bizonytalan
időre elhalasztja.

** (F. hó 12-kén) ünnepelte Balogh Péter,
debreczeni ref. suporintendens, 78-ik születésnap-
ját. Isten éltesse még sokáig!

** (Bécsi udvari körökben) néhány nap óta,
élénk beszélgetésekre szolgáltat alkalmat a követ-
kező eset, B. Ergoleth, kit mint híres arczképfostőt
ismernek, s ki a bécsi aristokrata körök kiválóbb
tagjai közé tartozik, megrendelést kapott, hogy ki-
rály ő Folségének arczképét elkészitse. A művész
örömmel fogadta e megbizást s daczára az eszmé-
nyi fölfogásnak, a képet a természetnek hű után-
zásával oly sikerültén festé, hogy a kép látása által
mindenki el volt bájolva. És mégis ő Felsége a
képet visszautasitá — mert a művész azt a mont-
hetetlen hibát követé el, hogy—a kardot a balol-
dal helyett a jobb oldalra festette.

** (Izsó Miklós) most érkezett vissza olaszor-
szági műutjából; kivált Nápolyban és Rómában
tanulmányozta hónapokon át az ó-kori szobrászatot.

** (Egy fiatal váltóhamisitót) fogtak el Pes-
ten, ki a takarékpénztárban a múlt évben egy 4768
ft értékű váltót adott el, melyen az aláirások mind
hamisak voltak. Átadatott a törvényszéknek.

** (Családi leszármazási vita a — kor tes-
tanyán.) Ivánka Imre, a baloldal egyik kitűnő tagja,
nyilt levelet intézett Rákóczy Jánoshoz mint ver-
senytársához a duna-pataji jelöltségben, melyben
a többi közt igy szól: Most azonban párthivoid a
következőket hirdetik: „Ivánka és pártja az urak-

1 tart, hogy a szegény toherviselő népet továbbra
a mostani nagy adóban tartsák. Ivánkának és a

balközépnek köszönhető, miként a papok jószága
raég ol nem vétetett stb. válaszszátok Rákóczy
fejedelem unokáját, megszabadít a némettől, urak-
tól, a nagy adótól, katonáskodástól, trafiktól,
stemplitől, stb. mert Rákóczy igaz népbarát, s azt
akarja, mit Kossuth." Erre Rákóozy János a kö-
vetkező választ adja: „Rákóczy fejedelemmel egy
törzsből származnom büszkeségem. Ága kihalt,
unokája nem lehetek. Mint ember és hazapolgár
életczélomul tűztem ki, mióta gondolkozom, ho-

mályt nom vonni a névre, melyet a fejedelmek tör-
ténelmivé emeltek, smoly saját nevem is. Előrebo-
C3átván programmomat, a mit e pontban elősorolsz
a németre vonatkozólag, átlátod, hogy képtelenség
ilyennel 48-as hazapolgárt gyanúsítani." — Tehát
mégis ogy törzsből származik a fejedelemmel, a
mint mondja. Ez,uram, uj adat a magyar történet-
ben, melyugy tudta, hogy a Rákóezy család kihalt;
az idősb ág a fejedelem fiaiban a XVIII-ik szá-
zadban; az ifjabb a XVII.-ben 1664-ben Várad
kapuja előtt. Az itt elesett Lajosnak fiu gyermeke
nem maradt; loánya igen is kettő: Erszébot és
Borbála. Más ág, melytől Rákóczy ur származha-
tott volna, nincs — miután a bárói ág még elébb,
1612-bon kihalt, s miután az I. Feroncztől leszár-
mazó ág Andrásban 1754-ben halt ki. Ezt, uram,
igy tudja a magyar történőt. De mai nap sok C3uda
ősik — esik magában a történetírásban is. Hanem
aztán, ha valaki ilyen nevezetos dolgot, ilyen csu-
dát szőnyegre hoz, nom elég ráczélzani ,,a büszke-
ségre az egy ágból származásra" — lássuk az
okiratokat, melyek igazolják a hiteles leszármazást.
Mert ma még az okiratokat is meg szokták kriti-
zálni — lám a Crouy-k egész kiadott okirat-hal-
mazát halomra dönté a kritika. Hát Rákóczy ur-
nák vaktában hogyan hinnénk el ily nevezetes
adatot? — (B. P. K.)

= (Halálozások. jEgy derék nőt, lelkes és mi-
velt honleányt, Tury Samu volt országgyűlési
képviselő nejét, Bojtos Etelkát kisérte február 24-
dikén nagy részvét a temetőbe. 37 éves, életerős
nő volt, s alig néhány napi betegség vitte sírba.
A kegyelet szép példáját adták ez alkalommal a
hajdú-szoboszlóiak; volt (s valószinüleg ismét
leendő) derék képviselőjük családi gyászában osz-
tozni, bár a hirt alig 24 órával vették a temetés
előtt, számosan jöttek föl Pestre, a városi főhad-
nagy (városbiró) vezérlete alatt. Béke az elhunyt
nő poraira! —Debreczenben a napokban temették
el Dohányossy Józsefet, a város legbuzgóbb polgá-
rainak egyikét, 87 éves korában. A boldogult lel-
kes pártfogója volt az irodalomnak.

— (Figyelmeztetés.) Az 1868-ik évi „Regélő"
24. számában megszakadt „Szent-Pétervári titkok"
czimü regény folytatása, illetőleg vége, sajtó alól
részint már kikerült, részint még sajtó alatt van, s
végképoni befojezéso — tekintve terjedelmességét
körülbolől még 3—4 heti időt igényel. A „Regélő"
volt t. ez. előfizetői ennélfogva tisztelettel fölké-
retnek a szives várakozásra.— Pest,márcz. 1.1869.

A „Regélő" kiadó-hivatala.

— (Igazítás.) Múlt számunkban AJgner La-
josnak „Az EIégiá"-ról irt munkája hibásan volt
60 krra téve, 1 írt helyett.

Nemzeti színház.
Fentek, febr. 19. „Delila" Dráma 3 felv. 6 képben. Irta

Feuíllet; ford. K. A. Zenéjét szerz. Montaubry. >
Szombat, febr. 20. „Faust " Opera 5 felv. Zenéjét szerz.

Gounod.
Vasárnap, febr. 21. „Bánk bán.'' Szomorujáték 5 felv.

Irta Katona József.
HelfS, febr. 22. „Egy házasság XV. Lajos alatt." Vigj.

5 felv. Irta Duraas; ford. Egressi.
Kedd, febr. 23. „Zrínyi." Opera 5 felv. Szövegét s ze-

néjét szerz. Adelburg.
Szerda, febr. 21. „Hamlet." Szomorujáték 5 felv. Irta

Shakespeare; ford. Arany János.
Csütörtök, febr. 2ö. „Von Carlos."Opera 5 felv. Zenéjét

szerz. Verdi.

Szerkesztői mondanivaló.
— Hegyháti. Ily hosszura terjedő és egészen polemikus

tartalmú tudósítást nem adhatunk, sót belőle még válogatni
sem tudunk. Nekünk az egész országban folyó választási
mozgalmakat kell hetenként egyszer visszatükröznünk, s igy
csak összevont és tényekre szorítkozó tudósításokat közöl-
hetünk. — Szóljon e mondanivalónk többeknek is.

— Pe*t. B.—i. A. Önnek költeményeiben, s igy a leg-
utóbb küldöttben is, félreismerhetlen tehetség nyomai lát-
szanak. Dicsérendő tárgyai választása is, mennyiben a köz-
napinál s ezerszer elcsépeltnél valami magasabbat keres.
Mindenik müve, mit eddig olvastunk, gondolkodásról, esz-

mélkedésröl is tanúskodik. Látjuk, — mire levelében figyel-
meztet is, — hogy mértékre, rimro is van gondja. Mi az oka,
kérdi, hogy még sem adtuk ki beküldött versei egyikét is?
Egyszerűen felelhetnénk, még jobbakat várunk tehetségé-
től. De ön részleíesb okokat kivan. íme. Müveiben még
hiányzik a bei-formai érzék, tapintat; az alakitási erő és
ügyesség; jól választott, de egyszermind nehéz tárgyaival
nem tud diadalmasan megbirkózni; eszméi nem találják meg
a kellő alakot, melyek idomaiban világosak, szabatosak s
minden feleslegestől, mint czafrangtól és egyszersmind
nyűgtől, mentek tudnának lenni. Tanulmányozza pl. Beran-
gert,— üynemü tárgyakat s eszméket mikép kezel. Egysze-
rűség, eröteljesség, szabatosság és eszmegazdagság mint
egyesülnek benne, a nélkül, hogy egyik a másiknak terhére
lenne. Hiszszük, hogy rövid időn fogunk öntől közölhetőt
is kapni.

— T -Tar jan. É. V. Közlendóink halmaza gátolta ed-
dig is a genrekép megjelenését. Sor fog kerülni rá. De
ez ne gátolja önt a hosszabb beszély beküldésében.

— IV.-ölves. M. I. A czimszalag rendben van. II— i B.
régi levelét szíveskedjék felküldeni; biztositjuk az eredeti-
nek sértetlen visszaszolgáltatásáról.

— Kt.jdors. Cs. Zs. Forgács Ádámot, kívánsága sze-
rint átadtuk a Hazánk és Külföld szerkesztőségének.

— München. T. L. Örülünk a találkozásnak. Az igért
fényképeket elvárjuk.

SAKKJÁTÉK.
483-dik sz. f. — Czenthe Józseftől

(Miskolczon.)
Sötét.

a b c d e f g h
Világos.

Világos indul s a 8-dik lépésre mattot mond.

A 478-dik számú feladvány megfejtése.
(Grimschawtól, Londonban.)

Világos. Sötét.
1. Ffl—c4 d3—c4:
2. Ba2—e2f Ke4-f5
3. g2—g4 matt.

Ilelyescn fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
— Harasz'iban: gr. Festetics Bennó. — Karczagon : Kacsd
Lajos.— Miskolczon: Czenthe József. — Csákváron: Kling
Iván. — Debreczenben : Parragh István. — Londonban:
Georgias Viktor. — Oelsén: Glesinger Zsigmond. — Pété-
csen: Rády György. — A pesti sakk-kör.

Nyílt tér.*)
Sajtó alatt van és még a folyó héton 'meg-

jelenik :

Komoly szózat a választókhoz.
Függelékül:

Észrevételek a Skorpió röpiratára.
Irta KÉTHI LAJOS,

a néhai „Jó Barát" szerkesztője, a „V. Ujs." és
„P. Ujdons." belmunkatársa.

Káth Mór bizománya. — Egyes példány ára
30 kr., ötven 8 f'rt, száz 15 frt. Nagyobb megren-
delések szerzőhöz intézhetők, magyar-utcza 18. sz.

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvéV
nyék irányában vállal felelősséget a Szerk.
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TARTALOM
Sinay Miklós (arczkép). — A wojewóda lánya. —.A

Pap tava. — A burgosi vérjelenet (képpel). — A bivalyok
(képpel). — Képek a hazai népéletből (képpel). — Ka-

i zinczy Ferencz naplója, (folyt.). — A könyök. — A gyémánt
! előállítása. — Egyveleg — Tárház: Németországi levelek.

— Párisi magyar egylet. — Irodalom és művészet. — Köz-
intézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság,
kereskedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? —
Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjá-

j ték. — Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L.magyar-utcza21. ez.)

ETE
Friss

VETŐMAGVAK,
úgymint :

Lóhere, valódi franczia és magyar
luezerna.

Lóhere, stájer vörös.
Itethi here, fehér hollandi.
Vadócí (Reigras), angol, franczia,

olasz, belföldi.
Bellii csibehúr (Spörgel).
lialtaczim (Esparezette).
CUukor- és takarinány-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, mohar, nyári és ószi-

reprze.
Tavaszi-buza és rozs.
Pohánka. 417 (2—13)
Mezei komacsin (Timotheusgras).
Burnótfű (Pimpinella).
Akácz fa-mag vak.
És más magfajok.
Olaj-pogácsa.
Szappangyökér, vagdalt és órlött.
Gabona-zsákok és gyékények,
(iép-olaj, legjobb minőségű.
Disznózsír, Szalonna és háj,
Angol patent-kocsi- és gépkenöcs.
Fekete lábíöld virágokhoz.

US*"* Jó minőségbon és jutányos
áron kaphatók:

Hallmuer G. János,
kereskedésében Pesten.

Raktár és irodája saját házában ,
Terézváros, Ronibach-utcza 7. szám a. j

Tavaszi árjegyzék
Türsch F.-töl

váczi-uteza 19-dik szám a „nagy Kristóf" mellett Pesten.
9BT* Az árak készpénzfizetés vagy utánvétel mellett értetödnek. *^f§

Kész öltözékek és menyasszonyi ruhák.
A derék mérték szerint készíttetik, az alj mindig a legutolsó párisi divat

után. Vidéki megrendeléseknél kérem a mértéket Centiméterrel mérve vagy egy jól
álló derekat, a ruhaalj elöhossza mértékét, s a netalán egyéb megjegyzésekkel együtt
beküldeni.

1 moll öltözék, kész derékkel, övvel és alsó szoknyával együtt, 30, 36, 45,
50, 60 forint és feljebb.

1 tárlatán öltöíék, övvel és alsó szoknyával együtt, kész derékkel 30, 36,
40, 50 forint és feljebb.

1 menyasszonyi moll öltözék, myrtussal diszitve, 40, 50, 60, 70 ft. és feljebb.
1 menyasszonyi öltözék, illusionból vagy brüsseli tüllböl, myrtussal diszitve,

70, 80, 90, 100 forint és feljebb.
1 menyasszonyi atlasz vagy tafota öltözék diszitve 100,120,150 ft. és feljebb.
1 menyasszonyi sima fátyol 2.75, 4, 8 forint; hímzett 4.75, 6 — 20 frtig.
Az emiitett szöveteken kivül más szövetekből is készíttethetnek ruhák.
Nagy választék mindenféle Crinolinokból, különösen estélyi öltözetekhez

ajánlom az uszályos Crinolint, darabja 7, 8, 12 forint. 419 (1 — 3)
Legújabb fehér és szines lószőr alsó szoknyák 6, 8, 10, 12 forint.

(Folytatása következik.)

ÁLÓDJASOKÜ
1 ft. 60 kr., 2 ft., igen szé-

pek 3 ft., a legszebbek 4
ft. 50 kr.

Fésülö-köpenyeg 2 ft. 50
kr., 5 ft. 50 krig.

Nö lábravalók 1 ft. 30
kr., 2, 3 ftig.

Takátsl A.
a „vőlegényhez"

avastuskóhoz czimzett
házban.

422 (2-2)

FISCHER GUSZTÁV,
*»ziDÍiáztér, a kereskedelmi bank-épületében

Pesten.
ajánlja legnagyobb raktárát, mely áll mindonnemü legújabb franczia ru-
hakeline-diszitrnényekböl minden évszakra; továbbá selyemrojtok-
ból és paszomány-árukból, selyem-, bársony s atlasz-szalagok,
érez-, üveg- s pasmantri gombokból, — varró-, szíjgyártó- s kötö-
czérnákból, kötő- s stikkölö-pamutból, varró- és trama-selyeni-
ből valamint fehér és szinos tnousselinek, organtin, moul, batiz-
clair, perkál, shirtitig, croisé és halcsontokból; nagyszerű raktárt
tartok; továbbá mindennemű függönytartók, tükörbojtok, csillár-
zsinórok, redözetek, Honi ezüst- s aranycsipkékböl paszomány

% és czafrangokból. Ajánlom továbbá bútor-, kocsi- s katonai pa-
li szomanyáruk és selyeiiikelinékkel ellátott nagyszerű raktáromat,

mindennemű atlasz, lustrine, floreiitine, mazzline patent- és selyem-
bársonyokkal egyetemben, a legjutányosb gyári árakon. 409 (2—10)

Előfizetési fclhivás

ERDÉSZETI LAPOK
ázom. erdészeti egyesület közlönye

czimü
folyóirat 8-dik vagyis 1869-dik évi ío

iyamára.
Megjelen e lap havonkint 2'/$—3 nagy nyol-

czadrét ivnyi füzetekben.

Előfizetési dij egészévre 5 ft.
IMIT" Előfizetni lehet az Erdészeti La-

pok szerkesztőségénél Selmeczen.
4S7 (2-4)

minden korbeliek, különösen öreg
korban élőkre nézve!

Alólirottnak sikerült orvosi gyakorlata
folytán egy biztos gyógyszert feltalálni a tft-
döguta, tüdőhurut, mellhörgés, mell-
égés és a ragacsos flegma lel nem kft-
kttghetése ellen, mi fontos különösen oly
egyénekre nézve, kik tavaszszal és öszszel a
gutaütésnek ki vannak téve: ezen szer a hek-
tikárai hajlamot is megszünteti. 434 (1)

üebreczen, febr. 15-én 1869.
Ocsváry Ede orvos,

a m. kir. természettudományi társulat
rendes tagja.

Egyszersmind tudatja felülirt a n. é. kö-
zönséggel, hogy mórczius 1-től 15-ig Nagy-
Kanizsán fog rendelni. Lakása megtudható
lesz a „Kanizsai Lapok" kiadó-hivatalában

flktoria-Créme.
Legbiztosabb szer

abörszeniiyek minden nemei
ellen.

Megvizsgálva s engedményezve az or-
vosi hatóság által Lipcsében. 348 (2 -0)

Eredeti szelenczékben, használati utasi.
tásBal ellátva ára 1 ft. »0 kr. és 1 ft. 80 kr,

Kampralii és Schwartze
íllats/.er- és pipfreszappan gjárosok

Lipcsében.
Egyedüli raktár Pesten: Vértessy Sán-

dornál, KrÍ3tóftéra„Venu8lmz" és Lueff
W. váezi-uteza 21. szám a „Minervához."

Szőlővesszők
100 darab legjobb egri gyökeres kék kadarka 1 ft. 2 0 kr.
100 „ szinte sima „ „ — „ 40 „

{UHUT* Megbízásokat Pesten, eredeti árakban elfogad liie-
demann J. S, Frigyes nagykereskedőház.

Eger, 1869. fcb, tóban. g i , . A n t f l |

4 1 2 ( 3 6 ) kereskedő és szólók birtokosa.

Van szerencsém köztudomásra juttatni, hogy számos magyarországi megrende-
lések következteben, idő- és fuvarköltségek megkimélése tekintetéből a t. közönség
kényelmére, a már több évek óta feltalált s jelenleg a világrészek előkelőbb pontjain
a legnagyobb elismerésben részesült

Férfiassági erö-anyag
(Mannbarkcits-Snbstaiiz) *

készítményemből,mely betegségekből eredt, vagy természeti gyengeséget, alaposan
pótolja; valamint női bajokban, sápkór és magtalanságnál kitűnő, a nélkül, hogy
izgató volna, - M agy a rország részére dr. Rothsehuek V. Emil gyógyszerész
urnái Debreczenben raktárt állítottam fel, g kérem az illetőket ezentúl bizalommal
hozzáfordulni; ki is nevemben bárminemű felvilágosítással szolgáland a használatra
vonatkozólag, a legnagyobb titoktartás mellett. 4gg Q g\

Vidéki megrendelések, utánvétellel, ha tetszik, másnemű tartalom feladása
alatt, pontosan teljesittetnek. — Berlin, jan. 15. 1869

Dr. Koch W.

A magyar gyakorlati kertészeti egylet

mag és facsemeték katalógusa,
megjelent és becses kívánatra bérmentve átküldetik. Sokféle az egvleti
ta«ok által termesztett, tehát tökéletesen biztos és legiutányosabb
áron kapható magokon és több igen érdekes uj behozatokon kivül min-
denféle erdei magokat, közöttök a leggyorsabban növésü tölsvfákat
és mindennemű általános befasitásra legczélszerübb csemetéket tar'-
talmaz. _ _ __

Marc Ferencz,
l, kertészeti egylet ügynöke Pesten, kigyó-uteza 6. sz.

szepesi kárpáti nővéuy-kívonata meíl- s
számára.

A szepesi kárpáti flórának legszorgosabban kifürkészett s kitunőleg alkalmas gyógy-
füveinek nedveiből készített szer, mint kitűnő hatásúnak bebizonyult: köhftgés, rekedt-
ség, a száj-, garat- s légzőszervek nyákhártyáinak heveny harutos bántalmai,
görcsös, ideges, légrekedési rohamos köhögések, szükmeliüség, oldalszurás,
idült hörghurut, tüdövész s a tüdögttmdsök erőfogyasztó s bő izzadásai ellen; sőt a
rósz vérképződésen s tápláltságon alapuló betegségek ellen.

Hasonló hatással bírnak a szepesi kárpáti növéoyelegy-thea és a szepesi kárpáti
növény;czukorkák (bonbons) dr. Fáykissíöl.

Ára egy üveg növény-kivonatnak használati utasitással 75 ujkr.
» » csomag theának » » 25 »
» » doboz növény-ezukorkáknak » » 35 »

a ,, . , Thaílmaycr. Továbbá: Alsó-Knbiuban": Tyroler «
bcnlesmger. Breznyóbáiiyán: Zörnlaib gysz. Debreczenben: dr. Kothschnek V. E.
gysz. Egerben: Schuttagh gysz., Kassán: Jerney Károly. Krakón: Szeidleczky gysz.
selmeczen: Vitkovits gysz. Temesvárt: Guiriny Alajos v. gysz. Uj-Zsolyoinban: Göll-
ner gysz. uraknál. 398 (3—6)

Ilíttner József és Társa
mii- és kereskedelmi kertészek Budán,

nádor-kert,
ajánlják dúsválasztékban mindennemű exoíicus iáikat, továbbá cser-
jék, bel- s külföldi növényeket, régibb s legújabb fajta gyümölcsfá-
kat s egyátalaban minden kerti lennesztiiiényeket a lehető legjutá-
nyosb áron.

Elválalnak továbbá kertelinéiiyeket (Grarten-Anlagon), melyek
a legszebben s meglopó Ízléssel oszközöltetnok.

Fáink, különösen terebélyes koronájuk g délezeg szálaik által
tűnnek ki, ezt azon öntudattal mondjuk, hogy mindazok, kik megrende-
léseikkel megtisztelnek, azt magunknak a jövőre nézvo biztosítottnak
tartjuk.

Csoportozatoknak való növények nálunk mindenkor készen ta-
lálhatók, — ezek közé tartoznak különösen tömött virágú pelargo-
niáiuk és gyökeres rózsáink.

S^~ Vidékről jövő megrendelések gyorsan és pontosan eszkö-
zöltetnek. 408 (4—12)
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Csak nyeremény lehetséges!!
Nem ígérvények, sorsjegyek eladása részletekben.

Hogy f. ez. üzletbarátainknak az eredeti sorsjegyek bevásárlását megkönnyithessük, — nzon intézke-
dést hoztuk létre, hogy a legkedveltebb-féle sorsjegyeket, — eltérve a kibocsájtási áraktól kisebb részletekben
adjuk el és így megszerezhető

e g y h u s z a d r é s z , 1 8 6 4 - k i 1 0 0 f o r i n t o s e r e d e t i s o r s j e g y . . . . 8 f o r i n t ,
e g y I m s z a d r é s z h i t e l s o r s j e g y 1 0 „

Az üzlet megkötése alkalmával a vevőnek egy általunk kibocsájtott eladási levél, melyen a sorsjegy
sorozata és száma pontosan feljegyezve van — kézbesittetik, s ez időszerint a huszadrész sorsjegy az illetőnek
birtokában megy át és saját hasznára játszik.

A sorsjegy mindaddig nálunk lotéteményezve marad, mig csak ki nem huzatik, a húzás után a nyere-
mény felvétetik s a vevőre eső nyeremény általunk azonnal kifizettetik.
Az 1864-ki sorsjegy főnyereménye 250.000 ft., legkisebb nyeremény 160,165,170—200 ft.
A. kredit sorsjegy főnyereménye 200,000 ft., legkisebb nyeremény 165,180,185-200ft.

E szerint a befizetett összeg semmi szin alatt nem veszhet el,
mert már a legkisebb nyoretnény is, mint a fentebbiekből látható — a sorsjegy beszerzési árát, mely okvetlent
kihuzaíik — körülbelől fodozi, s a mellett részletjegyeinket vissza is vásároljuk. Ugy hiszszük, hogyfe
őzen intézkedésünk által a t. ez. közönség igényeivel találkozunk annyival is inkább, — mert igy a kisebb 5.
vagyonosoknak is, kik nincsenek azon helyzetbe, hogy maguknak egész sorsjegyet vásárolhassanak, alkalom f
nyujtatik hamar kisebb mértékben is a sorsjegynyereményok előnyeiben részesülni, — ellenbon vagyonosba
ogyéniségek a különféle sorozatok és számok bevásárlása által nyeremény vágyaikat csak fokozhatják.

A kisebb vagyonos, ki nyereményét remény utján akará olérni, eddig Ígérvényeket vásárolt a nélkül,
hogy kiadott pénzeért neki kárpótlás nyujtatott volna, s igy pénze örökre veszendőbe ment, do ez most rész-
lotjegyeink bevásárlása által fölöslegessé válik, mert a vevő fentebbi csekély összeg lefizetése által egyszer-
inintleiikorra a vásárolt sorsjegy minden húzásaiban a vele való játszást magának biztosítja, s ehhez még
azon kellemos öntudat is járul, hogy pénzét soha el nem vesztheti. — Díszesen kiállított részletjegyeink külö-
nösen ajándékok s tiszteletdíjukul stb. ajánlhatók.

PIRNITZER TESTVÉREK,
bank- » váltóüzlete Pesten, Dorottya-utcza 10. sz, a.

Vidéki megrendelések a legpontosabban s gyorsan teljesittetnek, s az összeg utánvétele mellett
j is eszközölhetők. 406 (2—6)

Titkos

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy kó-
rodában, mint magíín gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult]mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy a beteg hivatásában vagy élet-
módjában gátolhatnék, gyökeresen,

biztosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-uteza 27. szám Medetz-ház-
ban, 1-sö emelet, délelőtt 7—9-ig, dél-

után 1—4 óráig.
Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is mrgkflldctuek.

890 (5—12)

Különös figyelmeztetés
a szülék számára*

Gyakran felmerült eseteknél alkal-
mam lévén sajnosán tapasztalni, misze-
rint „Giliszta csokoládé" név alatt
ismert, kitűnő hatású szeleteim üzér-
kedő csalók által utánoztatnak, s az
ál-szer sajátomról vett minta szerinti
utasítás mellett terjesztetik; van sze-
rencsém a [tisztelt közönséget ezennel
figyelmeztetni, hogy valódi általam ké-
szített giliszta csokoládénak csak azt is-
merje el,melynél a mellékelt utasításon
nevem nem nyomtatva, hanem sajátke-
zülcg aláírva van, miíit itt alább lát ható.

Egyébiránt legczélszerübb a meg-
rendeléseket közvetlenül nálam, vagy
a könyvecskémben megnevezett t. bizo-
mányosoknál eszkö/ölni. 216 (12 — 12)

Kapható Pesten: Török József
és Thallmayer és társ uraknál.

gyógyszerész Tokajban.

A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi utcza

„YPSILANTI"-hoz Pesten
kaphatók a legolcsóbb árakon a legnagyobb választékban, mindennemű

kész fehérneműéit, urak, hölgyek és gyermekek számára.
úgymint:

20,000 darabnál több férfi-ingek, rnmburgi, hollandi vagy irlandi vászonból da-
rabja 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., ö"ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft 6 ft
50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft,

10,000 darabnál több színes férfi-ingek 1000 különböző mintában 1 ft. 50 kr. 1 ft 80
kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.

Fehér madapolan férfi ingek 1 ft. 50 kr., 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr 3 ft 3 ft.
50 kr., 4 ft.

Férli-gatyák vászonból, magyar, félmagyar vagy franczia mintára 1 ft. 75 kr., 2 ft
2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft.

Nói ingek vászonból, simák 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft. himezve
3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft., 6 ft., 8 ft., 9 ft., schweiezi és franczia mellmustrával
4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. 6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft.

Női fűzováIlak(Damen-Mieder)l ft. 50 kr.,2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.,4 ft.,4 ft.50kr.
Fia ingek vászonból 4 éves 1 ft. 80 kr.,2 ft. 40 kr., 6 éves 1 ft. 85 kr., 2 ft. 40 kr., 8 éves

2 ft., 2 ft. 45 kr., 10 éves 2 ft. 10 kr., 2 ft. 65 kr., 12 éves 2 ft. 40 kr., 2 ft. 90 kr., 3 ft. 50
kr., 14 éves 2 ft. 65 kr., 3 ft. 15 kr., 4 ft. 20 kr., 16 éves 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr.

Színes fin-ingek 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ft. 25 kr., 6 éves 1 ft. 25 kr., 1 ft. 40 kr., 8 éves
1 ft. 36 kr., 1 ft. 55 kr., 10 éves 1 ft. 60 kr., 1 ft. 75 kr., 12 éves 1 ft. 65 kr., 2 ft.,
14 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft. 10 kr., 16 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft. 20 kr.
Mindennemű téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli ezikkek

férfiak és hölgyek szamára nagy választásban.
Főraktára a legjobb amerikai krinolinnak mindenféle színben 2 ft., 2 ft. 25 kr.,2 ft.

50 kr., 3 ft. — 5 ftig.
Színes alsószoknyák 4 ft. 75 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 7 ft. — 10 ftig.

És sok egyéb kész fehérnemű ezikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen-
tesen clküldetik. — Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumburgi, hollandi és irlandi
vásznakban, vége 27 ft., 28 ft., 30 ft., 32*ft., 35 ft., 40 ft. — 120 ftig.
€reaszvászon, vége 12 ft., 12 ft. 50 kr., 13 ft., 14 ft., 15 ft., 16 ft., 18 ft., 20 ft. —25 ftig.
Vászonzsebki ndök, tuczatja 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., 7 ft., 8 ft.

9 ft., 10 ft. — 20 ftig.
Törülközők, tuczatja 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft. — 20 ftig,
Szines agyi kanavasz, vége 9 ft., 10 ft., 11 ft., 12 ft., 13—16 ftig.
Vászon asztalkendők, tuezatja 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft. 30 kr., 6 ft. 60 kr., 7 ft 50 kr.,

8 ft. — 12 ftig: abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig; asztali kész-
letek 6, 12, 18 és 24 személyre.
válaszfás ágyteritök, piqnet- és tricot paplanokból, kávés és csemegeken-
dftkböl.

bevásárlásánál fehérnemüek roppant halmaza
következtében oly helyzetben vagyunk, hogy

a legnagyobb mennyiséget mindenkor készen szolgáltathatjuk.

II őrS> aj ok
valamint

titkos betegségek
és súlyos ntóbajai ellen, sok évi tapasz-
talás s a világhírű Iticord (egykori pá-
risi tanáráriak) módszere után, siker

biztosítása melleit, rendel:
* Jb\ orvostudor stb.
Lakása Pesten,

váezi-ntcza 15-ik szám alatt,
a korona kávéház mellett.

Elfogad naponkint 11 őrá-
340 (11—12)

Megkereshető levél által is.
tói l-ig-

Figyelmeztetés
a nöi világhoz!

Legdrágább kincs az egészség! Nincs
többé méhfájdalom. gyomor«örcs, ren-
detlen hószatn, fehér folyás, hasonló
betegségek rósz következményei és hó-
szám előtti kinzó fájdalom. 436 (1)

Millió és millo nök szenvednek hasonló
bajokban. Miért? Ártatlan szemérmök miatt.

Miután megsokaltam e számos szenvedő
nök bajait, czélszerünek tartom mindazon
nőket, kik rendeltetésüket szem előtt tartva,
gyökeresen meg akarnak gyógyulni, arra
iigyelmeztetni, hogy én őket biztosan kigyó-
gyithatom. Vidékre a szert használati utasi-
lásommal együtt utánvétel mellett, sőt álneves
terhelt levelekre is a legnagyobb titoktartás
biztosítása mellett, megküldetem.

Debreczen, február 15-én 1869.
öcsváry Ede orvos,

a m. kir. természettudományi társulat
rendes tagja.

Egyszersmind tudatom a n. ó. közönség-
gel, hogy márczius 1-töl 16-ig Nagy-Kanizsán
fogok időzni. Lakásom megtudható lesz a
,.Kanizsai Lapok" kiadó-hivatalában.

Első magyar ált.

GYÓGYINTÉZET
Hadán, városmajor 318.
A téli idény alatt a legjobb si-

kerrel kezeltetnek a viz- és hygie-
nicus gyógymód szerint: az idült
gyomor- és alhasi bajok; arany-
eres és köszvényes bántalmak;
ivar és húgyszervi rendetlensé-
gek; ideges bajok; vér- és bőr-
senyvek és a nök betegségei. —
Bővebb tudósítást az intézet igazg.
orvosa, Vajda J. orv.-sebész tudor
készséggel ad. — A dijak igen mér-
sékeltek. 423(2-3)

£J Küldeményeket minden irányban utánvétellel még a levél érkezte napján
azonnal elküldünk és csomagolást nem számitunk, ugyszinte megrendelések leghamarabb
elkészíttetnek. 388 (4—6)

KoIIarits József és íiai.

Tanuló kerestetik.
Tisztességes szüléknek jó erkölesü 12—14

éves fia, ha árva volna is, és a ki legalább is
négy osztályú elemi iskolát sikerrel végzett, a
mézeskalács és viaszgyertya készítő mester-
ség megtanulása végett felvétetik, méltányos
feltételek mellett.

Szó vagy írásbeli megkeresésre, felelettel
szolgál

Pest, 24.febr. 1869. Bel iczay Imre,
mézeskalácsos mester

438 (1—3) kigyö-uteza.

Fontos a szülőknek!
Alólirt gyökeresen gyógyítja a görvélyt

(Skropheln) és_ a Sápkórt (Bleichsucht), a
legújabb orvosi gyógymód felhasználásával
több évi tapasztalatai szerint.

Kendelni fog márczius 1-től 15-ig Nagy-
Kanizsán. Lakása megtudható lesz a „Kani-
zsai Lapok" kiadó-hivatalában. 435 (1)

Debreczen, február lő-én 1869.

Ócsváry Ede orvos,
a m. kir. természettudományi társulat

rendes tagja.

Haszonbérbe adatik.
Maglódon Pestmegyében, a vaspálya stá-

cziótól Vecséstöl 1 óra távolságra 3 évre
bérbe adatik egy középnagyságú virágos
angol-kert, közepén egy ház 5 szobával búto-
rozva, gyümölcsös, zöldségtermő egy egész
holddal, kis üvegházzal jókora pinczévelí át-
ellenben csinos gazdasági épületekkel. Meg-
tudni lehet váczi-uteza 16. sz. dr. l'isztory
urnái déli 12 órakor. 411 (2-2)

Kiadó-tulajdonos Heckenast tiusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-dik szíím alatt).

Tizenhatodik évfolyam.

Pest, márczius 7-én 1869.
Előfizetési föltételek : a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.

Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

g Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba szamittatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajezár.

V e r s e g h y F e r e n c z .
(1757—1822.) . .

Ci szép szelíd, mondhatnék édes arczu
pap egyike a Martinovics-összeesküvés bör-
tönáldozatainak, s egyszersmind — mint
abban is társai: Kazinczy és Szentjóbi Szabó

a magyar irodalom ujjásziiletési kora leg-
tehetségesebb s legérdemesebb munkásainak.
E kettős érdek adatja velünk most, rég elfe-
ledt arczképét. Nevét Martinovics- és Kazin-
czy-féle közleményeinkben közelebbről gya-
korabb emlegettük; a mellett méltó meg-
megemlékezni irodalmunk, költészetünk és
nyelvészetünk azon bajnokairól, kiknek a
vadon parlagon a kezdemé-
nyezés nehézségei és fára-
dalmai, de egyszersmind di-
csősége és örök érdeme —
jutottak osztályrészül.

Verseghy ezek közé tar-
tozik. S irodalmunk annál
inkább tartozik neki a késő
megemlékezés elégtételével,
mert életében mellőzték s
elfordultak tőle az irodalom
akkori vezérférfiai. ö a nyel-
vészetben Révay iskolájának
határozott ellenese volt, s
midőn az megérdemelt dia-
dalra jutott, az irodalmi
harcz haragjában a legyőzött
ellenfélben nemcsak a nyel-
vészt (miben igazok lehetett),
hanem a dalköltöt is lenéz-
ték, sőt a hazafi iránt is
méltánytalanok s elfeledke-
zök levének. A budai hegyek
keleti oldalában kis házacs-
kában, mint remete, élte le
élete utolsó éveit a vidám
dalköltö, alig látogatva va-
lakitől; s koporsóját az iro-
dalom embereiből csak két
ifjú (Toldy és Bajza) kisérte.
Pedig dalai az egész hazában
ismeretesek voltak s ifjak és
lányok által előbb, s akkor,
s utóbb is még sokáig éne-
keltettek. Sokan, igaz, azt
sem tudták, hogy a dal, me-
lyet oly olvatag érzéssel da-
lolnak, aVerseghyé; mert a
„magyar hárfás" — rendesen
eltitkolta nevét; nem leven

illendő, hogy pap oly szerelmi dalokra s
könnyed énekekre pendítse lantját. De anyá-
ink ma is megmondhatják, hogy a „Lilla"
czimü s „Mig repdes enyelgve az alkonyi
szél" kezdetű dal legkedvesb dalaik közé
tartozott; s a „Nefelejts" gyöngéd sorai fö-
lött nem egy édes könyet hullattak.

Verseghy költői érdemét lehetetlen meg-
tagadni. Az eredetiséget akkoriban ;nem vet-
ték igen szigorún. A német irodalomban
minden nyomon franczia motívumokra, s a
magyarban mind a kettőből kölcsönzöttekre

V E R S E G H Y FE R E N C Z.

találunk. Valóban, nagyobb s közelibb volt a
szükség a nyelv kiművelésére s igy az alak
szépségére, mint a tartalom eredetiségére.
Az edényt kellé 'megalkotni, melybe majd
istenitalt lehessen tölteni; az istenital várha-
tott még, mig ugy sem volt méltó edény,
melybe öntessék. Kazinczy maga is, ugy
mint előtte a „nemes testörök", a formára
helyezett minden súlyt, s nem az volt irói
ambitiójok legföbbike, hogy eszméket adja-
nak, hanem hogy a nyelvet szépítsék, simít-
sák, gazdagítsák, — egyszóval műveljék Írá-

saikkal. Innen : hogy iro-
dalmi müködésök túlnyo-
mólag fordításokra sulyoso-
dott. Verseghy is fordított,
utánzott vagy utánképzett
egyetmást, s kevés súlyt
fektetett az absolut eredeti-?
ségre. De még ha fordított
is, miní Ovid átváltozásai-
nak első énekeit, melyek
csak holta után jelentek meg,

: vagy ha utánzott s példányok
nyomán költött (mint versei
ajánlását, Horácz I-ső ódája
— Meczénhez — után) hang-
jában mindig eredeti volt s
minden szava elárulja, hogy
a ki igy tud irni, annál az
eszmék sem hiányozhatnak;
hogy egészen eredeti legyen,
csak akarnia kellene s csak
azon irányban kellett volna
fegyelmeznie múzsáját.

Érdeme azonban, mint
költőé kettős. A nyelv körül
nem közönséges erőt tanú-
sított. E század elején s már
az előbbinek végén, oly mér-
tékben egyesiti a csint és a
magyarosságot, mint alig
valaki kortársai közül, kik
többnyire e két tulajdon va-
lamelyikét — a másiknak ro-
vására — emelték ki. Ver-
seghy nyelve feltűnően gaz-
dag is, uj s erőteljes for-
dulatokban. „Ha valakinek
tetszenék, mondj a róla Toldy,
mindazon szókat, képes ki-
fejezéseket, szólamokat és jel-

10-ik szám.


