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Hirdetmény.

Mindönkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Forty orvos-féle átalános

SEB-TAPASZ,

mely rendkívüli gyógyercje, elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapító hatása által
leggyorsabb, legbiztosb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü
•» bajokban. — Ily ba>?i jok a torokgyulalégcsöhurut,
bőr k é s - barnaság,
hártyásgyik (Croup,
_ angina) mindenne~4Í mii megsértések, ha<. rapás, szúrás, vágás
vagy égés által tás? madható s e b e k ,
- megforrózások, darázs- vagy méhszurások, konok-fekélyek, zúzátok (contusiók) — meglepő
gyors fájdalomcsillapitással — rögzött
daganatok, gümők,
.
tályogok, pokolvar
(carbunculus pustulali magna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, minden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csontszü, kificzamitás és megrándulások, helyi csúz: továbbá a szülés
folytáni lábfelfakadások, és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok
nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi
műtétnek mellőzésével—egyedül ezen jeles septapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs ős méhfulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik,
hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül,
könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének
számos s különös kivánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a
legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használata által
még elavult bajokban is elóretnek, jól megalapított és elterjedett hírét kótségbevonhatlanul igazolja.
A csomagok ára 5 0 kr. és I frt, használati utasitással együtt.
Központi küldeményed raktár: Pesten TÖKÖK JÓZSEF gyógyszerész
urnái király-uteza 7-ík szám alatt.
Továbbá kapható Pesten: Jezovits M. a „magyar királyhoz" czimzett kir.
udv. és Scholtz János a „szentháromsághoz" nevezett városi gyógyszertárában, és
Pfeiler J.-nál, az uri-utezában a „két matrózhoz." — Bndán: Pictaler Gyézö kir.
u y
d - gyógysz. és a Krisztinavárosban Wlaschek E. gyógysz. — Becsben: Plebán F.
Xav. gysz. urnái (Stock im Eisenplatz) Nr. 1., dr. Girtler gysz., Freiung 7. sz. —
Aradon : Szarka J.-nál. — K . l jfnlun: Vass Jenő. — Békés-Csabán: Biener B.—
Debreczenben: dr. Róthschnek V. E. — Dnna-Fftldváron: Nádhora P. — Egerben : Plauk Gy. — Eperjesen: Isépy Gy. — Érsekn j várott: Conlegner J. — Esztergomban: Beszédes J. — Gyöngyösön: Kocianovich J . —Győrött: Lehner F.
— Hajóson: Az ottani m. k. postahivatalnál. — II.-M.-Vásárhelyen: Oblat L. —
Högyészen: özv. Fischer Kr. gysz. — Jólsván: Maldter Alb. — Kassán: Koregtkó
A. — Késmárkon: Genarsich C. A. — Kormáromban: Grötschel S. özv. — Könnöezőn: Nemtsek J . — Léván; Boleman Ede. — Makón: Weil M. — Maros-Vásárhelyt: Bucher M. — Miskolczon: Dr. Csáthi Szabó J. — Mohácson: Kreitl G.
— Nagybecskereken: Kleszky J. — Nagy-Kanizsán: Wajdits J. — Nagyszombaton: Pántotsek R. — Nagyváradon: Huzella M. — Nyíregyházán: Kovács S.
— Pakson: Malatinszky S. — Pécsett: Sipőcz J. — Pozsonyban: Pisztóry B. —
Rimaszombatban: Hamaliár K. —Rozsnyón: Hirsch J. N. — Selmeczen: Vitkovics János. — Szathmáron: Jurácsko D. — Sz.-Fehérvárott: Braun J. — Sz.Györgyőn: Mersíts J. — Szombathelyen: Pillich F. — Temesvárott: Pecher J .
E. és Quiriny A. gysz. — Tétsön : Iléder L. — Ungvárott: Okolicsny J. — Vasvárt:
Árady P. és Rossás R. — Versetzen: Guist M. — Veszprémben: Ferenczy K.-nál.
Kolozsvárott: BIXDKH K., gyógyszerésznél.
Brassón: FABICK E. és GYERTYÁNFFY J, és FIÁNÁL.
Hátszegen: MÁTEFI B. gyógyszerésznél.
Zágrábban: HEGEDŰS GY.. a ..fekete sashoz" czimzett városi gyógyszert.
Mitrowitzon: KERSTONOSC'HITZ E. FIÁNÁL.
C'zernowitrban: SCIIMHCII J.-nál.
Főraktár Moldvaországra nézve: Jassihan: JASSINSKI A. gyógyszer.
Brailában: Oláhországban: Dr. V. €. HEP1TES gyógyszerésznél.
Giurgevóban: FABIM E. L. gyógyszerésznél.
A t. ez. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók
lennének, felszólittatnak,, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTY LÁSZLÓHOZ czimezve: Budára beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesit.
BBP" Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesittetnek.
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TFIASTER

FISCHER GUSZTÁV,

színháztér, a kereskedelmi bank-épületében
Pesten,

ajánlja legnagyobb raktárát, mely áll mindonnemü legújabb franczia ruhakelme-diszitinényekbol minden évszakra; továbbá selyemrojtokból én paszomány árukból, selyem-, bársony s atlasz-szalagok,
érci-, üveg- s pasmaníri-gombokból, — varró-, szíjgyártó- s kötőczérnákból, kötő- s stikkölö-pamutból, varró- és trania-selyemböl valamint fehér és szinos mousselinek, organtin, moul, batizclair, perkái, shirting, croisé és halcsontokból; nagyszerű raktárt
tartok; továbbá mindennemű függtínytartók, tükörbojtok, csillárzsinórok, redözetek, lioni ezüst- s aranycsipkékböl paszomány
és czafrangokból. Ajánlom továbbá bútor-, kocsi- s katonai paszományáruk és selyemkelmékkel ellátott nagyszorü raktáromat,
mindennemű atlasz, lustrine, florentine, mazzline patent- és selyembársonyokkal egyetemben, a legjutányosb gyári árakon. 409 (9—10)

Tizenhatodik évfolyam.

17-ik szám.

A Deák Ferenez-utczában (azelőtt nagy hid-uteza), az „Angol királynőhöz" czimzett
szálloda mellett Pesten, a mostani pesti vásár ideje alatt, egy igen jó hírnevű vászon
és asztali szövet-gyáros hagyatékából, az örökösök megbizása folytán 450 vég valódi
rumburgi vászon, különféle nemű asztali szövet, törülköző-kendők, kanavásznak,
2000 tuczat vászon és batiszt-zsebkendö, rendkívül nagy választék férfi- és női
fehér-ruhákból

felényivel a becsáron alól
készpénzfizetés mellett eladatik.

WF Á r j e g y z é k . ""ÍR

1 vég 30 röfös fehéritetlen vászon, becsára 12 ft., most csak 6.50 kr.
1 vég 30 rőfós fehéritetlen fehér ezérna-vászon, becsára 18 ft., most csak 9.50 kr.
1 vég 30 rőfös fehérített creas-vászon, becsára 15 ft., most csak 8 ft.
1 vég 30 röfös legszélesebb nemű creas-vászon, becsár 18 ft., most cs&k 9 ft.
1 vég 30 röfös kitűnő sziléziai vászon, becsára 22 ft., most csak 12 ft.

Pest, április 25-én 1869

1 vég 30 rőfös kitűnő rumburgi vászon, becsára 30 ft., most csak lő ft. 50 kr.
1 vég 38 rófös hollandi ezérnavászon, becsára 28 ft., most csak 14 ft. 50 kr.
1 vég 40 röfös rumburgi vászon, becsára 32 ft., most csak 16 ft.
1 vég 45 röfös orosz kender-vászon, a legjobb és legtartósabb, a minő csak létezhet,
becsára 36 ft., most csak 18 ft.
1 vég 50 rófös hollandi szövet, becsára 40 ft., most csak 20 ft.
1 vég 50 rófös irlandi szövet, becsára 52 ft., most csak 26 ft.
Különféle nemű rumburgi vásznak, 24, 28, 30, 35, 40, 45—50 ftig, melyek becsára
kétszer annyi.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
_
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság éa 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: Oppeiik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajezár.

Jókainé.

1 vég ágy-kanavász, becsára 14—18 ft., most csak 7—9 ft.
1 tuczat vászon-zsebkendő 1.20, 2, 2.50, 3, 3,50 4, 4.50, 5, 6—7 ftig a legfinomabb.
1 tuezat vászon batiszt-zsebkendő, fehér, úgyszintén szines szegélyzettel is, 5, 6, 7, 8,
9—10 ftig a legfinomabb.
Igenfinomhímzett batiszt-zsebkendők hölgyek számára, darabja 50, 60—75 kr. a legfin.
Angol shirting (Chiffbn), igen finom, s ép oly tartós mint a vászon, rőfe 30, 35,
40 — 45 kr. a legfinomabb.
1 tuczat jó erős konyha-ruha, 2.50—3 ftig.
1 tuczat különösen tartós duplaczérna törülköző, 4.50, 5, 5.50 6 — 7 ftig.

Meglepően szép és nagy választéka férfi és nöi fehérruhák.

1 női ing, jó vászonból, húzóra, 1.50, 2—2.50 krig.
1 nöi ing kitűnő rumburgi vagy hollandi vászonból finoman himezve, 3.50, 4—5 ftig.
a legfinomabb.
1 női ing különösen jó rumburgi vászonból, a legújabb párisi minta szerint, 5, 6, 7,
8 ft. a legfinomabb.
Női téli vagy hálóing kitűnő vászonból, szép kiállítással 3, 4, 5 ftig.
Női nadrág finom shirting, jó barchet vagy kitűnő vászonból, sima vagy hímzéssel, 2,
2.50, 3—4.ftig.
Női éjjeli corsett, száz különféle párisi legújabb mintában, hímzéssel vagy a nélkül,
2, 2.50, 3, 4, 5, 6, 7—8 ftig a legfinomabb.
Női alsószoknyák, száz különféle párisi legújabb mintában, hímzéssel vagy a nélkül,
3, 3.50, 4, 5, 6, 7, 8, 9—10 ftig a legfinomabbak.
Fehér és szines franczia shirting ingek, igen finom és jók, 2,2.50, 3 ftig a legfinomabb.
Férfi ingek rumburgi vagy hollandi vászonból 2, 2.50, 3, 4,5 — 6 ftig a legfinomabbak
Férfi gatyák, erős rumburgi vászonból vagy barchetből, félmagyar szabásra, darabja
1.50-2 ftig.
Férfi gatyák erős rumburgi vászonból, magyar szabásra 1.80—2 ftig.
Férfi ingek igen finom franczia mellbetéttel, bál vagy estélyekre, 6, 7, 8, 9—10 ftig a
legfinomabbak.
Megrendelések, az összeg beküldése vagy utánvét mellett, bárhova is lelkiismeretesen és pontosan elküldetnek. A leveleket igy kérjük czimezni:
jXMlli 1. H © • urnák Pesten, Deák Ferencz-nteza, az „Angol királynőhöz"
czimzett szálloda mellett.

25 forintnyi árn vásárlói jntalmnl egy igen finoman himzett batiszt zsebkendőt kapnak.
Egyedüli áruhely:

Pesten, Deák Ferencz-utcza (előbb nagy hid-uteza), az
„angol királynőhöz'1 czimzett szálloda mellett.

METH S., Bécsből.
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Figyelmeztetés a szülőknek!
Alólirt ajánlja a t. szülök figyelmébe általa készített

giliszta csokoládét,

mely nemcsak biztos hatása által, de egyszersmind kellemes izénél fogva felülmúl
minden ilynemü találmányt.

Ára 1 dbnak 15 kr. oszt. ért.
9 ^
Nagyban megrendelők méltányos
engedményben részesülnek.
446 (6—12)

Sipöcz István,

A leghiresb s kizár, szabadalmazott

Oxford-eszenczia

me

ggy<%yit a z o n pillanatban minden
makacs fogfájdalmat. Hathatósága a
leggyorsabb s legsikeresb.

Egy üvegcse ára 50 kr.

Raktárak, Bécs s az ország minden
nagyobb gyógyszertáraiban léteznek.
Nagybani megrendeléseket elfogad
Zolin G. cs. kir. szabadalom tulajdonos
Triesztben.
Főraktár Pest s a vidékre nézve:
Török József gyógyszerésznél királyuteza 7-dik szám alatt.
484 (3—6)

gyógyszerész Pécsett.

Kiadó-tulajdonos Ileekenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Peiten 1869 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

A hazai művészet minden barátját megdöbbentette s megszomoritotta azon hir,
mely azóta — fájdalom! — bizonyossá vált,
hogy nemzeti szinházunk első rendű tagja, a
tragikai múzsa ihletett papnője, Jókainé,
visszalép a szinpadtól, odahagyja azon deszkákat, melyek a világot jelentik s melyek
neki annyi dicsőség babérját termettek.
Nem titkolhatjuk, évek óta, midőn először
kezde fölmerülni a gondolat: „ha Jókainé
egykor visszalép, vagy ha öt elvesztenök, —
ki fogja pótolni helyét?" folytonos aggodalommal kellé körültekintenünk a vidék
jelesbjei, a nemzeti szinház uj
jelenségei s a fejlődőfiatalnemzedék körében, de sehonnan
remény sem csillant, hogy öt
pótolva, helyét csak némileg is
betöltve láthassuk.
Jókainé ereje teljében van
még. Művészete semmit sem
hanyatlott, fénykora legszebb
napjaihoz képest. Szerepköre
ugy sem a naiv lánykák, kaczér
szép asszonyok, hanem a tragikai hősnők; s alakja, arczkifejezése, szemei, egész szépsége
azok közül való, melyek az
övénél magasabb életkorig sem
vénülnek meg. Részünkről, s
nemcsak a vágy, még tovább
is láthatni őt, mondatja ezt velünk, nem is csak az udvariasság a búcsúzó művésznő iránt,
hanem az itélet meggyőződése,
— korálljuk visszavonulását.
De értjük.
Jókainé művészi ambitiója
mindig a legmagasabb felé volt
irányozva; hisz e nélkül nem is
lehet valaki nagy művész. Azért
akar visszalépni is, mielőtt a hanyatlás nyomait megérezné magán vagy észrevenné rajta a közönség, ő ugy akar emlékezetben maradni,müvészete teljében.
Nem lassanként halványuló,
egyszerre kialvó vagy leeső csillag akar lenni;
mily fényes volt még az utolsó perezben is!
De ha, korállva bár, mégis értjük visszalépési szándokát, sehogy sem tudunk kibékülni azzal,^ hogy búcsú nélkül akar megválni azon intézettől, melynek megnyitása

óta, 32 éven át, első rendű tagja volt s | tragédiák épen oly kevéssé teremnek, mint
maradt mindvégig, — és azon közönségtől, nagy tragikai szinészek. Jókainé mellől kimely őt kedvenezéül szerette s tiszteié, mely dőltek Bartha, Egressy Gábor, Lendvay
Márton, — kik foglalták el helyeiket?
soha senkit nem tett elébe.
A közönség előtt fekszenek azon levelek, Fáncsy után Tóth József is, huzamosb időn
melyek Jókainé ilyes visszalépését elökészi- legalább, képtelenné vált a szinpadra. Hol
tették. Az ő visszavonulásának oka ismét vannak, a kikkel a nemzeti szinpadon a nagy,
művészeti nemes ambitiójában fekszik: öröm- a valódi tragédiáknak ünnep-estéket lehet
mel játszott, mig szakmája, a tragédia, első rendezni? Jókainé egyedül áll. Az ö Lady
rangú volt szinházunknál, de nem tűrheti el Macbethje mellé két Macbeth is próbálkozott.
annak hátratételét. Nemes indok s jól tud- Volumniájához hol a Coriolán? Zrínyi Ilojuk, hogy a hátratétel alatt nem rejlenek nája, Gertrudja mint a fenyő magaslanék ki
a bokrok közül, s erőteljes vonásai elütnének
anyagi panaszok.
a halványan színezett rajzolatoktól. A nemzeti szinház művészei a közép fajokban, a mai
kor e szülötteiben, jelesek, olykor kitűnők: a drámában, a
mint azt ma értik, a vígjátékban , a génre-szerepekben,
hol az alakítás minden s a
szenvedély másodrendű, mert
nagy szenvedélyek ma nem kellenek. A repertoire kilencztizedrésze ma e közép fajokból
áll. A nagy tragédia s a
magas vígjáték — Shakespeare
és Moliére napja — egy időre
— felhőbe rejtőzött.
De ha ennyiben menthetjük
az igazgatóságot, mert lehetetlent tőle sem követelhetünk, —
nem menthetjük abban, hogy
ha Jókainé visszalépési szándékáról tudomása vagy csak sejtelme is lehetett (s az adatokból ugy látszik volt is) nem
tűzött ki szerződési éve folytán
még búcsú-előadást számára.
Jókainé utolsó szereplése
Predzlava volt Szigligeti Trónkeresőjében. Legújabb, utolsó
szerepei egyike; bizonysága
művészete teljes erőben létének.
Mily alak, mily fenség, mily
J Ó K A I N É.
erő, mily szenvedély, mily megtörtség! Ez egy szerep feledhetDe nem hunyhatunk szemet egy tény lenné tenné őt előttünk. De ki gondolta,
előtt, mely nemcsak nálunk, hanem Európa- hogy utoljára látja öt akkor? Ki hitte, hogy
szerte megvan s el nem titkolható. A tragi- búcsú-szerepét játszsza?
A „Hon", s tehát illetékes közlöny, ez
kai művészet ez időszerint hanyatlóban van
ügyben
minapi közleményét ezzel fejezte be:
mindenütt, a közép fajok kapnak fel, azok
„Azt
hiszszük,
ezzel ez ügy be van végezve."
foglalták el a tért. Tragikai költők s igazi

l-l.
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Mi ezt nem akarjuk hinni. Be van tán az
igazgatóság és művésznő közt; de nincs ez
és a közönség közt. A közönségből kell most
a nyilatkozatnak jöni, mely a feledhetlen
művésznőt még egy búcsu-elöadásra fölkérje.
Tudjuk, hogy a búcsú mindig fájdalmas; de
búcsú nélkül még fájdalmasabb — az elválás. Részünkről a közönség általános óhajtásának akartunk csak egyszerű és őszinte hangot
adni s azon reményt fejezni ki, hogy ha ez
ünnepélyesebben történnék, —- mire annyi
út és mód van! — nem maradna eredménytelenül.
Tiszteletünket a művésznő iránt arczképe ujabb közlésével akartuk kifejezni. Tizenkét év előtt volt szinpadi jelmezképe, Bánk
bán Gertrudjában közölve. Életrajza főbb
vonásai szintén. Ez utóbbiakhoz most keveset tehetünk. A művésznő életében azóta nem
történtek nagyobb változások; csak diadalait szaporította. Béldi Pálné óta, az volt
akkor legújabb szerepe, néhány, bár nem
épen számos uj alakot teremtett még. Legutóbbi szerepei Drahomira és Predzlava voltak. A megelőzök közül, mint kiválóbbakat
említhetjük ez utóbbi korszakból Zrínyi Annát és Glyceriát, férje müveiben, s Alexandrát Heródesben.
Azonban Jókainé szerepköre már akkor
teljes volt. Shakespeare legnagyobb nő-alakjai, Lady Macbeth, Volumnia, Hamlet anyja,
— az ö kezében voltak. A magyar tragédiák
hősnőit, Czibak Margitot, Zrínyi Ilonát, Gertrudot, Bornemisza Annát, Béldi Pálnét,
Leónát, Alpári grófnét, s annyi mást, ö teremtette a költők vázlata után újra s valóban meg. Stuart Mária, Lecouvreur Adrienne, DAuray marquisné, Mari egy anya a
népből, Angeló Thisbéje, mind-mind általa
szólottak szivünkhöz. Valami megrendítő
volt olykor fellépésében, hangjában, mi a
szívben egy perezre megállította a vért. S
még genre-szerepei is voltak: a kedélyes
Bernárd majorosné Legouvé „Rang és szerelem" czimü drámájában, Jávoriné Rózsa- és
Rózsikában, feledhetlen, pótolhatlan alakok,
Jókainé sokoldalúságának bizonyságai. Szerepköre a setét és rettenetes Lady Macbeth
alvajárásától, a vidám Rózsa szeszélyes komolyságáig terjedt. Nagy birodalma a szellemnek!
S most öt nem fogjuk többé látni ! Szoborszerü alakja nem jelen meg többé előttünk, tökélyes plastikájával. Nemes és szép
arczárói setét tüzü szemei nem lövelnek villámokat többé, hogy megvilágítsák egyszerű,
de nagy alkotásait. S hangja nem szól közbe
többé a franezia kis drámák modern fecsegéseinek,a görög tragédia megrázó erejével!
A tragédia lép le vele színpadunkról. S
bár Jókainé, mint köztiszteletben álló nő sokáig élhet s éljen még, pihenve koszorúin,
— mi ugy érezzük, mintha halottat kellene
siratnunk benne: tragédiánk múzsáját!

Korai alkonyat . . . és szellemek járnak,
Tán elhunyt lakói az egykori várnak —
Azért keltek fel a siri nyugalomból,
Hogy lássák: az idő nálunk miként rombol.

tem, hogy mind együtt vagytok. Ülj le oda
a ládára.
Bátyám leült, előre-hátra mozgatta a fejjét, topogott a lábával, köhögött és nem
Fegyver a kezemben, czippant a szalonka . . .
; merte elkezdeni, a mit mondani akart. Végre
Nézek szerte-széjjel a sötét vadonba.
í is apám szólította meg újra:
Szerencsét kivántak, vége szerencsémnek!
!
— De nyughatatlan vagy ? Bajod van ?
— És fürkésző szemem a falura téved.
j Minek rajtad az a zöld kabát ?
A kicsiny faluban egy kicsi kis házra,
''
— Bajom ? Bizony az. A zöld kabát ?
A kicsi kis háznak szép gazd'asszonyára . . .
Isten őrizz, hogy legyen, — hebegett János
Itt van ő előttem két fényes szemével.'
és megrémülve, hogy most mindjárt ki kell
Hogyha árva lelkem még mostan sem ég e l . . .!
' rukkolni á dologgal. Hirtelenében azt kérdezte : — Hát a Gábor megy vagy nem ?
Fegyver a kezemben, jár, kel a szalonka,

Egyik mint a villám, másik olyan lomha;
— Epén arról akarok beszélni veletek,
Én meg csak mélázom, —• csak már ott lehetnék,
I
—
monda apám csapkodva tenyerével a szeBarna menyecskének keblén hogy pihennék!
!
gény,
vörös szegélyű könyvet. A méltóságos
Pásztói.

ur, gyerekeim, valóban kegyelmes urunk
nekünk.
Mindent megígért, a mire csak kérA iiyomoruság pitvarában.
. tem és tett is már rendelést a dologban.
„Egy levita emlékiratai"-ból.
! Szerdán indulunk Bánfára. A Bojtos komámAz emlékezet kézen fogva vezet az apai uram is megigérte már a kocsiját. Valóban
hajlék régi, befüstösödött, megbámult ajta- ; kegyelmes egy uraság a méltóságos ur. Pártjához. A fehér, hosszúszörü Vigyáz farkát ! jukat fogja ag ügyefogyottaknak és segiti a
csóválva közeledik felém, mintha rám is- : tehetetleneket. No, de föl is jegyeztetik ám
merne. Pedig ugyancsak megváltozhattam mindez odafönn. Hej, ha nekem fogta volna
azóta, Vigyáz, hogy utoljára kantároztalak valaki pártomat. De mikor az ember elkezdi
föl és fogtalak a kis szekér elé, melyen Já- • járni az iskolákat: izzad, kinlódik, nyomonos bátyám oly soká mesterkedett. Nézz a ! rog, mig útjába hág a balsors és nem birja
hajamra; akkor még ugy-e nem volt szürke? tovább, otthagyja a mibe kezdett, mielőtt
Látszik rajtam az idő keze. De ez a ház mi- ; elérte volna a czélját. Az már aztán szomorú
lyen más, mint mostani lakásom; pedig sem j dolog. Én is igy jártam, gyerekeim. Az a
szélesebb, sem tágasabb. Ablakain, tetején ; kicsi elaludt az öledbe, ugy-e Gábor ? No
nem fütyül be a szél és nádföldelét nem : csak hadd alugyék szegényke. Iszen, ha né szaggatja keresztül az eső. Falai fehérre van- | kem valaki pártomat fogja, ezóta pap, espenak meszelve és rozzant kerítése kitoldoz- ' res, vagy épen püspök vagyok.
gatva. A kis ablakokban virágok állanak;
E kedvencz tréfájának, melyet gyakran
az igaz, nem valami ritkák, pompásak, drá- i emlegetett, ezúttal is jót nevetett, széles tegák, mint a grófi kertben; de azért csak I nyerével barna homlokát és sürü, nagy szemmégis virágok. Hát még a széna a padláson, . öldéit dörzsölgetve. Sokszor hallottam az
melyben oly jól esett henteregni és bujós- egész esetet, melyre most is ezélzott. Névnakát játszani, mig édes apám vastag botjával pok, disznótorok alkalmával, mikor már kile nem kergetett.
fogyott a felköszöntésekböl, rendesen követelték
tőle ezt a történetet és ö jó kedvvel
Együtt látom őket megint, mint amaz
beszélte
el, hogyan lett belőle „főtiszteiéül
emlékezetes, nyári estén. Apám, ki rektor
uram"
helyett
„rektrain." Előfordult a törvolt Újtelken és természetesen nagyon szeténetben,
melynek
aprólékosabb részleteire
gény ember, pipázgatva ült az ablakban,
már
nem
emlékszem,
édes anyám is, ki mint
egyik kezének hüvelykével a dohányt nyosoha,
ugy
most
se
mulasztotta
el gyönge,
mogatva pipájába, a másikat egy vastag,
szelid
hangján
megjegyezni:
bőrkötésű, vörös szegélyű könyvre nyugtatva, melyből nem látott már olvasni. Es— Régen volt az már öreg, talán nem is
teledett az idő. Az alkonyi pír egyre halo- igaz, — és olyan aggódó, féltő tekintettel
ványodott nyugoton ; a nagy, urasági mag- nézett rám a kályha zugába, mintha az jutár, mely az iskolával épen szemközt emel- tott volna eszébe, vájjon nem járhatok-e én
kedett, árnyékot vetett a mi házunkra és a is ugy, mint apám, nem hág-e nekem is
por, melyet a tehenek vertek, még nem szál- utamba a balsors, és nem lesz-e belőlem is
lott le az utczán. A mi kis szobánkban olyan „fötiszteletii uram" helyett csak „rektram ?"
félhomály uralkodott,amilyenben legjobban
Apám tán ki is találta szerető, félénk
esik beszélgetni. Szegény anyám, ki majd- lelke gondolalait, mert egyenesen neki
nem folytonosan beteg volt és mégis min- felelt: "
dent maga akart tenni a ház körül, a nagy
- No de sebaj, gyerekeim, sebaj. A mit
fa-karosszékben üldögélt apám mellett. Én nekem nem adott meg a felső hatalmasság,
csak hosszas, sápadt, felém fordított arczát megadja a fiamnak és kipótol mindent. Gáláthattam, melven erős nyomokat hagytak bor elkezdi és el is végzi iskoláit. Neki van
a szenvedések s a melyre mégis mosolyt pátronusa és ez nagy dolog. Régóta súgja
vont a szeretet. De akkor nem gondolkodtam valami bennem, hogy ö sokra fogja vinni.
8 z a 1 o n k a-1 c 8.
én erről, a mint a kályha melletti sötét zug- Lesz belőle mindaz, a mi apjából nem leheban ültein kis húgommal, ki fejét ölembe tett. Mi már, fiam (itt kezébe fogta anyám
Itt ülök mélázva, az alkonyra várva,
hajtva, elaludt.
Éles szavu rigó füttyenget javába,
kezét,) nem tudom, megérjük-e. De bízzunk
Éa a madár-sereg közbe raja zendül,
Az ablakot kívülről megzörgették s nem- az istenben. Elköltöznénk valami derék, táKöszöntik a tavaszt harasztos berokbiil.
sokára belépett János bátyám, ki kovács- gas parókhiára lakni, melyben Gábor lenne
legény volt és épen akkoriban házasodni az ur. Ott jutna nekünk is egy szoba, melyOlyan csendes a lég e magasztos perezben,
Lent a patak cseveg, fent szellő se lebben;
szeretett volna. Gazdája leányával értették ben öregségünkre meghúznánk magunkat
Buzgó áhitat ég a hegyeknek ormán, —
is már egymást, a mint szolgálónktól, Sárá- és a tornácz alól gyönyörködnénk benne,
Végsőt mosolyg a nap, túlról elnyugodván. - tól hallottam. De apámnak egy hangot se hozván köszön fiunknak minden ember. Ha
szólt még a dologról. Ugy vettem észre, még bírnám, akkor én kezdeném az éneket
Fegyver a kezemben, várom a szalonkát,
hogy ezen az estén akart mindent elmondani. a templomban és sátoros ünnepeken mulatMessziről hallom már mélyen szóló kortyát;
Vagy csak képzelődés, — minden olyan csendes, Ünneplő zöld kabátja volt rajta; gömbölyű, ságot csapnánk mi is a legátussal. Hanem
Elsötétül a völgy . . . s a homály népos lesz.
kövéres arcza piroslott az izgatottságból és még ahhoz sok kell és mi már vén emberek
vékony,
fekete bajuszát folytonosan pö- vagyunk fiam. A minap az iskola táblájára
Szemközt Hasznos vára, romokban egészon;
dörgette.
a kölykek lepingáltak és ugyancsak beösziEgy fala daczol még csak büszkén, merészen.
- - Adjon isten, — fogadta köszöntését tették már a hajamat. Jönnek az intő jelek.
Oh! hogyha az ember ilyen erős lenne
Megtörötton is bár fejét fölemolve!
édes apám. — Jó, hogy eljöttél János. Szere- De János még megéri és ugy-e, örül majd a

lelked, ha apróságaidat az öcséd fogja keresz-i hallgatta apánk egykori szép terveit (mert kivevén, független királyi hivatallá tette, magának
telni, mi?
azt hitte, csak fog majd valamit nyomni a tartván fel abban az elnökletet s vezérletet. Nem
volt az összes közigazgatásnak ága, mely iránt
Megjött a legkedvezőbb alkalom, melyet latban gazdája előtt a nyilatkozásnak ama József nagyobb ügyszerotetet tanúsított volna. Ha
elhalasztani ugyan kár lett volna Jánosnak. nagy napján az is, hogy apja olyan ember, egyebekben buzgalmat, ebben ő szenvedélyt fejtett
Apróság, keresztelő, — ezeket házasságnak kiből püspök is lehetett volna,) most bizo- ki. A városnak uj épitési rendszert adott; szabákell megelőzni. Csak egy kis bátorság, rög- nyos tisztelettel tekintett a kályha-zugba. lyozását maga intézte ; a bizottmány tárgyalásait,
tön bele lehet kapni a dologba. Bátyám föl- Sára, ki szintén odabenn forgolódott, erősen irományait még utazásai közben is maga után külsőt még betegsége idején som bizta azokat
állt a ládáról, meghuzogatta jobbról-balról méregette rám a szemeit és tudtam, hogy az dötte,
más kézre. Mennyi szeretettel csüggött szive e
a zöld kabátot, köhögött egyet és szólani forog a fejében: megnéz most jól,mert isten városon, mely ápolása alatt Európában talán párattudja, mikor lát megint. Talán csak három- lan s csak Amerikában ismert sebességgel emelkekezdett:
— Az ám, édes apám, az ám. Az bizony szögletes kalapban és csattos czipöben. Julcsa dett szép és nagy várossá, fájdalmas tanúságát adta
szép lenne, ha Gábor — de hát előbb — igaz, húgom kis karjaival erősebben szorított oda 1838-ban, midőn a rendkívül megnőtt Dunának
romboló árjai a várost elöntvén, azt félig rommá
szent i^az.
A hogy
mond-j magához
s valamit dadogott
igaz,
g
g álmában, mintha pusztították. Mondják, a vész e rémitő napjaiban
g
g
gy a vőfélyek
y
itilr ÁrlómonánVí'Ál—isz^n ha ÍÍ7, ptnbprtpVip.t.í I np.m akart volna pihoesátani. Szeírenv kis
ják
Ádám apánkról—iszen, ha az ember teheti, nem akart volna elbocsátani. Szegény kis órákig fájdalomba merülve állott József vára ablaugyan miért ne tenné? — de őnem mondott angyalom te, a .ki csakugyan olyan voltál, kaiban, alig fordíthatván el szemeit kedvelt művétöbbet. Édes apám el kezdte kiverni a pipá- mint a katholikus templomok oltárképein az nek elpusztult képétől. A fájdalomtól azonban nem
ját és e zajos munkával minden gondolatot angyalok! Milyen jól esik visszagondolnom hagyta magát a tétlenségig levoretni, sőt a rontó
elem csillapodta után kétszerezett buzgalommal
kivert szegény szerelmes bátyám fejéből és rád, mikor nekem kellett ringatnom bölcsö- igyekezett a különben fiatal erejű várost romjaiból
bátorságot szivéből. Leült megint a ládára, det reggeltől estig, s ha sirtál, karomra vet- még szebbé emelni. A kárvallottak s építkezők
egy tiszta zsebkendővel törülgette izzadt | telek és bár alig bírtalak, addig járkáltam segedelmére két millió frtnyi kölcsönt eszközlött a
homlokát, majd öklével csapott egy párt — veled, mig elaludtál. Aztán akkor este^ölem- lehető legkedvezőbb föltételek alatt; a számtalan
de csak ugy csöndesen — a fejére és elhall- ben hogy elnéztelek széthulló arany-hajad- épülettervekot önmaga vizsgálta meg; s az inség
gatott végkép, elszalasztván a kedvező alkal- dal, tiszta, csöndes, fehér gyermekarczoddal, napjai után folyvást három kezet fárasztóit tollba
a mint nyugodtan szedted a lélekzctet! Miért mondott végzései leírásával. Az épitkozés körül
mat, mely számára kínálkozott.
becsúszott régi hibákat, mennyire a romboló
— Csak nöjj gyerekem és tanulj, — foly- nem maradt arezod mindig ilyen csöndes, veszedelem
lehetővé tette, megigazittatta; a köztatá felém fordulva apám, — ember lesz be- lélekzeted mindig ilyen nyugodt! Szegény lekedés, biztosság, kényelem előmozdítására ut(Folyt. k8v.)
lőled. Te vagy magad • minden örömünk és kis testvérem te!
czákat vágatott, egyebeket szélesített, négy uj
Beöthy Zsolt.
minden reménységünk.
tért nyitott, a vályogépitést tökéletesen eltörülto.
Szóval: ernyodotlen buzgalmának sikerült, hogy
Valóban én voltam. Mióta csak megtanulfővárosunk pár év múlva nem csak nyomait nem
tam énekelni azt a régi, régi verset, hogy:
mutatta többé a rajta átvonult iszonyú pusztításJózsef nádorról.
„ábé ab, vaskalap" szüleimnek sok szép renak, hanem oly széppé és nagyszerűvé emelkedett
ménye volt hozzám kötve. A szegénységet
E hó 25-kén, vasárnap, azon nap, melyet la- hogy még az ő életében méltó joggal soroztaték
mely vaskarjaival nehezedett házunk népére, p u n j c m a i s z á m a homlokán visel, leplezik le néhai Európa főbb s legszebb városai közé, a honfi kebJózsef fó'herczognek,
Magyarország
ötvon
évess-voa
lét pedig a jövendő nemzeti fölvirulás édes remégyakran enyhítették egy elégedettebb, szebb, Jnzsof
fnhpvo7n<?r\e\:.
Macvarnrsráont.vnn
nádorának Halbig által öntött álló szobrát.
nyeinek
andalgásaiba ringathatá."
boldogabb jövő édes képei, melynek általam
Bár
József
nádor
Budán
élte
le
élete
javát
s
kellett volna bekövetkeznie. Különösen apám
haolyan meggyőződéssel, olyan erős hittel be- áldásos működésének tulajdonképi
' , . , , - , színhelye
, , ,
u

szélt jövendőm felöl, mintha ez más nem is \ »nk emez os fővarosa es fejedelmi lakhelye volt,
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, azt hiszszük emlékszobra mégis egeszén illő helyen

lehetett volna mint egy rózsákkal telehm-j m ^ .^ P e s t ^ , g p e d i g » 2 0 n ° t é r e n ) m e l y e y t a
tett ut. Azt hitte, biztos zálogot tart erre , f ő v a r o s kegyelete épen az ő nevéről nevezett el: a
nézve kezei között, mely azonban, hogy mi , lipót-városi József-téren.
volt, nem tudom. Ha csak az nem, hogy egy I
Mert József nádor, az ország anyagi és szelpár hónap alatt tanultam meg írni, olvasni j Vónlemi
összes érdekeire kiterjedő gondjai között küés ugy tudtam a kétszer kettőt mint a viz. !'P e s'08t r e előszeretettel
tekintett mindig az emelkedő
u d a i vá 1 1 a káb 1
Különben igen gyarló kisfiú voltam A tiszt' 8 , ^ Ao
'
» gyakran_ gyönyörrel,
i
i i
tartóné sokszor ölébe kapott uo-yan és me»- ' T *SS? .8°°^ legeltette szemeit a Duna ma-,. , , szép
, szemeimert;
,
l de keskeny
c^
" i v b ; sík partian olteriodo IÍIU varosra, melv szepdunadicsert
homlot; üe KeSKeny nomlo- ; gorával nyíltan és vidáman tekintő föl reá, mig
kom, sovány,
hiszem , jj keleti szélei aítákos terének végotlenébe
y barna arezom
g
arczom,, nem
nem hiszem,
olvadtak
hogy tetszhettek volna valakinek. Gyenge is j el. Nagynak, szépnek, dúsnak, élotteljesnek
ljesnek látta

tevékenyen
voltam, ámbár
ámbár nem
nem hp.t,p.ap.s.
beteges. Szprpt.tp.m
Szerettem ját
iát- i azt álmaiban s hogy az legyen valóban,, tevék

Kedves mulatságom volt az erdőben üldö- tevői egyik legolsőbbikére; s a Józseftérnek e nagélni és vessző-kosarakat fonva hallgatni a ; pon legalább 50-szeres terjedelemmel kellene bir0 J X
madarak csicsergését.
Igei
,w
o - 1 Jö szivem VVOlt
hogy a már 22 év óta sirjában nyugvó agg
ma,
n;a;
a madarakhoz és nem egyszer esett meg, ; nádornak máig hű tisztelőit mind befogadhassa.
hogy egy pár gombért, a mit kabátomról :
Lapunk a szobor leleplezésének ünnepélyéről
metszettem le, megkeritettem pajtásaimtól a j képet és leirást hozand. Ezúttal csak előre akartuk
leszedett madárfészkeket és tojásostul, min- ! kjelzeni
e napot. S alkalomszerűnek találjuk, a Hocast G
denestöl visszaraktam a helyükre. Pajtásaim-' e nmlék
- kiadásában 1865-ben megjelent
Nádor8 tö
netiró

m-i igen ritkán vesztem össze, mert engedé-! ^T
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Horváth Mihály által irt életrajzból egy kis

sza-

kény természetű voltam es tudtam, hogy ha , k
vonatkozót, emlékeztetőül
a Pegt emelé8ere
birokra kerül a dolog, en húzom a rövideb- i i,n,ölni •
bet. De nem is igen mertek bántani, mert j
„Meggyőződve lóvén, hogy egy müveit, szép
pártomat fogta a Bojtos Gyuri, ki már félig és nagyszorü főváros, mely keblében minden tudoleo-ény volt és szégyenlett iskolába járni, smányt s művészetet egyesit, melyben a hazai ipar
ha°nem én tőlem megtanult olvasni. Hálada- ' kereskedelem összpontosul, mely lakosainak s
tossá^ból lett szövetségesemmé és ugyancsak ; látogatóinak a biztosság, egészség és kényelem
..
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i minden kívánalmaival kínálkozik, az egész ország

A kelet-indiai bayadérek táncza.
A keleti tartományokban divatozó tánezok
egészen más természetűek, mint a milyenek mifelénk
s általában a mérsékeltebb égalju vidékekon szokásban vannak. Többnyire csak egyszorü arezjátékból és tagjártatásból állnak azok, melyeket rendszerint vontatott, egyhangú dallamu énekekkel
szoktak kisérni. A tánezosnő mozdulatait három
férfi kiséri dobbal és három szögekkel (triangulum), mig társai a földön guggolnak s kezeikkel a
taktust verve karban énekelnek. Rendesen csak
eoy bayadére tánezol magánosán. Apró lábacskáival, melyeket a különféle csörgőknek egész özöno
áraszt el, nagyokat toppant a földre s megelégszik
azzal, hogy maga körül forog s karjainak és egész
testének hullámzó mozgást kölcsönöz. E hullámzás
pedig nem annyira szép és harmonikus, mint
inkább meglepő, különös. A dalok általában egyszerű ismétlésekből állanak, melyekbe a tánezosnő
időnként sivitó, éles hangokat vegyit. E hangok
oly sajátságos módon emelkodnek föl és terjednek
szét a légben, mint a pacsirta hangjai, midőn kedves dalával egyenesen a nap felé tör. E különös
hangok egészen a bayadorek sajátjai; e művészetben senki sem képos őket utánozni. Hanem azért
az európai, ki csak az imént szállt ki először a szép
India partjaira és gyakran hallotta, hogy a bayadérek mennyire le tudnak bűvölni s el tudnak
bájolni mindenkit, a ki közelökbo jut, nagyon meg
fog ütközni s némileg csalódottnak is fogja magát
érezni, mikor e tánezokat látja és e bizarr dallamokat hallja. Bizonyára sematáncz, som az ének nem
fog megfelelni annak a csaknem tündénes, tulvilági eszménynek, melyet a csalfa olbeszélésok és
hirok alapján a keleti bayadérekről képzelme alkotott.

hatalmas szövetséges volt! Lg>et nézett hara-; v l r á g z a t r a omelkedését kiváltképen elősegítheti, az
gosan, egyet szólt és ugy futottak szét a gye- ; i z l é g t j i smer eteket, műveltséget s jólétet a távolabb
A tánezosnők öltözete szép, gazdag és oly
rekek, mint a pelyva. így telt gond és bánat i vidékekre is mint szív a vért a test egyéb tagjaiba illedelmes, milyet még az utczákon járó-kelő nőkön
fogai közül kiragadott kedves pinty
eltemettem, valóban nem lehet.
Azért egészen új valaminek tetszett előttem az az érzés, mely ott, a kályha melletti
zugban amaz estén egész szivemet elfogta és
szorongatta, facsai'ta. Apám gyönyörködő és
anyám bús tekintetéből, melyet rám vetettek, csak azt olvastam, hogy el kell mennem.
Bátyám, kHetett már szándékáról, hogy ma
este valamit mondjon s mindig örömmel

legyen. Midőn ő 1796-ban először jött Pestre, ezt
akkor még som terjedelmére, sem díszére nézve
nem lehetett fővárosnak tartani. Lakosainak száma
20—30 ezer; disztelen utczáiban gyéren emelkedett egy-egy csinosabb, izletesebb épület, mely
még csak feltűnőbbé tette az egésznek kisszerüségét. O tehát egy szépítő biztosságot alkotott. De
ennek ezer akadályokkal kellett eleinte vívnia: itt
a szűk látkörü városi tanács, amott egy felsőbb
kormányszék, a kir. kamara vetett neki korlátokat.
József tehát o bizottmányt mindakét befolyás alól

sem igen láthatunk.
Egyébiránt meg kell vallanunk, hogy egy
forró tartományban, mint például India is, hol
mind a test, mint a lélek csak a csendet és nyugalmat keresi, semmi sem lehetne összeférhotetlonebb
az élet kényelmével, mint a mi földrészünk izgató
sebes tánczai és bölcs, tudákos zenéje. Nálunk még
m aga az élvezet is munka, fáradság, mig ellenben
a bayadérek tánczai és mutatványai soha sem
fárasztók. Félig meddig édes ábrándozásba és
álmodozásba merülve, sem a lélek, sem a test nem
érez semmi kimerültséget és fáradságot, midőn
magát a szerelem költői meséi és elbeszélései által
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elringattatni engedi, mert az eféle látványoknak,
ez eféle mulatságoknak tárgyát mindig a szerelem
boldogsága és fajdalmai képezik. „ N e m t a g a d o m "
— irja egy franczia utazó, — „én mindig némi kéjjel és gyönyörrel engedtem át magamat ezen mutatványok élvezetének, főképen miután koloten
már hosszabb idő óta voltam. Ilyenkor huká-m
(pipa) kábitó bodor füstjének hatása alatt a bayadérek arczjátéka és hangjai, a nélkül hogy magamat fárasztó módon foglalkodtattam volna, ugy
t ű n t e k fel félig lehunyt szemeim előtt, mintegy
régi kedves álom elmosódott viziói."
S. L .

Halászat Floridában.
Van egy szép tartomány Észak-Amerikában,
molyet nem ok nélkül neveznek Floridának, a
virágok országának. Mikor az első európai hajó e
tündérvilág partjait megközelité, természetesen
legelőbb is a növényzet buja gazdagsága és meglepő szépsége tűnt fel az idegen földrész kalandor
fiai előtt s ezért nevezték cl az újonnan fölfedezett
vidéket Floridának. Pedig mihelyest kiszálltak,

ban. Számtalan állat- és növényfajt mutatott be
szóban és képben, melyeknek eddig létezéséről
sem tudtak semmit. Képünk e franczia utazót
ábrázolja szolgájával együtt, épen mikor egy roppant nagy fecske-halat fognak. A halászat érdekes
leírását az ő utijegyzeteiből voszszük át.
„Akármit mondjanak is mások a horoggal
való halászatról, én részemről azt állítom, hogy
semmi sem hasonlít ahhoz a sajátszerü izgatottsághoz, melyet akkor érzünk, midőn halászhorgunkat a mély vizokbe dobjuk s lesbon állunk egy
oly zsákmányra, melyet nem ismerünk s melyet
nem láthatunk. A horoghalászat és a lutrijáték
csaknem egy: mindkettő véletlen nyereség reményével biztat. A horoghalászat az ismoretlen iránti
szenvedély, melynek oly végtelen hatalma van az
emberi képzelem felett! Csak türelmünk legyen s
bizonyos, hogy bő aratást csinálunk. Egyébaránt
Amerika vizeiben, melyek hemzsegnek a halaktól,
türelemre nem is igen van szükségünk."
„Már épen haza felé akartunk indulni, hatalmasan megolégedve s mag is rakodva halászatunk
bőséges eredményével. Különben az idő is délre
járt s a nap égető sugarai kezdettok türhetetle-

kányra húzta s egy kalapácsütéssol koponyáját
szétzúzván a hajóba rántá azt; súlya 25 kilogramm vala I"
„Szerettem volna még egyet fogni, de nem
sikerült. A küzdolem zaja elriasztá a többioket;
nem hallottuk többé a dobzugást, mely az imént
oly tisztán hallható vala 15 lábnyi mélységből s
mely jelonlétöket elárulta."
A doboló fecskehal (Pogonias Chromis, Cuvior
szerint) egy iszonyú nagy potyka, melynek oldalai
és hasa ezüstszinüek, háta barnás. Legbiztosabb
ismertetőjole azon 10—12 szál szőrből álló szakái,
mely alsó állkapczája alatt látható. A lárma, melyet o nagy hal előidéz, hasonlít a bika mély,
tompa bömböléséhez. Mikor horogra kerül, folytonosan rekedt hörgést hallat legutolsó leholletéig,
meghazudtolván ezáltal ama példaboszédot, moly
azt mondja: hallgat, mint a hal!
A fecskehal húsa keméay, szívós, de besózva
és füstölve pompás.
S. L.

Tánczoló bajadér.
azonnal észrevehettek, hogy a természet egyéb
áldásaival sem fukarkodott e szép vidéken. Florida
félszigete a vadászok-, halászok- és madarászokra
nézve valóságos Eldorado, melynek szépsége és
gazdagsága még a legmerészebb képzelem képeit
is felülmúlja. Ifjúi orőteljben él, tenyészik, ragyog
és virágzik ott a természet mind három országa.
S minthogy a tartomány legnagyobb része még
lakatlan és abban az ős eredetiségbon szunnyadozik, melyben a teremtő alkotó kezeiből kikerült,
járatlan erdőségeiben, mocsaraiban és folyóiban
alig fér meg egymástól a sok mindenféle légi, szárazföldi ésvizi vad. Igen természetes, hogy Florida
nemcsak a vadászoknak, halászoknak és madarászoknak szolgálhat kellemes szórakozási helyül,
hanem egyszersmind a természet különböző termékeivel foglalkozó szaktudósok előtt is egészen uj,
ismeretlen világ tárul fel ott.
Közelebbről egy franczia vadász, ki azonban
az állat- és növénytanban is kitűnő szakember,
néhányad magával bekalandozta Floridának eddig
ismeretlen vidékeit. Az egész utazás czélja inkább
mulatság, szórakozás, vadászat és halászat volt.de
kalandjainak leírása és a mellékelt rajzok mégis
méltó figyelmet gerjesztettek a tudományos világ-

nekké válni. Egyszerre csak hirtelen valami távoli
dobpergés hangja üti meg füleimet; figyelek, hallgatódzom; s később ugyan e dobpergés jobbról,
balról, elölről, hátulról, egy szóval mindenfelől
még világosabban 8 jóval közelebb hallható. Szolgámat is figyelmeztetem a különös hangra; ő egy
kissé nagyot hallott, mint minden hadi hajón szolgált vén tüzér, de csakhamar ő is fülelni kezdott s
arcza élénk megelégedést árult el. „Lám, lám!
monda: ki gondolta volna, hogy itt dobosok is
legyenek; de már így nom megyünk még egy
darabig!"
Azonnal előszedett egy éktelenül nagy horgot s a legvastagabb kötél végéhez erősité azt.
Azután a horogra egy eleven halat akasztott s
bele dobá a vízbe. Néhány perczig csöndesen vártunk.
Végre egy hatalmas rázkódás mozgatá meg
izmos karjait s ő a kötelet húzni kezdette fölfelé.
Sogitni akartam neki, de nem engedte, mondván:
hogy olyan vén halász, mint ő, el tud bánni bár
mekkora hallal is. Valami félórai kinlódás és küzködés után csakugyan egy roppant nagy fecskehal jelent meg a viz felületén, mely még akkor is dühösen vergődött. Szolgám a ihajó pár-

Képek a hazai népéletből.
Vályogvetö czigányok.
Szent Kleofás! Megint czigány! Nem festettok annyi képet a bibliai dolgokon kivül semmi
tárgyról, mint a czigányokról; mégis van festeni
való folyvást. Bizony festői faj az a czigány.
írni is irtunk rólok eleget, Liszt abbétól vagy
Arany Jánostól kezdve le hozzámig; mégis marad irnivaló az utánnunk jövőknek is.
Oh drága nemzetség, a mely mindig érdekes
vagy! Falusi ember nótádon kesereg, vagy asszonyoddal kötekedik, ha nincs egyéb dolga; kedélyes
festő előránt és halliatatlanit; gondos szerkesztő
gondja is rád téved, és nem fél, hogy unalmas közleményt ad olvasóinak, midőn rólad közöl ozernemtudom-hányadik genret.
Ez a fővárosi faj azt képzoli, hogy a czigány
csak muzsikálni meg patkót csinálni tud. Pedig
hajh, sok mindenfélét dolgozik a czigány, hogy élhessen; mórt nagyon ki van terjedve a nemzetiség,
egy-két keresőt kenyore nem elég annak. Aztán,
verje meg a Devla! — nem is hagynak már kiváltságul a czigánynak semmit. A hegedűt nagy

Én tudom, hogy ügyes vagy, mert ismerlek.
úr is felveszi, és húzza a többi kisebb vagy nagyobb úrnak pénzért; kovácsolni magyar, oláh, Kitelik belőled akármilyen jó iparos, ha rászánod
rácz mind megtanul. Más munkások is jöttek min- a fejedet. Varrj kabátot, czipőt, épits házat, faragj
asztalos munkát: moglásd, hogy ember lesz, mint
denik pászmába.
Azt sem kell tagadni, hogy a czigány sem ta- a többi. Fiad, unokád többre is viheti még.
Ezt a jó tanácsot pedig fogadd meg,javaslom,
nulhatja meg a muzsikát mindenik. Ha nincs a sátorban szerszám, miről tanulja meg. Aztán, mi mert ebben a menkő távirdás világban gép veszi
tűrés-tagadás ? az ő
keze sem áll rá magától a nyirettyüro; tanulni kell azt fáradsággal. Arra pedig
nem veti mindenik önkényt a fejét, mikor
heverni és a napon
sütkérezni fáradság
nélkül is lehet.
Vályogot vetni
könnyebb tanulmány.
— Az agyagra vizet
önt, abból sár lesz;
közébe polyvát vegyit
és moggyúrja, mint a
jó kenyérnek való
tésztát; akkor vályog
lesz, készon van.
Csak az boszantó,
az a büszke, az ura-.
ság birája ott a sátor
előtt, a ki kötekedik
a menyecskével, de fél
szemmel mind oda
sandit, hogy foly-e a
munka. Nem tud elmenni már a pusztiába, hogy heverne
egyet a szegény czigány. így mit ér a jó
ebéd, melyet a vályogvettető uraságtól kaptak, ha nem lehet heHalászat Floridában.
verni utána. Majd a
másvilágon, ott majd
nem vet vályogot a czigány, csak hever estétől ki kezedből eddigi foglalkozásaid legtöbb részét és
reggelig és regeitől estig a nap sátorában. Thtyű! felkopik az állad. Hegedűdet is mind kevésbbé
fizetik meg ezután; nem szorulunk csupán a diHideg som lesz, szél sem lesz. De jó lesz!
Itt sem vetné ő a vályogot, de ha az uraság nom-dánomra; és a zenében is mind kényesobbek
ilyen szolgálattal rovatja le a házbért kis viskójáért. az igények, mert halad a művészet. — Haladj hát
Ha pedig egyszer bemázolta magát az agyaggal, czigány, te is!
—s.
miért ne vállalna új munkát is János vagy István
gazdának ? — A
malacz, a zsiradék, az ócska
^._3===^_ _ - - = : — ^
ruha, a gabona
^- ~~~~ s=~-^—
_7r_
mindenik oly jó, • _ ~~-.\ ~-~~-~ mikor mogigéZ^=~_-~
~
rik; hát még
^_^_-í~
mikor megad^~~^
Z.
ják! Csak akV--= 7" ~~_^i
kor rósz, mikor
7
-_-^-=-~
meg kell dol~-~^_
gozni érte. Tán
nem is tenné,
elfelejtené a
szerződést, ha a
gazdák ott nom
állanának sürgetéseikkel és
nem hajszolnák
folyvást a munkára.
Mikor megtette, örül, hogy
megtette. — A
purdé nom sir
már egy darabigéhség miatt;
aztán olyan
büszko az ember, mikor ő is
elmegy a feleségévol vásárba , mint más
tisztességes
gazdák. Ugy-e
czigány, jól esik
a sátor alatt
Vályogvetö czigányok. — (Greguss János rajza.)
készpénzen
fizotni a mézes
pálinkát, meg a sült pecsenyét? Ugy-o, még a
Börtön-krónika.
heverés is jobban esik, ha megdolgoztál egyszer
becsületes ember módjára?
A világosi gyásznap befejezte a forraNo hát állj neki és dolgozzál állandólag,
dalmi
harezot s megnyitotta a rémuralom
nemcsak mikor sarkadban vannak; azután tanulj
meg dolgozni egyebet is mindont, nemcsak a he- korszakát. A szabadságliarcz hősei és szereplői, ha külföldre menekiilniök nem sikerült,
gedülést, üstfoltozást és vályogvetést!

elfogattak, börtönbe vettettek, melynek ajtaja, kivált a boszús szigor első időszakában,
csak a vesztöhelyre nyilt, vagy évekig csukva
maradt megettök.
A haza vértanúit, kik bakó-kéztől estek
el, ismeri mindenki, neveiket a kegyelet őrzi
minden szívben. A
foglyok hosszú sora, b á r ítéleteik akkor szintén nyilvánosság elé adattak,
ma már többnyire
feledve; pedig szintén megérdemlik,
hogy mint a h a z á é r t
szenvedettek, emlegetve legyenek. Oly
kort értünk, hála
istennek, mikor ezt
szabadon tehetjük.
E szomorú krónika
feljegyzője,
Olmütz és Josephstadtban majdnem
hét évig szenvedett;
börtöntársai neveit
most jegyzékben
közli e lapok olvasóival ; remélve,
hogy akad példájának követője, ki a
többi börtönökről
is közlend hasonló
jegyzéket.
Mielőtt azonban
börtöntársaim neveire térnék, előzményül m é g némi tudni valókat kell említenem.
A hazafi erény büntetésére cs. kir. haditörvényszékek voltak felállítva, Aradon,
Kassán, N.-Váradon, Pozsonyban, Temesvárott,N.-Szebenben, Pesten, mely a fő és központ volt. —
_ __
_ __=
_„. _
Aradon leg_== = ==_ ^ - ^ - " " " ^ E S ^
nagyobbrészt
~-z!-_z__~~--~~
" -_~^==katonák felett
~~
- = "-mondatott
ítélet. Pesten
legnagyobb
volt a foglyok
- száma, itt
_ =•
több hadbiró-- : "_•":-"' "
ság is mükö-~ - -_-_
- ^
dött, az ítéletek is legszigorúbbak voltak , kivált
1849-ben.
Bécsben is történtek elitélések, sőt alkalmilag
egyes helységekben is, melyekről rejtélyesen lehetett hallani.

— Most ezeket is napvilágra kellene
hozni.
E hadi törvényszékekben
idegen
auditorok és
hadbirák, valószínűleg a legtöbb esetben felülről vett
egyenes parancs szerint ítéltek a vádlottak
élete, vagyona és szabadsága fölött.
A szenvedély és boszú első rohamában
az ítéletek a legszigorúbbak voltak. Sok halált kapott. S a ki kegyelmet nyert is, a ke-
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gyelem többnyire súlyos börtönbüntetésből
állt. Utóbb a halál-itcletek abba hagyattak
s a börtönbüntetés volt a rendes ítélet, és
pedig 1 — 20 évig tartó, vasban vagy vas
nélkül. A későbbi Ítéletek, az előbbiekhez
aránylag, e tekintetben is enyhébbeknek
mondhatók.
Rendszeresített börtönök, melyekbe az
elitéltek szenvedni hnrczoltattak, hazánkban
voltak: Munkács, Arad, Leopoldvár, Eszék,
Pétervárad, Zára, Gradiska; — idegen országokban, jelesül Morvában: Olmütz, a
Morva vize partján, erős várral; Csehországban : Theresienstadt az Élbe partján, Josefstadt az Élbe és Metau kis folyó összefolyásánál, Königgrütz hasonlóan az Élbe partján;
Tyrolban Kufstein, egy sziklatetön.
E ezikk irója 1850. januártól 1852. május
27-kéig volt ohnützi várfogoly, így csak azon
idő alatt ott levők névsorát közölheti, mivel
pedig azután is szállíttattak oda foglyok,
legyen szives valamelyik fogolytárs, ki ezeket olvassa, e névsort kiegésziteni.
Midőn 1850. januárban ezikkiró Olmütz
vára Katalin-kapuja melletti börtönébe bezáratott, mái" akkor néhányan voltak ott,
ezután naponként növekedett a szám, hadi
és polgári egyének oda szállásoltatása által.
Olmütz Morvaország fővárosa mintegy 10
—15 ezer lakossal, egyszersmind első rangú
váreröd az osztrák birodalomban, fekszik a
Morva folyt* partján. A város a vár közepén
van, körülvéve a várfalai és bástyái által.
Most már vasúttal van összekötve Magyarországgal. Pestről Pozsonyig még 1849-ben
nem íevén vasút, a foglyok tengelyen szállíttattak Pozsonyig, innen vasúton Olmiitzbe,
hova rendesen éjjel érkezett meg a fogolyszállitó vonat. A fogda a Katalin nevű várkapu mellett nyúlt el, mintegy 25—30 ölnyi
hosszúságban, legnagyobb szélessége alig
2 öl. E volt a nagyszámú fogolysereg sétahelye. A foglyok a vár kaszamataiban laktak:
a nagyobb szobákban 7 — 8, a kisebbekben
3—4. Várparancsnok ez időben Böhm nevű
volt.
Olmütz környéke, az úgynevezett Hanákság, termékeny, az élelmezési czikkek olcsók
valának.

Az oliniitzi foglyok névsora a föntebb emiitett időköz alatt.
I. Magyarok.
•tó

fis

a)

Polgáriak.

1 évre ítéltek.
1. Ottmayer Antal, ügyvéd ; vas nékiil.
2. Budai Sándor, rk. kántor és tanító; vasban.
3. Szivos János, rk. kántor és tanító; v.
2 évre.
4. (iái Tádé, csúzi plébános (Komáromban)
fogoly társai rajzolásával foglalkozott: v. n.
5. Szabó Alajos, esztergommegyei esküdt;*;, n.
6. Eisenfels Rudolf, nyomda-tulajdonos Pestről; v. n.
7. Kcttorer Mihály orvos, Soroksárról; v.
8. Szontágh Pál, I S Í P 7-ki képviselő. Hajói
emlékszem 1850 vagy 1851-ben a „Remény" czimü
szépirodalmi lapban látott napvilágot Lugosi Józseftől a magyarok „Hiszek egy-je," erre készült
ellentétülSzontágh,„nem hiszek egy-je"; egy versszakot ide irok:
„Nem Iiiczck isieiibi.-n magyarok istenében,
.Mert elluigyá népet legnagyobb szükségében.
Ali még a'liiirmas bérez, de csak multat jelent
A négy folyam hután hordoz majd idebent \
Meghalt a magyar nép testben és lélekben.
Higyjek-e istenben'?!"

9. Szerdahelyi Eduárd, zongorász v. n.
10. Fidler Gyula, gyógyszerész v. n.
11. Vitai István, rk'. kántor és tanító v.
3 évre.
12. Gyöngyösi Imre, ügyvéd Pesten v. n.
13. Csóka Károly, ügyvéd v. n.
14. Zorkóczí László, birtokos, éltes omber v. n.

15.
16.
17.
18.
19.

Gallász Ignácz, plébános v. n.
Karlovszki Vilmos, mérnök v.
Marcel Arnold, nyitra-vicsapi pléb. v.
Klacsányi Pál Bácsból v. n.
Tortyánszki József, v. n.
4 évre.
Evva Ferencz, ügyvéd Zemplénből v.
Majer Antal, v. n.
Horváth Jnkab, lőcsei iparos v.
Petku György, sági óhitü pap Temes-

20.
21.
22.
23.
ből v.
24. Fioba József, bánhidai plébános, ki a
nagy-ígmándi hadiszálláson Ilaynau által előbb
50 bottal megfenyittetott, azután várfogságra ítéltetett; o kegyetlen sorsban részesült ott ugyanakkor, ha jól emlékezhetem Fieba szavára, László
József kocsi református lelkész, és két megyei
tiszt v. n.
25. Hegyi Énok, ügyvéd és birtokos Zalából v.
ö évre.
26. Balog Lajos, zay-ugróczi segédlelkész, a
nagyhirü grófZay család zay-ugróczi joles könyvtárának őre i>. n.
27. Lohoczki János, éltes férfi, vág-szerdahelyi pléb. v.
28. Pfeifer János, szent-annai pléb. Aradban,
szilárd jellemü, tudományos képzettségű v.
29. Fratrics Lőrincz, bajsai plébános Bácsban v.
30. Volfrám Ferencz, vasúti pénztárnok v.
31. Tassi Béla, honvédtiszt, vésztörvényszéki
ülnök v. n.
32. Szlávy József, szép tehetségű és képzettségű férfi, utóbb bihari főispán, jelenleg belügyminisztériumi államtitkár és országgyűlési képviselő v.
33. Szittya (Sztverteczki) János, pléb. v.
6 évre.
34. Zsigmondi Vilmos mérnök v.
35. Bruno Tamás, szentforenczi szerzetes, —
laktársam, üdv noked!
36. Hatzell Márton, nyíregyházi volt képviselő, s kormánybiztos; meghalt.
37. Pados János, szentszéki jegyző SzékesFehérvárott, komoly, tudományos férfiú, ki több
művel szaporította kiszabadulása óta a magyar
irodalmat.
8 évre.
38. Fényes Dienes, birtokos, n.-váradi vésztörvényszéki ülnök. v.
39. Perlaki László, tudós piarista, budai tanár, v. n.
40. Római Ferencz (Rómor Flóris) tudós benezés, győri akadémiai tanár, a forradalomban utász
főhadnagy. — Sok tudós régészeti dolgozattal
gazdagítja jelenleg is a magyar irodalom ez elhagyott ágát; most tanár a pesti egyetemen — üdv
neked egykori szeretett laktársam! v.
41. Sebesi Kálmán, csornai premontrei kanonok, keszthelyi tanár, felkelő tiszt, mivelt, nomes
szivü, mindenkitől szeretett és becsült férfiú, sok
nyelvet értő. v.
42. Laki Döme, mivelt, tudományos, nyelveket értő premontrei kanonok Csornáról, f felkelő
tiszt, keszthelyi tanár, a „Költészet- és Ekesszólástan" czimű jeles könyvek irója — üdv mindkettőtöknek ! v.
10 évre.
43. Szekeres György, nádudvari administrátor plébános — olhalt. v. n.
44. Sebestyén Gábor, csíkszerdai plébános, v.
45. Jánosi Lajos, jakabfalvi plob. Csíkban, v.
46. Sillye Gábor, h.-böszörményi képviselő
és kormánybiztos 1849-ben. Most a Hajdu-korület
főkapitánya, jeles készültségü, szép tehetségű, sok
nyelvet értő. A hajdúkat érdeklő némely műve
nyomtatásban is megjelont. v. n.
47. Rémai Károly, német szinész. v.
12 évre.
48. Finta Miklós, szabadcsapatí főhadnagy
Erdélyből, Tordáról. v. n.
49. Tankó Feroncz, forradalmi dúló (székely
szó-szolgabiró) Csíkból, v.
ö0. Fodor Antal, csík-szontdomokosi pleb. v.
15 évre.
51. Ambrus János, vésztörvónyszéki elnök
N.- Váradon, v.
52. Jakab Mihály, vésztörvényszéki ülnök
N.-Váradon, Biharmegye tudós levéltárnoka, történelem, irodalom, törvénybon avatott férfiú. Meghalt N.-Váradon, v.
53. Földi János, vésztörvényszéki ülnök,

n.-váradi akadémiai jeles jogtanár. A hasonszenvi
gyógytant nagy tűzzel tanulmányozta —üdv kedves laktársam! v.
20 évre.
54. Barsi (Neuman) József, bicskei plébános,
szép tehetségű, széles ismerotű tudós, szilárd jellemü férfiú, a börtöndalok költője, v.
55. Neuwirth Adolf, pécsi német újság szerkosztője, v.
56. Könyves Tóth Mihály, a debreczeni ref.
egyház hírneves lelkipásztora, jelenleg karczagi
lelkész, a heves-nagykunsági egyház-vidék esperestje. Irodalmi tárgyakkal foglalkozott — Gibbonból Macaulayból stb. sokat fordított, v.
57. Keszi Hajdú Lajos, felszentelt ref. lelkész, a szentesi ref. gymnasium igazgatója, a tiszavidéki, később szegedi, és alföldi lapoknak rendes
levelezője volt, jelenleg kis ujszállási gymnasiumi
tanár — (e jegyzék közlője.) v.
b) Katonák.
2 évre.
I. Zahn tábornok. — 2. Koncz György. —
3. Simon Sándor. — 4. Mara Lőrincz. — 5. Miklós József. — 6. Rozanek János.— 7. Német András. — 8. Földvári Károly őrnagy.
3 évre.
9. Pap Károly, alezredes.
5 évre.
10. Moga János, tábornok.
6 évre.
I I . Keresztes Imre. — 12. Lukács László. —
13. Forró Elek ezredes. — 14. Tóth Károly. —
15. Kis Samu. — 16. Mircse Dénes. — 17. Kovács Károly.
7 évre.
18. Dobai József ezredes. — 19. Cserei Ign.
8 évre.
20. Zambelli Lajos ezredes, most a váczi honvédegylet elnöke. — 21. Krivacsics Károly. —22.
Jekelfalusi Tamás. — 23. Poplavszki Ádám. —
24. Szabó Károly. — 25. Hazai Ferencz. — 26.
Krasznai Pál.
10 évre,
27. Zichy Ferdinánd tábornok. — 28. Jovics
tábornok. — 29. Hrabovszki János tábornok, meghalt Olmützben 1852-ben. — 30. Rodl Miksa őrnagy. — 31. Petrovics András őrnagy. — 32. Móricz Dénes. — 33. Paulovics Imre ezredes. — 34.
Kovács József őrnagy. — 35. Szenté Pál őrnagy.
36. Bömches Ödön őrnagy. — 37. Abrahámi Károly ezredes. — 38. Móricz József. — 39. Gottman Eduárd. — 40. Pécsi Károly. —- 41. Lezsák
Lajos.
12 évre.
42. Mircse Feroncz. — 43. Bárány Mihály.
— 44. Baros Sándor. — 45. Doszlern Emil. —
46. Timár Nándor. — 47. Ruzicska Péter. — 48.
Seif Lajos. — 49. Piketti Mihály. — 50. Ditrik
László. — 51. Újvári István, a vasmogyei honvédegylet elnöke.

14 évre.
52. Frummer Antal.
16 évre.
53. Simonfi József. — 54. Kossuth Sándor.
— 55. Zikó János, a múlt évben halt el. — 56.
Molnár József. — 57. Hegyosi Sándor. -— 58.
Vevera Manó. — 59. Szabó Nándor, meghalt Olmützben.
18 évre.
60. Rapaics Dániel ezredes, T.-Füred mellett
gazdálkodik, v. -— 61. Meszlényi Ödön ezredes, v.
— 62. Liptai Feroncz ezredes, v. — 63. Szekulics
István ezredes, v. — 64. Rohonczi Lipót ezredos.
v. — 65. Waldberg Károly ezredes, v. —66.Leitner Nándor ezredes, v. — 67. Czintula Antal ezredes, v. — 68. Kökényesi László ezredos. v. —
69. Berzsenyi Lénárt ezredos. v. fogolytársai lefestésével nagy szorgalommal foglalkozott. — 70.
Mezei Károly ezredes, v., több csata jeles hőse,
most biztosítási hivatalnok, honvédegyleti ülnök
N.-Váradon. — 71. Dipold Antal, ezredes, meghalt múlt évben Geszten a Tisza-udvarban, v. —
72. Poreczi Mihály, ezredes, meghalt N.-Váradon
szerencsétlen foldülés következtében, v. — 73.
Horváth János, ezredes, jeles hős, most a pesti
honvédegylot elnöke. — 74. Mesterházi István,
ezredes, v. Meghalt a fogságban. — 75. Szatmári
Mihály, ezredes, most a pesti nomzeti lovarda
igazgatója, a legközelebbi koronázás alkalmával ő
volt a bandérium vezetője. — 76. Tóth Ágoston,

a forradalom végnapjaiban kinevezett tábornok, a
déli és erdélyi hadjáratokból ismert hős, deli szép
férfiú, fogságában folytonosan tanulmányozott,
Európa országai jelos térképeit készité, jelenleg a
közlekedési minisztérium hivatalnoka s kinevezett
tanár az egyetem hadtudományi szakában. — 77.
Máriássi János ezredes, Arad vivója. — 78. Czillik Ödön ezredes. — 79. Psotta Móricz, jeles tüzér
ezredes, v. — 80. Querlonde Ferdinánd, ezrodes.
— 81. Nagy Jonő, ezredes.

II. Idegen nemzetüek.
1. Blaha Venczel, osztrák tiszt 1 évre. — 2.
Szór Ferencz, Bécsből 1 évre. — 3. Madejszki
Szaniszló krakói kanonok 1 évre. — 4. Ferrari
Jakab, olasz tiszt 1 évre. — 5. Csimborszky Szaniszló, lengyel, ki már 48 előtt 7 évig ült Spielbergen politikai véleménye miatt, 2 évre. — 6.
Chunyiczki Julián, lengyel, 2 évre. — 7. Bortnik
Sándor, lengyel, 2 évre. — 8. Rajmondi Ferencz,
olasz tiszt, 2 évre. — 9. Franellik Alajos, 3 évre.
— 10. Rögelsborger Feroncz, bécsi német 1 évre.
— 1L Cronberg János, bécsi 1 évre. — 12. Querieri Ágoston, olasz kilépett tiszt 5 évre. — 13.
Szaladin Henrik, holveta. — 14. Noubauer János,
bécsi 20 évre. v.
15. De legnevezetesebb idegen nemzetü fogoly volt, Bakunin a hires orosz forradalmár, ki a
többi foglyoktól külön őriztetett, éjjel-nappal két
őr állt szobájában, rajta keresztben két vas. Az
osztrák kormány később kiszolgáltatta Oroszországnak, ez pedig a szibériai ólombányákba hurczoltatta, onnan csudálatos módon Kamcsatkán át
megszökött és megmenekült.
Az olmützi várfoglyok összes száma tehát
1852. május 27-kéig volt:
Magyarok:
Polgáriak
57
Katonák
81
Idegen nemzetüek 15
Összesen 153
Hajdú Lajos.

A párisi világtárlat és a magyar ipar.
Előttünk a korszakot alkotó 1867-ki kiállításról fekszik egy jelentés. A félvilágot felizgató
vállalatnak ez csak egy osztályáról szól, s mégis,
itt e holt betűkben is mennyi bámulatos tárul
élőnkbe. Ez Nendtvich műegyotemi tanárnak jelentése a minisztériumhoz a párisi tárlat vegytani
osztályáról.
A magyar, ha külföldön van, mindig magyart
keres, doki vehetné ezt tőlünk rósz néven, valamint
azt is, ha fáj, midőn nem találjuk, a mit kerestünk.
E_ sorok irója a londoni s párisi nagyszerű anatómiai gyűjteményekben mindenféle nép csontvázát
találta, eszkimóét, hottentotét, még czigányét is,
de magyarét hiába kereste, és ez fájt, fájt azon
sajátságos, kimondhatlan érzettel, mit talánya
nomzeti megaláztatás érzetének nevezhetnénk. És
mi volt ez a párisi kiállitáshoz képest? Ha elfordult tekintetünk azon osztálytól, hol a magyar búza,
magyar liszt s magyar borok gyűjtöttek magok
körül bámulókat, oz egyetlen osztálytól, melynek
az iparkiállitáson tulajdonkép csak másodrendű hely
juthatott, mint nyers terményeknek, — a többi 90
vagy 95 osztályban reánk csak kietlen sötétség
várakozott. Mindenikben fénylett az emberi ész,
szorgalom, ipar, de mindez nem a magyaré! a mi
volt is, észrevétlenül rejtőzött a többiek árnyába,
mint a mely szégyenli köztük magát.
Ne szeressük ámítani magunkat! Az, mivel a
népek e nagy csatáján kitűntünk, s melynek
diadaljeleit itthon oly dicsekedve hordtuk körül,
csak parányi része volt a hareznak, melyben a
X I X . század népeinek ipara küzdött egymással, s
mely ép oly döntő a népek életerő most, mint
hajdan az, moly karddal a chalonsi mezőn vivatott.
Mi e harezban megverettünk, sőt — csaknem hihetetlen — mogvoretett maga az ipar teremtője,
Anglia is; podig hol állottunk mi még ő hozzá?
Ebből képzelhetjük, hogy mily óriásnak kellett
lenni az előhaladásnak, melyet az utóbbi évtizedekben a többi európai népek tettek e téren.
„Az 1867-ki világipartárlat —igy szól az emiitett jelentés — bebizonyította nemcsak azt, miszerint mi az első, Londonban oszközlött ipartárlattól kedve egész az utóisóig, som tudományban,
sem iparban, sem kereskedésben és művészetben
nem tettünk haladást; hanom azt is, hogy nincs is
bennünk azon ösztön, miszerint minden erőnk és !

tehetségünk megfeszítésével oda törekedjünk, hogy mely tömérdek sok szappanának és üvegének előa legjobbak sorába tartozzunk. Minden későbbi állítására kellett, Spanyolországból vette. Azonban
kiállítás fényesebb bizonyságát adta annak, hogy a spanyol háborúk alkalmával, melyek I. Napóleon
mindinkább elmaradunk és mindinkább kevesebb császársága alatt viseltettek, ezen kutforrása :i
hajlamot mutatunk a népekkel nemes versenyre sodának elapadt, mi által déli Francziaországnak
nagyszappanindustriája és üveggyártása megakadt.
kiállani.
„Ha az Úristen búzát, bort és dohányt nem ad, E hiány pótlására, és hogy magát a franczia ipar
nincson semmink, a mivel életünk jeleit a földön a Spanyolországtól emancipálja, I. Napóleon az aktöbbi iparos népek olőtt adhatnók. Hogy jeles kori tudósok tanácsára, jutalomkérdést tűzött ki,
búzánk van, az nem a mi, hanem a földnek, mely nagyszerű jutalommal annak számára, ki a legtermi, érdeme. Hogy itt-ott jó boraink is vannak, jobb módot találja fel a sodának konyhasóból előszintén nem a mi érdemünk, mert mi azokat ok- állítására.
szerű kezelés által nemcsak nem nomesitjük, hanem
Leblanc, grenobli orvosnak jutott a szerencse,
rontjuk is Hogy lisztünk szebb volt minden más a sodának ugyanazon előállítási módját konyhasóország lisztjénél, azt jeles földünkön kivül a kül- ból feltalálni, mely a legpraktikusabbnak ismertetett
földnek köszönjük, mely jolos hengermalmainkatfel- el, és mely még mai napig is csaknem teljesen válállitotta, s melyeknek technikai igazgatói mind tozatlanul alkalmaztatik.
idegenek.
E szerint lett Leblanc egy nagyszerű iparág„Nem volt európai nép, mely kiállításában nak mogalapitója, mely évenként sok milliónyi töszegényebb lett volna, mint voltunk mi. Még a két hoz forgalomba, és sok ezer embernek nemcsak
Dunafejedelemségok és Törökország is sokkal táplálékot és hajlékot, hanem jóllétet és vagyonosdúsabban voltak képviselve iparukban és népök ságot is szerez.
szorgalmában, mint mi; sőt Persia, India, China,
A sodának konyhasóból előállítására a kénsav
és Afrikának éjszaki tartományai is, iparban és szolgál alapul, és igy a kénsav ára a sodának árát
finomabb mesterségekben több önállóságot és füg- szabja meg.
getlenséget tanúsítottak, mint a mennyit mi tanuSzükséges tudniillik a konyhasót előbb kénsav
sitottunk.
segitségével glaubersóvá (kénsavas nátronná) vál„Nem szabad, és soha egy perczig sem kellene toztatni át, mely azután szénporral és szénsavas
megfeledkeznünk arról, miszerint oly korban élünk, mészszel kevertetvén, égetés segitségével szénsavas
melyben a munka, tudomány és művészet ad jelen- nárronná vagy sodává változtatik át.
A gyártásnak ezen módja oly tökéletességre
tőséget, erőt és hatalmat az embereknek, és hogy
azon országok és népek, melyek a munkát, tudo- vitetett, hogy az ekként előállított soda részint olmányt és kereskedést nem becsülik, a mely népek- csóságára, részint tisztaságára nézve fölülmúlja a
nek nagyjai életök feladatának csak a fogyasztást többi sodákat mind, legyenek azok akármily móés az ész nélküli élvezést tekintik, ellenben a be- don előállitva; és igy kiszorította az úgynevezett
csületes munkával foglalkozó és abból élő, tehát angol soda a többi sodanemeket a kereskedésből
a teremtő részét a népnok megvetik, és ,,uri társa- elannyira, hogy még a hires magyar soda (széksó)
ságba" nem valónak tekintik: az ily nép vesztének is alig fordul már elö a kereskedésben.
és végképeni pusztulásának megy oléjo.
A tudománynak és az erre támaszkodó gyár„Szeretjük ugyan hátramaradásunkat azon plau- iparnak diadala következő esetből tűnik fel legsibilis ürügygyei mentegetni, hogy életünk egyik jobban:
felét a barbárság, másik felét a zsarnokság elleni
Ezelőtt több évvel Bécsből jővén haza Pestre,
küzdéssel kellett töltenük, és hogy elmaradásunkat a vasút egyik állomásán Váczon innen számos
majd helyre hozzuk. Ez azonban rósz felfogása hordót láttam, melyeknek mindegyikére e két szó
helyzetünknek, saját magunknak ámitása. A népek volt irva: „Tennant,Glasgow." Tudván, miszerint
a jelen korban a g'óz és telegraph sebességével Tennantnak, Glasgowban nagyszerű kénsavgyára
haladnak, és a mely nép elmarad, vagy soká van, kíváncsi valék megtudni azt, vajon mit foggondolja rá magát, vajon akarja-e követni; az lalhatnak a hordók magukban. Kérdésemre azt a
előbb vagy utóbb ki fog szorittatni holyéből és feleletet adták, hogy: sodát. Tovább kérdezvén,
kénytelen lesz engedni más, sebes léptekkel előbbre hogy hová viszik? azt kaptam feleletül: Szegődre.
haladó népeknek."
Megvallom, hogy e néhány szó nagy megütA kép tehát sötét, moly e téren élőnkbe I közést idézett elő bennom.
Oda jutott tehát a magvar széksó-gyártás,
tárul, — de tekintetünknek nem szabad azért any- I
nyira elborulnia, hogy ne lássuk rajta tul a fénylő hogy a szegedi szappanos jutányosabbnak találja
pontokat, melyek a más szerencsésebb nemzetek Glasgowból hozatni magának az angol sodát, mintbirtokában vannak, s a melyek bennünket kettőzött sem az isten-adta széksót használni szappanára!
erőfeszítésre és munkásságra kell hogy ösztönöz- Azon soda tehát, molynek egy mázsányi előállítázenek. — A tudomány a találmányok szülője, s az sára kell 110 foat konyhasó, 92 font angol kénsav,
ipar ezeknek gyermeke. Ezeket ismerni tehát jó szénpor éá porrá tört szénsavas mész vagy kréta,
nekünk, habár láttukra olykor meg-megrezdül is özeknek égetésére tetemes mennyiségben tűzi szer,
a nyers anyagnak kilúgozása vízzel, az oldatnak
egy-egy fájó húr szivünkben!
befőzése a szárazságig és kiégetése, melyért végre
még a vitelbért Glasgowtól egész Szegedig kell
A párisi tárlat emletitt osztályában számos fizetni, nem kerül annyiba a szegedi szappanfőzőoly készítmények tündököltök, melyeknek nyers nek, mint azon természet adta széksó, melyet csak
anyagai külföldön mesterségesen előállitva, mégis össze kell söpörni, kilúgozni és a szárazságig beszáz és százezreket jövedelmeznek gyártóiknak, főzni ! Éhez nem szükséges commentár.
inig nálunk a természet bőkezüleg ingyen adta
Ezen feltűnő visszásság nem magyarázható
meg az anyagokat, de a melyeket tudatlanságunk másból, mint azon tudatlanságból és ferde eljárásmiatt koldus nyomorunk mellett is használatlanul ból, mely szerint a széksó gyűjtése, kilúgozása és
hagyunk ott magunk s utódaink számára elveszni. befőzése még mai nap is ugyanazon a módon törE ténynek, hogy t. i. nyomoruságunknak saját ma- ténik, melylyel ezelőtt ötven vagy száz évvel törgunk vagyunk okai, illustrálására szabadjon például tént. A nép oktatásának hiányai, valamint a tudocsak bennünket közelről érdeklő néhányát azon mányok és tudományos intézetok hiányai hazánkban
kpoknak fölmutatnunk, melyek e jelentésben szá- ime itt is, valamint minden téren, hol vele találmunkra annyi tanuságost rejtőnek. A tények el- kozunk, érezhető.
(Folytatá-a köv.)
sorolása jobban hat minden okoskodásnál.
Azon anyagok közül, melyek az osztályban
ki voltak állítva, bennünket különösön érdekel a

Egyveleg.

1. Széksó — soda.
Asoda egyik legjelentékenyebb czikko a gyáriparnak, melynek előállítása vegytani elveken
alapszik. Azelőtt tudniillik, mielőtt Loblanc, gronobli orvos a sodának előállítását konyhasóból feltalálta, a tengerparti tartományok, nevezetesen
Francziaország, Spanyolország stb. minden szükségletüket sodára nézve tengerparti növények hamvából fedezték. Valamint tudniillik a tengerparttól távol tenyésző növények hamva az úgynevezett
hamuzsir előállítására szolgál, miután az nagyobb
részt káli-sókból áll, szintúgy szolgál a tengerparton tenyésző növénynek hamva a sodának előállítására, miután az nagyobb részt natron-sókat foglal
magában.
Francziaország sodájána'c igon totemes részét

— (Egy adoma 1848-ból.) Minthogy a történelem az élet tanára, jövőre lehető tanulmányul,
húsz év előtt lezajlott forradalmunkból egy adomát
mondókéi. —1848. szeptember elején, midőn Jellasics , Somogyon keresztül, Budapestre betörni
készült, Somssich Pál felszólitá sárdi volt jobbágyait: „atyafi ik! a horvátok mint ellenség hozzánk
betörnek,jószágainkat elpusztítják; én lábas jószágaimat az ellenség elől B.ilatonon túli birtokomba
hajtatom, ha akarjátok, a ti marháitokat is odahajtatom." A nép igy válaszolt: „dejszen, tudjuk
mi, hogy Jellasicsa nép barátja,megígérte nekünk
hirdetményében, hogy javunkra jön, mi az uraknak
nem hiszünk; mi maradunk, marháink is hon
maradnak.'- Mikor aztán a horvát had, mint
,pusztító jégeső keresztül vonult a határon, alig
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egy-két marha és sertés maradt a faluban. A jámborok akkor ámultak fel: „no most látjuk, hogy az
urak javunkat akarják, vezessenek bennünket az
ellenségre." — Közli H. L.
** („A pápa és a czigányok") czim alatt a
Wandorer egy pikáns kis tárczát közöl a Fertő
vidékéről.
A tudósitó szerint már a múlt őszszel az a hir
terjedt el a dunántúli czigányok közt, hogy a pápa
ez idén fel fogja osztani a világot. Minden nép
megkapja tőle a maga országát, a czigány is. E
hir annál nagyobb hitelre talált, mivel azon czigány- traditióval is megegyez, hogy egy hatalmas
fáraó eljövond fekete lovakon nyargaló seregével,
összegyűjti a szétszórt népet és visszavezeti ős hazájába.
A Fertő alsó oldalán fekszik Sárosvám, <-a falu
végiben van egy czigány gyarmat, ennek vajdáját
Tüzes Vajdának hívja a világ.
Tüzes Vajda neszét vevén a fentebbi hirnek,
logkevésbbé sem kétkedett annak hitelességében.
Apostoli láng szállta meg s fogván ólmos botját,
bejárta a szomszéd, kolóniákat, fennen hirdetvén a
czigányok országát.

A magyar tud. akadémia ünnepélyes
közgyűlése.

m

A nagygyűlések zárülése, a nyilvános közgyűlés, f. hó 17-kén tartatott meg az akadémiai palota
pompás díszteremében. Az emelvényt, mely a hölgyek által készitett diszes szőnyeggel volt borítva,
az akadémia minden rendű tagjainak csoportja
foglalta ol. A két olnök, a titoknok és jegyző külön asztalnál foglaltak helyet, középen. Balra az
első sorban öt igazgató tanácsi tag ült, gr. Mikó
Imre, gr. Károlyi György (o kettő tiszteleti belső
tag egyszersmind), gr. Cziráky János, b. Vay
Miklós és Szögyény László. A tiszteleti, rendes és
levelező tagok tarka sorokban foglaltak helyet.
A hallgatóság talán a szokottnál is népesebb
volt. Mig fenn a karzatokat hölgyek foglalták el,
lenn a torem egész űrét teljesen betöltötte a férfi
közönség. A papi reverenda feltünőleg volt képviselve, — jelül, hogy szokatlan jelenetre, egy egyházi fejedelem, a kalocsai érsek tudós felolvasására
van kilátás.
Pontban 10 órakor az elnök b. Eötvös József
megnyitotta az ülést, azaz: megkezdte elnöki megnyitó beszédét. Mondanunk som kell, hogy ismét
azon eszmedús és tanuságos s lélokre venni való
beszédek egyikét hallottuk, melyekhoz b. Eötvöstől ily alkalommal szokva vagyunk. Beszéde a nagyobb napilapok mindenikében megtette már
körútját s a „Politikai Újdonságok" is közölt belőle szép részleteket.
Utána Arany János, a felolvasó asztal külön
kis emelvényére lépvén, titkári jelentését adta elő
az akadémia egy évi működéséről. „Valahányszor
ezt kell tennie" — úgymond — „ideje kiszabott
rövidsége mindig ellentétbe jő tárgyai sokaságával
és sokféleségével." Arany azonban bír a tömörítés
azon művészetével, melyet szerényen megtagad
magától s előadása világos és áttekinthető képét
nyújtotta az akadémia egy évi sok águ működésének. Először az egyos osztályokat vette sorba s
végig futott a szakbeli felolvasásokon; azután az
állandó bizottságok munkálkodásait vázolta, majd
az akadémia kiadványait. Rövidon érintotte az év
közbon történt jutalmazásokat, s miutánmég az
akadémia anyagi gyarapodásait emlitette-elsorolta
veszteségeit halottaiban. Aránylag nem sok de
súlyos veszteségek : Nagy , Károly rt., Tompa
Mihály a feledhetetlen költő lt. és Balassa a világhírű orvos és műtő, — vannak közöttük. Tompa
neve emlitésénél a barát és költőtárs erőt vett a
titkáron s mig szempillái alatt egy köny morzsolódott szét, hangja mogreszketett.
Arany éljenzések közt lépett le az emelvény,
ről s helyét Greguss Ágost r. t. foglalta ol, hogy
emlékbeszédet tartson Erdélyi János fölött. Bár
az egyén, mint maga monda, jóformán kisiklott
kezei közül, az író életrajzához, jellemzéséhez és
sokoldalú érdemei méltatásához elegondők voltak
adatai s helyesen is voltak csoportositva és berendezve A dalköltőt, a népköltészet mivelőjét és
fáradliatlan gyűjtőjét, majd az aesthetikus-kritikust s végro a bölcsészt, egyenkint mutatta föl s
végül helyesen és találólag monda, hogy Erdélyi
példát mutatott, mikép emelkedik a költészet a
bölcsészetig.

Missiójából visszatérvén egy csöndes éjjel
felszedte a sátorfát, kocsira pakkolta harmadik
nejét, három lányát, ezeknek férjeit, tizenhét unokáját, hét nővérét, három öcscsét és három szekéren, tiz lovon odahagyta Sárosvámot mindenestül,
így vonult a karaván február hóban egész az olasz
határokig, Gemanánál átcsempészték magokat
valahogy, Udine mellett egy másik magyarországi
czigány csapattal találkoztak, s mentek viribus
unitis Róma felé ország keresni.
Húsvét előtt érkezett a karaván csapat a hétdombu város falai alá, s ott szándékoznak maradni,
mig a várt országot kihasitják számukra.
0 (Új világtárlat Londonban.) Az angol fővárosból az a tudósitás jött, hogy ott egy új világkiállításra készülnek. *A terv egészen új alapokon
nvucszik. Ez alkalommal a tömegesség helyére a
legszigorúbb választékosság fog lépni; csak a legújabb és legkitűnőbb ipartermékeknek adnak helyet, ugy hogy az egész vállalat nem annyira egy
iparkiállitásnak, mint inkább egy ipar-muzeumnak
a jellegét fogja magán viselni. Hogy e czélt elérhessék, a Jury eddig gyakorolt eljárását meg fogják fordítani;' a helyett, hogy az — miként eddig
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A rövid programmu s azért épen nem fárasztó
közgyűlés legérdokesobb pontja most következett:
Haynald Lajos tiszteloti tag népszerű fölolvasása
a bibliában emiitett gyanták és mézgák termő
növényeiről. Rendkivül érdekes, már a felolvasó
személyiségénél fogva is. Ez is egy jele az időnek,
hogy egy érsek, nagy és vegyes közönség előtt, az
akadémiai felolvasó asztalhoz lép s ott nyilvános
felolvasást tart, szaktudományi tárgyút! Jele s
örvendetes jele, mint mindaz, mi a kasztok válaszfalainak ledöntésére s az elzárt mysteriumok nyilvánságára mutat. Aztán a kalocsai érsek előadása,
megnyerő alakja, rokonszenves hangja, elegáns
modora, szikrázó elméssége, mindez rendkívüli
érdeket kölcsönözhetett fölolvasásának. Ámbár
magában véve is igen érdekes volt az. A tudós
főpap, értekezését népszerű előadásnak nevezte, s
kezdetén félelmét nyilvánította, hogy unalmas lesz.
Ez utóbbi épen nom telt be, hallgatóit, a majdnem
öt negyed óráig tartott előadás mindvégig érdekelte; helyenként mulattatta is, a figyelmet folyvást lekötve tartotta. A mi a népszerűséget illeti:
a mily népszerű volt, mert mindenkinek érthető,
ép oly alapos is, sok buvárlatra, roppant olvasottságra s tárgyában teljes otthonosságra mutató;
népszerű, e szónak legjobb értelmében, stylje
könnyű, folyékony, a mellett emelkedett, majd
költői, majd szeszélyes, jellemzetes mindenütt. A
megértést emelték még a tagok és hallgatóság
között kiosztogatott szép illustratiók is, mik a külön füzetben megjelenendő munkához készültek.
— Kivonatot a felolvasásból nom adunk. A nagyérdemű szerző becses igéretét birjuk, hogy a műből két,rendkivül érdekes mutatványt: a lótuszokról és a szurok-fenyőről szóló részleteket, a hozzájok tartozó képekkel együtt közlés végett átengedendi lapunknak, mielőtt az egész megjelennék.
Előre is kifejezzük itt köszönetünket s figyelmeztetjük olvasóinkat a nagyérdekü közleményre.
Haynald érsek fölolvasását szűnni nem akaró
éljenek kisérték; elnökök és tagok siettek hozzá,
elismerésük kifejezésével. „Nincs unalmas tárgy
többé, monda egyik, s ezzel egy akadémikus so
mentse magát ezután!"
Még a jegyző, Rónay Jáczint olvasta föl a
hivatalos jelentésokot a mostani jutalmazásokról s
az uj tagválasztásokról (a mint múlt számunkban
már közölve voltak), melyek megéljeneztettek, kivált a Horváth Mihálynak ítélt nagy jutalom.
Az uj jutalomtételekről és a már előbb hirdetvo volt, de még függőben levőkről,^ nyomtatott
jelentés osztatott ki, melynek csak rövid kivonatát
adjuk a következőkben:
Az akadémia uj jutalomtételei. Teleki-dij 100
arány, 1870-re szomorujáték, határnapez évi decz.
31-dike. — Gorove-dijak: 30 arany „Kisfaludy
Károly drámaköltészetének méltatása irodalmi és
széptani tekintetben"; 30 arany: „A családi élet
erkölcsi alapja, a belőle folyó kötelességgol együtt;"
mindkettőre határnap 1870. szept. 30. — Dóra-féle
dij: 50 arany „A magasb kereskedelmi szakoktatás
feladata," határnap ez évi decz. 31-dike. —
Vitéz-dij: 40 arany „Magyarország kőszéntelepei,
tudományos és ipari tekintetben" határnap 1870.
nov. 1. —Hölgy-dijak: öt-ötszáz forinttal a következő művekre: „A logika kézi könyve," „Az anthropológia kézi könyve," „A történelmi kortan

tévé — a kiállítás helyén a már kiállított iparkészitmények felett ítélne, minden országban egy
szigorú törvényhez kötött külön Jury fogja meghatározni, hogy mely tárgyak lesznek jelességük
és újdonságuk folytán érdemesek arra, hogy Londonban kiállíttassanak.
© (Egy londoni lapban) a következő hirdetést
olvastuk: „Száz darab arany pályadíj tűzetik ki a
„Kleptomaniá"-ról (lopáskór) irandó legjobb munkára. Főfigyelem azon kérdés kifejtésére legyen
forditva, hogy e veszélyes hajlam miféle körülmények között válik valóságos bűnné, és hogy vájjon
a kleptomanisták (tolvajkórban szenvedők) alkalmasok-e állami és bizalmi hivatalok betöltésére. A
pályaművek Londonba dr. Wilson Dávidhoz küldendők."
0 (Földrengések.) Dél-Amerikában a földbelseje sehogy sem akar megpihenni. Nemcsak
Peruban észleltek folytonos földrázkódásokat,
ihanem Santiagoból Chileben is azt jelentik az
ottani lapok, hogy a lakosokat a mindegyre ismétlődő földingások folytonos aggodalomban tartják. Alig telhetik el ott egyetlen egy nap földrengés nélkül.

gyakorlati kézi könyve," „A régi Róma története,"
„Francziaország története az állam kezdetétől
1789-ig," „Vegytan az uj elmélot alapján," „Légtünettan" és „Ásványtan;" mind a nyolez kérdésre
a határnap 1870. szept. 6-dika. — A tavaly kihirdetett s függőben levő pályázatokból megemlítjük
a gróf Karácsonyi-dijat: 400 arany vigjátékra.
határnap ez év utolsó napja; a Nádasdy-dijat: „?.c 0
arany elbeszélő költeményre," határnap a jövő Hó
utolsó vasárnapja; a hölgydijból 600 írt „Aosthetikai kézi könyvre," határnap ez évi szeptember
30-dika; s a takarékpénztári Fáy-dij: (1500 forint,) az anyagi érdekeket előmozdító egyesületek,
intézetek állásának leírására stb., határnap ez év
utolsó napja.
A jegyző jelentés-tételei után, fél 1-kor az
olnök pár szóval zárta be az ülést. A közönség,
mely mind végig temören állta meg a tért, elégülton Kagyta el a termet.
Ezúttal tó kell egészitenünk múltkori tudósitásunkat a nagygyűlés további folyamáról. Az
alapszabály-torvozet a 15-diki ülésben tovább tárgyaltatott. Lényegos változás az történt, hogy
Vész János rendes tag szépen indokolt indítványára a tervezett ülés-pénzek helyett ismét az
eddigi fizetési rendszer állíttatott vissza. Az akadémia pénz-ereje nem engedi kellő fizetésbon
részeltetni rondes tagjait; az ülés-pénz valami
üzleti jollemot adna a tudományos testületnek;
hadd legyen a rendes tagok idősbjeinok adott csekély fizetés, 3—500 forint inkább nyugdijul tekinthető, melyre az elaggott tudós, midőn már
dolgozni nom képes, támaszkodhatik, melyet nem
jelenlegi munkálkodásáért huz, hanem mert munkálkodott egykor, s érdemeket szerzett, hogy rendes tag lehessen.
Kimondatott továbbá, hogy az akadémia jelenlegi tisztviselői, mennyibon hivatalaik az uj
alapszabályok által változást szenvednének is,
fizetéseik élvezetébon megmaradnak. Az eddigi
titkár főtitkár leend, s az eddigi jegyző saját osztályának osztály-titkára.
April 16-kán igazgatósági gyűlés volt. Az
akadémia anyagi ügyei rendoztettek, pénztára
számbavétotott stb. E rendes teendőjén kívül az
igazgatóságnak, az uj alapszabályok vétettek tárgyalás alá. A szövegen az igazgató-tanács is tett
némi módositásokat, melyek az akadémia elébe a
19-kén tartott folytatólagos nagygyülesi ülésen (a
heti osztály ülés idején) terjesztőitek. Nem voltak
lényegesek. Vitát is csak egy pont költött, az,
molyben az igazgató-tanács azt kivánta, hogy az
akadémia gazdája no mulhatlanul a tagok közül
legyen választandó. Toldy az előbbi szövöget kivánta volna visszaállítani, de érvelése Csongery
által megezáfoltatott s az igazgatóság változtatása,
mely nem zárja ki, hogy belső tag is lehessen, ha
alkalmas találhozik, a gazda: — elfogadtatott.
Az igy, minden fórumon átment s megállapított alapszabályok most ő Felsége elébe terjesztetnek szentesítés végett, s ha azt megnyerik, még
ez év folytán egy ad-hoc nagygyűlés hozzájok
alkalmazandja az ügyrendet is, hogy azonnal
életbeléphossonek s az akadémia uj évre már
aegisök alatt kezdődhessék.
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Irodalom és művészet.

** (A belügyminiszter) valamennyi hatóságot
** (Megjelent) s beküldetett szerkesztőségünkhez; Költemények, irta E. Kovács Gyula. A tehet felhívta a gyógyszertárak, létszámának kimu— (József nádor) emlékszobrának leleplezése séges ifjú költőt, ki mint színész is széf) reményekr tatására, miután legközelebb a gyógyszertárak
alkalmából figyelmeztetjük olvasóinkat a „Nádor- jogosit, lapunk olvasói is ismerik egy pár itt meg- rendeztetni fognak.
emlék" czimü diszműre, mely a b. e. nádor sikerült jelent költeményéből. — Ajánljuk a közönség
** (Katonai életbiztositó-bank). A porosz hadarczképével, 4-edrétben, vastag velinon s pompás figyelmébe. Ára?
ügyérség, katonai tisztek és katonai hivatalnokok
kiállítással még 1865-ben jelent meg Heckenast
** (Uj könyvek.) A fentebb emlitettoken kivül számára életbiztosító bankot állít föl, melynek
Gusztáv kiadásában. A könyv béltartalma ép oly a hét folytán következő uj könyvek küldettek be alapszabályai már meg is erősitvék. Ez a kölcsökitűnő, mint kül-kiállitása. József nádor részletes szerkesztőségünkhöz: 1. „Az eperfa és solyemte nösség elvén alapszik, — s ha az állam életrevalóés pragmatikus életrajza Horváth Mihálytól fog- nyésztés gyakorlati népszerű szabályai." Egyfüg ságát észleli ez intézetnek, a tőkeösszeget valószílalja el a könyv nagyobb részét, azután „Pálya- gélekkel a gyümölcsfa- és méhtenyésztésről. Irta nűleg biztositandja.
lombok" következnek abold. nádor életéből Garay Vukasinovics Antal, Vorőczemegye selyemtenyészJánostól, több balladában. Mindkét rész még tési felügyelője; 3-ik javított kiadás. Ára 80 kr.
Balesetek, elemi csapások.
1847-ben Íratott s 48-ban kellett volna megjelennie, Osztorlamm könyvkereskedése által kapható. —
** (Tűzvész ütött ki) Széleskúton Sopronmede akkor a bekövetkezett események miatt háttérbe 2. „Tan- és olvasó-könyv közép és főelemi tanodák
szorulva, később pedig nem jelenhetvén meg, ki- számára." írták Bánhegyi István tanitó-képezdei gyében, mely alkalommal a belügyminisztériumhoz
adása igy maradt egészen 1865-ig. A diszes em- igazgató és dr. Emericzy Géza gymn. tanár. Ki érkezett jelentés szerint, 54 ház és 16 mellék-épülékmű ára aranyozott diszkötésben csak 5 frt. Az adta Dobay Sándor, Nyíregyházán. Ára ? — 3, let hamvadt el. A kár, hir szerint, meghaladja a
30,500 forintot.
arczkép külön is kapható 80 kron.
„Tarczai család." Költői elbeszélés 13 énekben
** (Egy megrendítő gyász-eset) idézte fel a
44^ („Gyulai Pál elbeszélései"*) czim alatt az Irta Egervári Ödön. Tarkővár romjai rajzával múlt napokban Brassó összes polgárainak részvéangol Spectator czikket közöl, melyben az iró ta- Ára 1 frt. Eggenberger F. bizománya.
tét. Az ott állomásozó 55. sz.gr. Gondrecourt gyaláló és helyes megjegyzéseket tesz irodalmi viszo:££ (Egy röpirat) küldetett be hozzánk Í log-sorezred kapitánya, Mozuth Simon, hadsegéde
nyainkra. Gyulai Pál működését, lelkiismeretessé- következő czim alatt: „Mi haszna volt a kormány kiséretében lovagolván, egy kőhid mellett lova
geért, nagyra becsüli; Vörösmarty életrajzáról és nak a választásoknál a kath. papság korteskedé megbokrosodott. A kapitány sarkantyút adott neki,
Petőfi vegyos műveinek, kiadásáról nagy dicséret- séből?" Irta Kovács Albert, pesti ref. theol. tanár mire a ló egészen elvadulva futni kezdett, s a bras• tel emlékezik meg. Végül áttér Gyulaiboszélyeire, Ára 20 kr.
sói papirmalomhoz vezető utczának kanyarulatáés elemezi az „egyenlő becsü" művek közül a
** (A „Gazdászati Közlöny") 4-ik füzete az nál oly szerencsétlenül vetette földro lovagját,
„Fösvény halálát" és „Egy régi magyar ház utol- előbbiekhez hasonló érdekes szaktartalommal hogy ennek koponyája több darabokba tört, s agysó gazdáját." Utóbbinak íoalakja, Radnóthi felől megjelent. Tartalmából kiemeljük a párisi világ vérzés következtében néhány óra múlva meghaláigy ir : „A büszke öreg ur rajza, ki egy hűséges tárlaton kiállított arató- és kaszáló-gépek ábrák lozott. Pár nappal előbb a szerencsétlen kapitány
szolgája társaságában pusztul el, kivel újra éli kai illustrált ismertetését.
egy barátjánál, kinek fia az.ő távollevő gyermekyzös multjokat, egyike a legigazabb szenvedélyü
** (Az ,,Erdélyi Gazda") első száma megje kével egykorú volt, ebéden lévén, a fiúnak omlóképeknek, a mit csak valaha rajzoltak; s mégis lent. Eléggé czélszerűen van összeállítva s b kül egy ezüstpénzt adott, s csodás előérzettel
akkora szerzőnk önuralma, hogy soha a legfinyá- Bánfiy Jánostól, Szabó Samutól és Paget Jánostó monda barátjának: „Ugy sejtem, hogy nőmet és
sabb olvasó Ízlését sem sérti."
közöl czikkeket.
gyermekemet többé soha sem fogom látni."
** (Hugó Viktor uj regénye) — „Az ember, ki
** („Árny és« Fény") czimű beszélygyüjtenevet" — következő előszóval jelent meg: „Angliá- ményro hirdet előfizetést Kolozsvárt Miksa György
Mi újság?
ban nagyszerű minden; még a rósz is, az oligarchia Az előfizetési dij: 1 frt, június 8-áig küldendő
^j: (A képviselőház első ülése) f. hó 22-dikén
is. Az angol patritiatus a szó legszorosabb értel- Vokál Jánoshoz Nagy-Enyedre.
tartatott meg. Korelnökükül Boczkó, Táncsics és
mében veendő patritiatus. Az övénél kitünőbb,
Pribék Antal voltak emlegetve. Táncsics nem volt
rettenetesebb és életképesebb hűbériség nincs, s
Közintézetek, egyletek.
jelen; Boczkó kijelentette, hogy ő nem is nagyon
ismerjük el,_ hogy ezen hűbéri rendszer hasznos
** (A nöképzb'-egylet választmánya) 19 hölgy koros még, mert csak 1789-ben született, különben
volt a maga idejében. Anglia az, hol tanulmányozni
jelenlétében — ülést tartott, melyben több érdekes is erősen köhög. Pribék Antal ezek folytán éljenkell a tüneményt, melynek neve uraság s Francziatárgy került szőnyegre. Az októberben megnyitandó zés közt elfoglalta az elnöki széket. Beszédét,
ország az, hol tanulmányozni kell a tüneményt,
tanfolyamra eddigelé a következő szakerők vállal- melyben a megkezdett munka tovább folytatását
melynek neve: királyság. Ezen könyvnek „Aristokoztak : Gyulai Pál a szépmütanra, (hetenkint két emliti a ház teendőjeként, élénken megéljenezték
cratia" lenne a valódi czime. Egy másiknak, mely
órára,) Berecz Antal a természettudományokra, a jobboldalon.
következni fog, czime lehetne a „Monarchia.'.' S ez
(dijáról az egylet javára lemondván,) Dömötör
a két könyv —ha befejezheti művét az iró — előzEzután Zichy Ferr. Victor, Jurka Bazil, PeJános a lélek- és neveléstanra, Torkos László az
ménye és eredete leend egy harmadiknak, melynek
rényi Zs. báró, Széli Kálmán, liadó Kálmán és
embormüvelődés történetére, melyhez a külföldi
czime lesz „küenezvenhárom."
Jurkovich Miklós korjegyzőkül megválasztatváh,
irodalomból keresnek kézi könyvet, s azt leforditKorelnök jelenti, hogy ő Felsége szombaton
_ ** (Beöthy Zsolt) munkatársunk, kitől épen tatják. (Egy választmányi hölgy ajánlkozott is déli 12 órakor fogja az országgyűlést Budán a kir.
mai számunk kezdi meg egy boszély közlését, egy lefordítására minden dij nélkül.) A felügyelőnő palotában megnyitni.
kötetes regényt fejezett be, „Egy emberke" czim állomására — hat ajánlott közül — nagy szótöbbIrányi Dániel jelenti ezután elvtársai nevéalatt. Megjelenik a jövő hó elején. Bolti ára 1 frt séggel Vachot Sándornét választották meg.
ben is, hogy ők nem fognak megjelenni a megnyi50 kr lesz. Előre megrendelhető azonban (bár alá** (Corvina.) A Corvina részvénytársulat ala- táson, ha sárgafokoto lobogó helyett nemzeti nom
írási ív reá kibocsátva nincs) 1 frtért a szorzőnél kuló választmányi ülésében elnökké — miután
tűzetik Buda várra; különben is az országgyűlés
(Aldunasor 23 sz.). A pénzt nem kell beküldeni, Türr István altábornagy a közgyűlés által közfelszékhelye Pest, a megnyitásnak is ott kell törcsak a megrendelést, mire a könyv megjelenése kiáltással tiszteletbeli elnökké lőn választva —
ténni. Ezért som mennek. Csanády Sándor is ez
után azonnal, utánvétellel küldetik meg. Öt egy- Ivánka Imre, alelnökké üllmann Károly, vezénylő
értelemben beszél. Andrássy gr. fejtegeti, hogy
szerre beküldött megrendelésre egy ingyen példány igazgatóvá Ormódy Bertalan választattak meg.
Buda nem nézendő külön városnak Pesttől; Ma•jár. — Beöthy Zsolt fiatal elbeszélőink egyik
gyarország fővárosa Pest-Buda. A sárgafekete lotohetségesbike; regényétől élvezetet is várunk s
Ipar, gazdaság, kereskedés.
bogó csak mint ő Felaége személyes lobogója
tehetsége is méltánylást és pártolást érdemel.
van a váron. — E tekintetben Deák Ferencz
**
(Vízvezeték.)
A
főgyüjtő-medenczének
épiAjánljuk olvasóink figyelmébe.
tése végett szükségelt ásatásokat és kőtörést Kő- is egy véleményben van vele; de óhajtaná, hogy a
4^: (B. Orbán Balázs) „Székelyföld" czimü bányán Rongel Antal kavicsszállitó vállalta el. megnyitás alkalmára a magyar és horvát lobogók
aagy munkájából, melyet annyiszor ajánlottunk Egészben 4000 négyszögöletet kell kiásni, illetőleg is kitüzessenek. Különben megnyitásra, bezárásra
már közönségünk figyelmébe, megjelent amásodik kivágni, s ebből 2200 öl föld, 180i öl pedig kőré- máskor sem jelent meg minden képviselő ; most is
kötet, Csik-széket ismertető. Ebben is, mint az teg. A vállalkozó, kinek e munkával augusztus elmaradhat, a kinek tetszik. Keglevich Béla tiltaelébbiben igen sok nép- és földismei anyag van végéig készen kell lennie, egy négyszögöl föld kozik az ellen, mintha az elmaradók mindnyájan
összehalmozva. Kiállítása diszesebb az elsőnél, a kiásatásáért 5 ft. 40 krt, egy öl kő kitöréseért a lobogó miatt maradnának el. Andrássy Gy. gr.
Ráthféle uj könyvnyomda-társulatnál készült; ké- pedig 20 ftot kap.
miniszterelnök Deák kivánatára megjegyzi, hogy
peit legismertebb festőink és metszőink készitet** (Pestváros) oly gyárak számára, melyek az intézkedés megtörtént, hogy a magyar és horték. Ára könyvárusi utón 3 ft. Előfizetés azonban természetöknél fogva a szomszédok egészségére vát zászló, a budai palotára kitüzessék. —- Szólott
most is elfogadtatik, a hátralevőkkel együtt a meg- ártalmasak, a Ferenczvároson kivül jelölt ki helyi- még Tisza K. Irányit czáfolva, és Madarász Irájelent kötetekre is, 2 ftjával. Csak a 3-ik kötet, séget. A belügyminisztérium most felszólította a nyi értelmében. Legközelebbi ülés f. hó 26-kán.
Háromszék, lesz drágább a többinél 50krral,mert várost, hogy határozza meg szabatosan, mily gyátetemesen nagyobb. Az előfizetések Ráth Mórhoz rak tartoznak a fentebb emlitottek közé, s egyális^. (Kinevezések a honvédséghez.) A hivatalos
küldendők.
talában határozott szabályokat állítson fel, s azokat lap ápr. 22-iki száma számos honvédtiszt kineve** (A „Hivatalos statisztikai közlemények") terjoszsze a minisztérium elé.
zését közli; a „Politikai Ujdonságok"-ban közzémúlt évi folyamának ötödik füzete megjelent,
** (Egy külföldi szaklap) igen dicsérőleg teszszük valamennyit; addig is följegyezzük, hogy
gazdag anyaggal a hazai tanügyet illetőleg. Vas- emlékszik meg a Budán készülő Ganzféle vasúti kerületi parancsnokokká: pesti honvédkerülotbe
a
kos negyedrét kötőt 297 oldallal. E kötetet Barsi kerekekről, s felemlíti, hogy e kerekekből az osz- Pongrácz Sándor ezredest, a budai kerületbe CzilJózsef szerkesztette.
trák állami vasút eddig 18,952 darabot használt, lich Ede ezredest, a pozsonyi kerületbe Dobói Do** (Koos Ferencz) derék bukuresti pap kidol- s ezek közül 13 év alatt csak 14 db tört el hasz- hay József ezredest, a kassai kerületbe Máriássy
János ezredest, a kolozsvári kerületbe Graeff Ede
gozta Románia földrajzát s térképpel együtt nálat közben.
Aignernél kiadta. Ára50kr. Igen hasznos és czél** („Aurora11) czimmel egy uj köny vnyomtató tábornokot, a zágrábi kerületbe gr. Kulmer Friszerű munkácska, mely nemcsak a romániai ma- és könyvkötő részvénytársaság van keletkezőben. gyes ezredest nevezte ki ő Felsége. Továbbá kinegyar iskoláknak fog jó szolgálatot tenni, hanem A vállalat alaptőkéje 300,000 ft lesz. Alapitókul veztettek ezredesekké, a létszámban való nyilvánfőként a székelyek — kik tudvalevőleg mindig Kozmovszky Antalt, Galbawi Mártont, Kollár tartás mellett: gr. Andrássy Gyula, Hollán Ernő
és Tóth Ágoston.
vándorolnak ki — fogják jó hasznát vehetni.
Mártont és Noséda Gyulát mondják.
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** (Király ö Fe'sége) f. hó 20-ikán érkezett 5 órakor volt a váczi-utezai helyiségben, és fél 7 zetben is részt vett, néhány nap olőtt Brassóban
meg Pestre. Az indóháznál Wenckheim miniszter óráig tartott. Itt az ülést Ghyczy Kálmán nyitotta meghalt. — Ermcszetünket érzékeny csapás érte
és Thaisz Elek fogadták. Még az nap folytán meg, mint ez ülésre megválasztott elnök, mig a pészaki báró Bajzáth György ápril 3-ikán történt
többször értekezett a miniszterelnökkel. — A ki- rendes klub-elnök megválasztása akkorra halasz- kimúlta által. Bajzáth nemcsak gyűjtő, hanem író
is volt, s így veszteségünk annál nagyobb, írja az
rályi udvar nemsokára Gödöllőre költözik.
tatott, midőn a klub véglegesen megalakul.
** (A honvédség számára) állandó f'őtanosz** (A regnikolaris deputáczió,) mely Fiume „Archaeologai Értesítő."
tály állittatik Pesten,*'a honvédelmi főparancsnok városa államjogi állása felett folytatandó tárgyaközvetlen felügyelete alatt.
i lások végett küldetett ki, o hó végén ismét egybeNemzeti színház.
= (József nádor szobrának leleplezést ünne- gyül, hogy tanácskozásainak folyamát újból felPéntek, ápr. 16. „A falusiak." Vigjáték 3 felv. Irta
pélye) ápr. 2ö-én déli 12 órakor voszi kezdetét. Az vegye.
ünnopély a rendező bizottmány által közzé tett
** (Liszt Ferencz) körlevelet intézett az őt Szigeti József.
ápr. 17. VI. olasz operai előadásul: „Az álarprogramm szerint következőleg fog véghez menni: meghivott pest-budai mütestületek képviselőihez, ezos Szombat,
bál." Opera 5 felv. Zenéjét szerz. Verdi.
ő Felségének és a legfelsőbb udvarnak megérke- Erkel Fer. főzenoigazgatóhoz czimezve: „Felette
Vasárnap, ápr. 18. „.á czigány.'' Eredeti népszínmű
zése előtt a meghívott vendégek, továbbá a hely- kedvező körülménynek tekintem reám nézve ama dalokkal 3 felv. Irta Szigligeti.
Hétfő, ápr. 19. „Az utolsó levél." Vigj. 8 felv. Sardou
beli czéhek, testületek, tanuló ifjúság zászlóikkal rokonszenves fölkarolást, melyben az én — önök
együtt, előre készített terv szerint, az erre válás z- által oly megtisztelő alakban elsorolt — műveim után ford. Szerdahelyi.
ápr. 20. V I I . olasz opera előadásul: „Ernani."
tott rendezők igazgatása alatt elholyoztetnek. Ő legelőször is Pesten részesültek. Hálás érzülettel OperaKedd,
4 felv. Zenéjét szerz. Verdi.
Felségét a hely színén a városi bizottmány hódo- emlékozvén a pesti zeneéletnek ama hármas nyilSzerda, ápr. 21. „A bajusz." Eredeti vigjáték 3 felv.
• latteljesen fogadja, és ezzel az ünnepély megkez- vánulására, melyet „esztergomi misém" — „Erzsé- Irta Szigligeti.
Csütörtök, ápr. 22. VIII. olasz operai előadásul -.„Faust."
detik. Mindenekelőtt Magyarország hgprimása betem" és a „Koronázási misém"-nek Pesten történt
rövid vallási szertartást végzend. Ezután Pestvá- első előadásai képeznek; szíves moghivásuknak Opera 5 felv. Zenéjét szerz. Gounod.
ros főpolgármestere a szobor történetére vonatkozó engedve szerencsémnek tartom önök körében legSzerkesztői mondanivaló.
rövid beszédet olvas, melyre ő császári és apostoli közelebb megjelenhetni. Kérem, legyenek önök
kir. Felsége kegyelmesen válaszol, és az udvari uraim meggyőződve arról, miszerént öröklő benső
— A frakk és a szűr. Az eszme nem volna rósz,
szermosternek parancsot ad a szobor leleplezésére. érzülettol vagyok és maradok önöknek lekötelezett sem a tárgy hálátlan; de a kidolgozás nehézkes, költőieden,
Az udvari szermester o parancsra az udvari sátor tisztelő honfi társuk. Bécs, ápr. 14. 1869. Liszt formátlan. Jíem közölhetjük. Szerzőjétől prózát szivesebben vennénk.
mellett helyt foglaló Halbig szobrászhoz fordul, Ferencz.
— A. S. A férj, Keserv, — nem ütik meg a mértéket.
kinek intésére a szobor foletti boríték és függöny
** (Liszt Ferencz) apr. 21-én érkezett Pestre Erőltetés költői ér nélkül.
leesik, és a szobor látható lesz. A leleplezést azon- s itt Schwondtner belvárosi plébános vendége,
— L.F. A vers közlésének nem a két utolsó strófa szolnal trombiiaharsogás, dobpergés, a városi összes kinek régi ismerőse és barátja. Nagy hangver- gál akadályul, ez talán még a legjobb az egészben; hanem
harangok zugása, a szt Gellért és budai várhegyen senyeit a jövő héten, o hó 26-án és 30-án rondezi. az egész az, a mi az egészet nem adhatóvá teszi.
— F . J . Az orosz beszélyröl csak e hét folytán nyilatágyuk dörgése fogja jelezni, miközben a József- Az elsőbon előadják a „Dante"-symphoniát egékozhatunk.
téren felállított diszőrség fegyverrel tiszteleg, a szem (eddig e nagyszerű műből csak a „Pokol"-t
— Mankács L. ,T. A kis vers mindenesetre tehetségre
szózat a pesti zenekedvelők egyletének vegyes hallottuk), a „Harczi dalok"-at s a „Koronázási mutat; javító, kéz még jobbá is tehetné. De ne siessünk a
énekkara által énekeltetik. Halbig szobrász ő Fel- misé"-t. A másodikban a „Hungária" symphoniai nyilvános fellépéssel. Fiatal ember előtt még hosszú pálya
ségének bemutattatik; és díszesen felöltözött le- j zenekölteményt, a 138-dik Zsoltár-t magán ének- áll, s később maga is kedvetlenül tekinthetne első szülötánykák a szobor lépcsőzotére koszorúkat raknak, karra női karral, hegedű, hárfa, zongora és harmo- tére. Csak előre, kitartással, tanulmánynyal. Pár óv múlva
— viszontlátásra! — Az illető barátságos üdvözletét küldi
és ezzel a leleplezési ünnepély végét éri,
nium kísérettel s végül a „Koronázási misé"-t az apának!
— M.-Ludas. H. P. urnák Jt. L. átadta a beküldött
** (Halbig müncheni szobrász,) ki a József másodszor. A „Hungária" magán részét Pauliné
nádor szobrát öntötte, müve leleplezésének ünne- asszony fogja énekelni. — \ zenekar 150 zenész- képeket, melyekből kettőt használni fogunk.
pélyére Pestre érkezett. Ez ünnepélyon Budaváros, ből, a férfi és női karok 200 közreműködőből fogvalamint az akadémia s Kisfaludy-társaság is kép- nak állani s a „Budai dalárda" intézkedéseket
SAKKJATEK.
tett, hogy a ,,Harczi dalok"-at száz dalárdái tag
viselve lesznek.
491-dik sz. f. — Gold S a m u t ó l
** (Zágrábban) kiráiyi palotát akarnak épí- adja elő.
teni, és a város közelében két jószágot a király
— (Népünnep.) Apr. 22-án mint Valéria fő(Bécsben.)
számára megvenni.
hgnő születésnapján a terézvárosi baloldali válaszSötét.
** (A magyar testörség) eddig fölállított osz- tók bizottmánya a városligetben népünnepélyt
tálya Budára érkezett, hogy megkezdje szolgála- rendezett. Az idő az ünnepélynek nem nagyon
tát. A teijos létszám júniusban lesz fölállítva.
kedvezett; de azért jelen volt szép számú közönség,
** (Királyi biztossá) neveztetett ki Somogy a melyet zenekarok mulattatak s a csárdás is járta.
megyébe Rajner Pál, barsi főispán.
Az ünnepélyi hely bemenetelénél a Hermina-mezőn
** (A képviselőház pártjai) f. hó 21-én tartot- egy akós hordó volt felállítva. A hordó kékre volt
ták első tanácskozmányaikat. A Deák-párt tagjai festve, az abroncsok fehérre. Két polgár állott
déli 12 órakor az uri-utczai klub-helyiségekben mellette, s az arra menőket felhívták egy krajezár
gyűltek össze. Megválaszták itt Somssich Pált a adakozásra, mely a hordóba dobatott. Voltak tertanácskozmány elnökének, ki néhány meleg szóval mészetesen, kik hatosokat, húsz krajezárosokat stb.
üdvözölvén a gyűlést, Deák Ferencz szólalt fel. is bedobáltak. Az itt összegyűlt pénzből aranyDeák mintegy húsz perczig tartó beszédet mon- érmet szándékoznak e nap emlékére veretni, azt a
dott, melybon rövid történeti visszapillantások királyné ő Felségének a kis főhgnő számára átután, a párt álláspontja s legközelebbi feladatairól nyújtani. A Hermina-kápolna nyitva volt és zászszólt. Ezek a kiegyezési mű csonkitatlan fenntartása lók ékítek. A kápolna ajtaja felett három zászló
és a reformok minél szélesebb alapon való alkal- volt: jobbra sárga-fekete lobogó virágkoszoruval
mazásából állanak. Deák különösen s ismétolten diszitve, közepén fehér lobogó, nemzeti színnel
hangsulyozá, „az állam alapja" megvédése, s min- szegélyezve, o felirattal: „Mária Valéria főhgnő
den közjogi vita elkerülésének föltétlen szükséges- születés-napján," balra pedig nemzeti lobogó lenségét. Beszédének további folyamában a párt tag- gett. A kápolna telve volt ájtatoskodókkal. Jókai
jainak egymás iránti viszonya, s egyéb házi 5 óra tájban barátai kíséretében kocsiján megjelent
a
b
c
d
e
f
g
h
ügyekről szólt, és szavai sokszoros éljennel fogad- itt ünneplő választói között. Félórát töltött itt, s
Világos.
tattak. Utóbb a kör egyik mellék szobájában megjelenté s távoztakor megéljenezték. A rendező
Világos indul s az 4-dik lépésre mattot mond.
minisztori tanácsot tartottak, melyben Deák is részt polgárok constableri jelvényt viseltek. — (Sz—nk.)
** (Özvegy Déryné), a magyar szín- és dalvett. — A szélső-baloldal a d. u. első óráiban tartott értekezletet Csernovics Péter lakásán. I t t amüvészetben egykor ismert név jelenleg már elA 486-dik számú feladvány megfejtése.
többség elhatározá, hogy fenntartja ugyan a külön aggult, 77 évet* túlhaladt nő, Miskolczpn lakik,
(Bayer Konrádtól, Olmützben.)
klubot, do beíratja magát egyszersmind a balkö- nélkülözésnek kitéve. Az ott működő színtársulat
Sötét.
Világos.
Sötét.
Világos.
zép-klubba s résztvesz ott a discussiókban. Csak igazgatója, Egressi Ákos, két rendbeli előadást
63—c2:
1. Ffö—g6:
Madarász, Irányi s még néhányan tiltakoztak ez tartott az elszegényedett művésznő javára. — Jó 1. He6—cö
2. Vg6—g7f
Keö—d5:
2. f2—f4 f 2. tetsz. sz.
ellen, s kijelenték, hogy nem vesznek részt a bal- volna, ha más vidéki színigazgatók is követnék 3. c2—c4 v. e3—e4 matt. 3. Vg7—d4 matt.
közép tanácskozásaibap. Madarász s Irányi csak- Egressi Ákos példáját s hazai szinmüvészetünk
Helyesen fejtették m e g : Veszprémben:Fülöp József.
ugyan el se mentek az ezen ülésre következő bal- ezen első úttörőjének végnapjait enyhíteni töre- — Miskolczon: Czenthe József. — Harasztiban: gr. Festeközép-tanácskozmányra, míg a párt egyéb tagjai, kednének.
tics Bennó. — Freund József. — Karczagon : Kacsó Lajos.
Oelsén : Glesinger Zsigmond. — Játskiséren : Galmabos
köztük Szilágyi Virgil, Henszlmann s Csernovics
** (Halálozások.) Horváth Pál őrnagy, ki István. — Csákváron: Kling Iván. — Londonban: Gorgias
azon jelen voltak. — A balközép tanácskozmánya 1813-ban Napoloon ellen harczolt és a lipcsei ütkö- Viktor.
— A pesti sakk-kör.

HIRDETÉSEK.

TARTALOM.

H ETI-NAPTÁR.
Hónapi-és
hetinap
15
26
27
28
29
30
1

Katholikos és protestáns naptár

Április

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Április (ó)

Ijár R.

Vasár C 4 Márk evanj C 4 Cantate 13 E 6 Vajhi

Ni

hoasza
f.

Ho ld

ip
kél

nyűg.

hossza

kél •

nyűg.

P- <5. P- 6. PP- ó. P- ó. P f.
0 203 59 6 16 4 35
1 218 38 7 35 5 18
2 238 12 8 47 5 49
3 247 20 9 56 6 T7
4 261
1 10 59
8
5 274 14 11 55 7 53
8 287 4 regg. ref

14 Kis husr. 35 14 4 üfi 7
Hétfő Krvin, Kilit (g) Marczellin
15 Félböjt
14 Martius
36 13 4 S4 7
Kedd Percgrin hitv.
Zita
lő Aristar.
16 Szem
37 11 4 fi3 7
Szerda Vitái és Valéri Vali
16 Agapia
17 Szelh
38 9 4
7
Csőt. Maximin
Antalka
17 Nagy csőt. | 18 LagB'om
39 7 4 50 7
18 Nagy pént. f 19
40 6 4 48 7
Pént. Sienai Katalin Entróp
Szóm. Fülöp és Jakab Fülöp, Jakab 19 János
f 20 S. 4. per. 41 4 4 46 7
Hold változása . ® Holdtölte 26-án reggeli 7 5ra
< 37 pereikor.

Jókainé (arczkép). — Szalonka-les. — A nyomoruság
pitvarában. — József nádorról. — A kelet-indiai bayadérek
táncza (képpel). — Halászat Floridában (képpel). — Vályogvető czigányok (képpel). — Börtön-krónika. — A párisi
világtárlat és a magyar ipar. — Egyveleg. — Tárház: A
magyar tudom, akadémia ünnepélyes közgyűlése. — Irodalom és műrészét. — Közintézetek, egyletek. — Ipar, gazdaság kereskedés. — Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. ez.)

Keresztelő-készletek
minden színben

14, — 18, — 25, — 50 forintig.

Türsch F.-nél

Pesten, váczi-uteza 19-dik szám.
WKF" Gyermek vászonnemüek
minden áron.
463 2—3)

VADÁSZFEGYVEREK

nagy választékban, a legjobb rendszer szerint, szilárd puskamüves munka

WtT Baját készítmény ~VÍ

finom sodrony és damaszk csövekkel s csinos vesétekkel 6 0 , ?O, 8 0 , 9 0 . 1 0 0 egész
120 forintig, továbbá

<2
81. ss

L-l

Lefaucheux vadászfegyverek,

a leghiresebb franczia gyárakból 42, 45, 50, 0 0 egész 115 forintig; mindennemű
Egy
Egy
Egy
Egy

•F o CD "cr £ -3
CD

ÍÜSrE

ÍB
CB-

a

g CP^ "• 3 2

"3.*- Q - ? ; <

II » s
^

© i—1

g" 7? CD

£N

szimpla vadász-fegyver vascsővel
7—10 ftig.
dupla fegyver vascsővel és patentcsavarral köményen forrasztott . . 15—18 „
dupla fegyver drótcsővel (Eubans) lüttichi
. 22—28 „
dupla fegyver, zsinór vagy finom damaszk csővel
30—50 „

lllSr0 Revolvereket a^M

Lefaucheux módszer 6 lövéssel, tökéletes önfelhuzással 10, 12,
15, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 forintig.
r a
D Í ^ T Í A I 1/AI/ P^ J szimpla 2 forint 50 krajczártól, dupla
Jrlű/llUIjUH csővüek 4 forint 50 krajczártól fölfelé.

•ncf

o w-

CD

csappantyus-fegyverek, mint

•J3

c

Flobert pisztoly és puskák, lL7iy% t-

2.

fauchoux puskatöltények, franczia gyártmány, ajánlja

&9

DNSGHULD EDE,

488 (3—81)

es H. s

fegyverkészitö és kereskedő

Pesten, váczi-uteza a „levél"-hez.

©

ttögT A legszilárdabb munkáért, s a fegyverek szabatos lőképességeért jótállás vállaltatik, s nem tetszés esetében
14 nap leforgása alatt kicseréltetnek.
Vidéki megrendelések leggyorsabban teljesilletnek.

ű ' ^ cs ET £ - •— *

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában megjelent és ott, valamint minden hiteles könyvkereskedésben kapható :

riJ

Jókai Mór.

Egy magyar nábob.
Regény 3 kötetben.

Harmadik kiadás.
<(8-rét 255, 255, 253 lap) fűzve 2 fc. 4 0 kr.

Horváth Mihály.

Amagyarok története
rövid előadásban.

1868

Negyedik javított kiadás.

(586 lap, 8-rét) velinpapiron, angol
rászonba kötve 4 ft. 50 k n

Árverési hirdetmény.

Daruvári fürdő SIÍIVOIIÍÍIIIÍIII,

Árverési hirdetmény.

Folyd évi május hó 10-én délelőtti 9
órakor altílirt tisztség irodájában megtartandó második árverésen Zemplén megye
Kunhegyes város közbirtokossága részéKistokaj helységében a „Molnár lak" elneveről közhírré tétetik, miszerint a birtokosság
Ezen
vasas
30
37°
R.
hévvizek
régismert
üdvös
gyógyhatással
bírnak:
zés alatt ismert, köbül és vályogból szilárdan
tulajdonához tartozó Páka pusztai 42978*/i6»«
holdnyi birtok folyó évi május 19-én d. e. 9 általános gyengeségnél, sáp- és görvélykórnál; az ívarszerek gyen- épült zsindely tetőzetti, 2 tágas szobát, 1
órakor Félegyháza város közházánál tartandó geségei és betegségeinél, meddőségnél stb., idült bor- és idegbajok- konyhát és 4 marhára való istállót tartalnyilvános árverésen f é. október 1-tól kez- nál. Kitűnően hatnak az iszapfürdők csúzos és köszvényes báníal- mazó tökéletesen lakható karban levő ház
dődő hat egymásutáni évre, vagyis 1875-ik makban. — Jó sikerrel használtatnak elő- és utógyógymódul a közel levő 1426 négyszeg ölnyi legjobb minőségű belteév szeptember 30-ig a városi fóbirói hivatal- lippiki ibianyos fürdőnél. — Mindennemű ásványos vizek készen tartatnak. lekkel örök áron fog eladatni.
nál s Félegyháza város közházánál megteKikiáltási ár 1000 ft, bánatpénz 100 ft.
Legközelebbi vasut-állomások Sissek és Barcs.
kinthető feltételek mellett a legtöbbet igéEzen bánatpénzzel ellátott bélyeg jegyes
A gyönyörű fürdő-párk közelében álló czélszorüen felszerelt épületek- írásbeli
rönek haszonbérbe fog adatni, mely határidőre
ajánlatok a szóbeli árverés megkeza bérleni kívánók 300 ft. bánatpénzzel ellá- bon kényelmes lakhelyek kaphatók. Naponként zene, tánczvigalmak, kirán- déséig szinte elfogadtatnak — az adásvevési
tottan meghivatnak.
dulások a regényes környékbe kellemetes szórakozást nyújtanak.
feltételek a tiszti jrodában megtekinthetők.
Kunhegyes Táros közbirtokosságának
Tokajban, április hó 16-án 1869.
Az orvosi felügyeletet dr. Siegel kezeli.
1869. április 11-én tartott gyűléséből.
496(1-3)

Barocs Gábor,
főbiró.

megnyittatik májas 1-én.

499 (1-3)

Az uradalmi fürdő-igazgatóság.

M. kir. uradalmi íiszltarlóság.
498 (1—3)

Tizenhatodik évfolyam.

18-ik szám.

236
Legújabb

Friss

VETŐMAGVAK,
úgymint:

Lóhere, valódi franczia és magyar
luczerna.
Lóhere, stájer vörös.
ftétlii here, fehér hollandi.
Vadócz (Reigras), angol, franczia.
olasz, belföldi.
Réthi csibehúr (Spörgel).
Bnltaczim (Esparczette).
C/nkor- és takarmány-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, moliar, nyári és őszire p ez e.
Tavaszi-buza és rozs.
Pohánka.
417 (9—13)
Mezei komacsin (Timotheusgras).
Ilnriiótlü (Pimpinella).
Akaczfa-ma^vak.
És inas maglajok.
Oliij poKaoa.
S/.«ppanttyökér, vagdalt és őrlött.
Gabona-zsákok és gyékények.
<iep-olaj, legjobb minőségű.
Disznózsír, Szalonna és háj,
Angol patent-kocsi- és gépkenöcs.
Fekete iabföld virágokhoz.
Jó minőségbon és jutányos
áron kaphatók:

Halbauer G. János,

kereskedésében Pesten.
Raktár és irodája saját házában
Terézváros, Kombach-utcza 7. szám a.

Heckenast Gusztáv könyvkiadónál Pesten megjelent és mincion
könyvárusnál kaphatók :

NÁDOR EMLÉK.

lószőr-szoknyák
Lószőr-szövet,
5 ft. 50 kr., 7, — 10, — 12 forintig.

röfe 70 kr., 90kr.és 1 forint 30 krajezár.

Toarnure

JÓZSII

1 ft. 50 kr., 2 ft. 50 kr., 4, 5 forintig.

cs. k. főherczeg

Magyarország félszázados nádorának élete.

12,

489 ( 2 - 3

főherczeg József nádor életéből.
Irta

J Á N O S .

4-rét (VIII és 106 lap.) Aranyozott diszkötésbon 6 forint.

József nádor mellképe.

hurutban, tüdöbajokban, valamint a lélekzö- és
tápszervek mindenféle bajaiban szenvedőknek.
Forduljon minden szenvedő vigaszért azon kútfőhöz, melynél
az utóbbi években már százezrek és az üzlet 20 évi fenállása óta
már több mint egy millió ember gyógyulást és testi erőt nyertek.
T. ez. Hoff János udvari szállító urnák. (Központi raktár: Bécsben, Karntnerring 11.)

20 év óta már szüntelen gyomorgörcsben és szélszorulásokban sinlődtem. Többé már gyógyulást nem roméltem s szomorú helyzetembe
belenyugodtam. Ön malátalétegének bámulatos jótékony hatása, szintúgy
egészségi maláta-csokoládéjának is, — molyet, mi másként nem igon
könnyen fordul elő, maguk az orvos urak is mint kitűnő szert efféle nyavalyák ellon ajánlanak,—sikerdús hatása által indíttatva éreztem magamat maláta-csokoládéja használatára. Gyógyulásra többé reményem nem
lévén, bajom javulásával is meg voltán elégedve. Do valóságos csoda
történt velem. 18 heti használat után gyomorgörcsöm eltűnt, szintúgy
minden vele • kapcsolatban levő bajok is. Örömteljesen jelentem ezt önnek, egybekötve szíves köszönetemmel. Bécs, 1869. febr. 9-én.
Lirsch Mária,
Kossau, Servitongasse 9. sz. 25. sz. ajtó.
Sz. Vid, 1869. febr. 13. Miután malátakivonati egészség-sörének,
valamint egészségi maláta-csokoládéjának első küldeménye kinos hurutombanigen jó szolgálatot tett, kéremismét egy küldeményért kitűnő készítményeiből.
Niederleitinger R., gyak. orvos.
Klanjec, 1869. fobr. 11-én. Igon sajnálom, hogy becses készítményeit közelebb eső helyen nem rendelhotem meg, miután már egyszer,
6 évvel ezelőtt, e szer által torokbajomból és rekedtségembö'l tökéletesen
kigyógyultam.
Poturics Anna.
Farlak, 1869. február 13. Miután malátakivonati egészségsöre
betegeimnél igen előnyösen hat, kérőm ebből Tkalcsics József, perlaki
muraközi ker. jegyző urnák küldeni.
iHandel, főorvos.
Unrmarkt, 1869. febr. 12. Egy itteni orvos által nékem ön malátacsokoládépora használatul ajánltatott. Kérem tehát e hasznos szerből egy
nagyobb mennyiséget küldeni.
Eymuth József,
horczeg Schwarzonberg gazd. felügyelője.
HíjT Az egyedül valódi Hoff-féle malátaléteg-egészségi sör, valamint
az egészségi maláta-csokoládé és maláta-ezukorkák förakhelye egyedül:
Bécs, Karntnerring 11. sz. A ragjegyen JOHANN HOFF névvonás.
Arak: Malátaléteg-egészségi sör üveggel és csomagolással együtt •
6 üveg 3 ft. 70 kr., 13 üveg 7 ft., 28 üveg 14 ft., 58 üvog 27 ft. 30 kr.,
120 üveg 55 ft. — Egészségi maláta-csokoládé 1. sz. 1 font 2 ft. 40 kr.,
2. sz. 1 font 1 ft. 60 kr., 5 fonthoz % font, 10 fonthoz V/4 ingyen adatik. — Maláta-csokoládépor csecsemőknek a hibázó csecstoj pótlékául
80 és 40 kr. — Maláta-mellczukorkák 60 és 30 kr. — Mind Bécsben
feladva.
Kapható Pesten TÖRÖR JÓZSEF gyógyszerész urnái, királyutcza 8
.
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Pest, május 2-án 1869.

A leghiresb s kizár, szabadalmazott

Oxford eszenczia

me

(József nádor mellképével.)

A tavaszi idényben

16, — 20 forintig.

váczi-uteza 19. sz. alatt.

PÁLYAKÉPEK

Iv-rét. Ára 80 krajezár.

14, -

Türsch F.-nél Pesten,

Irta
HORVÁTH MIHÁLY.

G A R A Y

Fehér moll-rohák

-

ggyógyit azon pillanatban minden
makacs fogfájdalmat. Hathatósága a
leggyorsabb s legsikeresb.
Egy üvegcse ára 50 kr.
Raktárak, Bécs s az ország minden
nagyobb gyógyszertáraiban léteznek.
Nagybani megrendeléseket elfogad
Znlin G. cs. kir. szabadalom tulajdonos
Triesztben.
Főraktár Pest s a vidékre nézve:
Török József gyógyszerésznél királyutcza 7-dik szám alatt.
484 (4—6)

FESTI BIZTOSÍTÓ-INTÉZET.
Intézetünk a folyó évben is nyújt

biztosítást jégkár ellen

a le^fntányosabb díjtételek és legkedvezőbb féltételek mellett; továbbá t. ez. biztosító
felei részére ép ugy mint a múlt évben a dijból

10%-ot leenged,

mely a kötvényben azonnal leszámittatik.
A díjfizetés váltóval is eszközölhető.
Intézetünk mint átalában tudva van, a károkat
mindig a l e g g y o r s a b b a n rendezteti, ponto492(23
s a n és teljesen megtéríti.
>
Pest, április 1869.
^ jgazgalóság>

Tavaszi árjegyzék
Türsch F.-től

váczi-uteza 19-dik szám a „nagy Kristóf" mellett P e s t e n .
£ P V Az árak készpénzfizetés vagy utánvétel mellett értetődnek. ' 9 8

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 öltözék, övvel és alsó szoknyával együtt, kész derékkel 30, 86
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; himzett 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 (3—3)
Legújabb fehér és szines lóször alsó szoknyák 6, 8,10, 12 forint.
(Folytatása következik.)

Kiadó-tulajdonos Heckenaet Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-utez* 4-dik szám alatt).

Előfizetési föltételek : a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyfltt: 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 Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszSrí
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.

Haynald
A hazafias szellemű, nagy tudományu,
kitünö szónoki tehetségű főpap, a ritka jótékonyságáért is köztiszteletben álló kalocsai
érsek, a közelebbi napokban ujabban kettős
koszorút fűzött halántékai körül. Szintoly
nagy tudományu s érdemű elődje, Lonovics
példájára, az akadémia felolvasó asztalánál
jelent meg érseki talárjában, és pedig — mig
amaz papi hivatásával rokon functióban:
emlékbeszédet tartott id. Majláth György
fölött, — Haynald mint egyszerű tudós: egy
növénytani értekezéssel, s kitünö tudománya és megragadó előadása mellett annak is
fényes jelét adá, mint tiszteli a
tudományt s első tudományos
testületünket. S ugyanakkor,
midőn ezt tévé, egyszersmind
10,000 frtos alapítványt csatolt
az akadémia pénztőkéjéhez.
Mindkét tett, — s ez mit
sem von le becséből, — némileg
viszonzás volt az akadémia
figyelmeért. Öt az akadémia
tavai választotta tiszteleti tagjai sorába s az igazgató tanács
a maga tagjai közé. A 10,000
forint alapítvány ez utóbbi választás nemes viszonzása, — a
felolvasás a tiszteleti tagságra
felelet. Ö, mint az evangeliomi
„jó szolga", kötelességénél többet is tett, midőn tiszteleti tagi
székét tudományos felolvasással foglalta el; mert mig a rendes tagok az akadémiai munkálkodásra köteleztetnek, miért
az akadémia pénzerejéhez képest mind, vagy egy részök, a
régibbség során, fizetést is húznak; a tiszteleti tagok, állásuk
által a fizetés igénye alól ugy
is föl lévén mentve, még székfoglaló tartására sem kötelezvék. Annál szebb, ha teszik
mégis, mint tették többen, pl.
Kemény, Trefort, Balassa, s legújabban Haynald is.
Ennyit a tudós érsek akademikusságáról.
Arczképét s életrajzát a Vasárnapi Újság
ezelőtt hét évvel (1862. márcz. 30-ki szám)
még erdélyi püspök korában közölte. Az
arczkép fametszeteink akkori kezdetleges
állapotáról tanúskodik, az életrajz pedig

Lajos.

azóta kiegészítésre vár. Haynald életében
azóta két nagyfontosságu forduló pont következett be — lelépése az erdélyi püspöki
székről, s annak, mint erőszakoltnak, méltó
kárpótlása : kalocsai érsekké neveztetése.
Olvasóink, kiknek legnagyobb részét szeretjük a lap régi törzsolvasóinak tekinteni,
könnyen fölüthetik e lapok 1862-ki évfolyamát, s azért fel fognak menteni az ott elősorolt életrajzi adatok ismétlésétől. Csak
egy-két kiegészítő adatot akarunk ide vetni.
E sorok írója Erdélyben lakott akkor,
midőn Haynald oda jött püspöknek. A buzgó

HAYNALD

LAJOS.

főpap előtt, ki mint püspöki helyettes (következési joggal) lépte át először Erdély
határát, a terrénum eleinte ismeretlen volt.
Erdély a vallási türelem arkádiája. A különböző felekezetek a négy „recepta religio"
hazájában századok óta testvéri egyetértés-

ben, társadalmi teljes összeolvadásban élnek.
A kölcsönösség s jogegyenlőség elve nem
irott malaszt, hanem keresztül vitt tény. A
vegyes házasságok sehol sem gyakoriabbak,
de hogy összeütközésre adtak volna alkalmat
akár a házasfelek, akár az egyház és a család
közt, sehol sem ritkább dolog, mint Erdélyben. A hitbuzgó főpap, midőn e sajátságos
viszonyok közé lépett, melyek az akkori
magyarországiaktól oly lényegesen különböztek, saját egyháza érdekében némi szigorral akart föllépni a többi felekezetek irányában. Saját fölvilágosult hívei figyelmeztették
a százados törvényes gyakorlatra s a felekezetközi békés
viszonyokra e törvényes gyakorlat védpajzsa alatt. Oly lángeszü s nemes keblü férfiúnak
csak egy halk figyelmeztetés
kellett, hogy feltalálja magát
helyzetében. Haynald hitbuzgalma attól kezdve nem a felekezet közti viszonyok bolygatásában, hanem saját egyháza
építésében keresett s talált te'
vékenységi tért magának. Evenként nagy körutakat tett terjedelmes egyházi megyéjében,
mely az egész Erdélyre kiterjedt. Vizsgálta iskoláit, egyházai anyagi és erkölcsi állapotát,
papjait. Segített a szükölködőkön,s közmondásossá vált jótékonyságát nyilván és titokban
nagy mérvben gyakorolta. Iskolák, egyházak, kórházakjótékony egyletek szintúgy számíthattak segélyére, mint az
egyéni nyomor és szenvedés,
mely tőle soha sem jött el
anyagi gyámolitás és lelki vigasz nélkül. E kőrútjaiban
rendesen mindenütt prédikált.
Ritka szónoki tehetséggel s
készséggel megáldva, képes
volt mindennap, ha kellé, órákig
tartó beszédeket tartani, elragadva olykor hallgatóit, lekötve az ájtatos
figyelmet mindig. A miveltek gyönyörrel, a
köznép épüléssel hallgatta. Szónoklata jelleme
a természetesség, kedélyesség és melegség
tulajdonaival bir; a legjobb tulajdonok egyházi szónokban, kinek kevesebbet kell menny- ^ - " "

