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A nyári idényre
következő czikkek dus választékát ajánlják

KERTÉSZ és EISERT Pesten,
Dorottya-utcza 2. szám, a „ m a g y a r k i r á l y " czimü szállodával szemközt.

Fagylalt-készítő gépek, „mg*.** «*&*
Ai uj medencze-alaku gépekkel, melyek minden eddig megjelent gépeknél jobbak, 10

perez alatt, o.y fagylaltot készíthetni, mely készitós közben a gépben xlkalmazott készülék
által folyvást kevertetvén, finomságára nézve kívánni valót "nem hagy , igen díszes reedeti-
czójSk pedig külön bor és pezsgő behútósére is használható;egy iteze fagylaltra valók da-
rabja 14 ft 50 kr. Két itezének 18 ft 50 kr. Egy kis könyvecske, mely nem caak a gép
használatának körülményes leirását, hanem a különféle fagyla'tnemek készítéséhez való utasi-
rást is tartalmazza, minden géphez mellékeltetik s kívánatra külön is elküldetik.

Henger-alaku gépek, darabja egy itezének 8 ft 80 kr. Két itezének ló ft 50 kr.

Franc. szik(Soda)viz készítő gépek.
A Sodaviz mint igen kellemes, egészségi tekintetben előnyös ital, gyorsan á t.ilanos

kedveltségre jutott. Gépeink segitségével, követve a használati utasitást, bárki csekély fa-
radság és költség mellett, maga készíthet kitünö, s ami a ffulolog, mindig friss Sodavuet

A Sodaviz-gépeknek árai : 2 4 6 10 meszelyt taítaímazók
) frt 9 . - 10— 15— £Q.—

A szükséges porok kívánatra ölesén számítva küldetnek. Gépeink peisgöbor és kű
ö; nemű limonádék készitóséhea is alkalmasak.

Angol patent kerti-fecskendők,
melyek egy mgany (caoutchouc) csőből állanak, melynek alső vége bármilyen viszel telt
idénybe állittatik, míg a cső felső végén alkalmazott, felette szilárd s bárki által könnyü-
séjígel kezelhető ércz-fecskendö, eső alakjában vngy epy egyes erős sugárban, meglepó
lávdságra vagy magasságra szökteti a vizet, — s ennél fogva a háznál, a kertben, kerti
liázakban, sőt tűzveszély alkalmával nagy előnynyel használhatók. Ki ebbek darabja 10 frt

80 kr, nagyobbak 14 frt, nagyok 17 frt.
i j a y Nyári legyezők, felelte dus változatosság-'. §&p Sodrony étek-fedők 7—12" 35, 40, 50

ban, fából készültek, baltist és selyemrészek-\ 00, 70, 80 kr.
kel, festvényekkel diszitve, összerakhatok síiJIpgT* Hütő-medenczék 2.50—5 ftig.
25_krtól kezdve 10 ftig darabja. ' P ^ ~ Kerti gyertyatartók üveg-fedőkkel gyer-

Nap- es en tout cas-ernyök, a legújabb^ tyúknak 1 ft, petróleumnak-1 ft 70 kr dbja.
W~ Vaj- és sajttányérok üteg-fedővel 1.60-^
5 ftig.
W~ Saláta-készletek fából és szaruhói 30 kr-
tól 3 ft 50 krig.

Eczet- és olajtartók 1—15 ftíg.
Viz pohártartók 65 krtól 1—3.50—15ftig.
Pezsgó't fagygyasztó-gépek 15 ft.
Habverő-gépek 1.80—2.90 krig.

„ Asztali és uzsonna-készletek, kávé- é.-.
víz-tálcák, evő- és kávés-kanalak, kenyérko-
sarak, gyufatartók éi egyéb kávéházak é,-,
vendéfjVik berendezéséhez szükséges czikkeh
készletben tartatnak.

Virág-asztalkák 6-25 ftig.
Függő virágkosarak ablakok számára

Í.50—Ó ftig.
^ ~ Madár-kalitkák felfüggeszthetök és asz
tálkákon 1.80—21 ftig.
&~ Utazó-szerek, nevezetesen: mindennemi:
vászon-, bőr- és fa-öndök, vdllbaakaszthatr
és kézi útitáskák, üresek és berendezettek, be-
rendezett uti szekrénykék és tekercsek, női é*
uri kalap-dobozok sat., felette dus választék-
ban tartatnak készletben, melyekről kívánat-
ra szívesen szolgálunk §fF~ rajzokkal
ellátott árjegyzékkel.

divatnak és legválugatottabb ízlésnek megfe-
lelő, valamint jutányos olcsó nemekben is 1 ft
80 krtól 15 ftig.

30F~ Nap-ernyök urak részére 2.80—7 ftig.
s^SST" Esernyők, alpacca és legjobb selyem-szö-

vetekkel bevonva 3.75—10.50 krig
angol 12 bordás ernyők 12 ft.

U&~ Rugany eső-öltönyök, ujakkal és fejfe-
dővel nagyságuk- és minőségükhöz képest 10
fttól 19 ft 50 krig. Kocsizó és lovagló kb'pe-i
nyék, fejfedővel 15 —19 ftig. Elegáns drapp-
szinü öltönyök 17—20 ftig.

i j ^ ~ Sétabotok, gyermekek és fiuk számára
15—50 krig, természetes fa-botok 25—80 lerig,
finom neviüek, igttn elegánsak 1—8 ftig, do-'
hányzó- (aiibuk) botok 2.50—10.50 krig, tö-
rös- vagy stilétes-botok 2.50—12 ftig.

s/tT" Lovagló-szerek, disznóbőr angol nyergek,
15—35 ftig, mindennemű kantárok, zabiák,]
kengyelvasak, izzasztók, lovagló sarkantyúk,'
ostorok, agurászó ostorok stb. stb.

£ j y Plaid-SZijjak gyermekek és nagyok szá-
mára, vállba akaszthatok is 40 krtól 2 ftig.

•^®~ Angol szivartárak 25—75 dbnak, váltba
f :igesz'hetők 8.30—9 ftig.

Fürdő-szerek: fürdö-táskák, fürdő- ésj^T f , f
toüetle-szii-acsok, szivacstartók, dörzsöló'-ke-
fék, keztyük é» kendők, úszó-fejkötők, sapkák,
övek stb.

M n l a t t a t á s n l .
Melodion Sipládák harmonium hangokkal,

táncz és egyéb zenedarabokat játszók, gyerme-
keknek szabadban igen sok mulatságot sze-
reznek, egyszerűek 4 darabbal 9 ft, 6 dbbai
15 ft, 5 darabbal és contrabassal 16 ft.
^F~ Papir léghajók, borszeszszél használhatók
35 krtól 1 ft 60 krig.

Croquet-játékok gyermekek számára l ft
•rtól 3 ftig, megnőttek számára 6 ft.

___. Volans, karika-játékok, lepkehálók, bota-
Tzürkék" minden nagyságúak 10 krttól 2 ftig.™~nnÁ\Ó szelenczék stb.
a * T P < T A jelenleg oly olcsó postai fuvarbér lehetségessé tevén a kívánt tárgyakat gyor-
^ui csekély költség és utánvét mellett elküldhetni, igyekezetünk oda irányul a belénk helye-
zett bizalmat a hozzánk érkező rendelmények, gyor3 és pontos eszközlése által megérdemelj
kérvén az árak körülbelüli meghatározását. Meg nem feíelo tárgyak visszavetetnek. - " —

< Flobert-féle CZélpisztolyok és puskák nem!

durranván szobában mint szabadban, sokmu-'
latsággal párosult gyakorlcthoz a czélUivé-
szetben igen ajánlandók. Pistoli/ok 9 fttól 13
fi 50 krig, puskák 19—20 ftig, kész tölté-
nyek száza 85 kr.

& Czéltáblák ezekhez, kiugró bohóczczal és
nilö mozsárral >V>ja 9 ft 80 kr. :
T Halaszatotok * « ™ ^ * >-í6 ft>9-

Kész halhorgok 12—50 kng.
Rugany labdák és balonok, színesek
ék id

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza
4- dik szám) megjelentek és kaphatók:

Legolcsóbb könyv-gyűjtemények.
Kis nemzeti múzeum:

1. A magyar dalnok. A legszebb dalok, románezok, balladáké egyéb
szavalásra alkalmas költemények gjtijtnnécye. (Vili, 376 1.) fűzve 50 kr.

2. és 3. Kisfaludy Károly válogatott munkái két kötetben. I. Versek
és elbeszélések. II . Színmüvek. (31£; 382 lap) fiizve 1 ft.

4. Regegyöngyök. Jósika Miklós legszebb beszéljei a magyar nép
és ifjúság számára. (VIII és 842 lap) fűzve 50 kr.

5. Robinson f'rusoe élete és kalandjai. Aiigolból. 114 képpel
(3521.) 50 kr.

6. Tündérmesék. A legkedveltebb gyüjteménjékből. (216 lap.) 50kr.
Vasárnapi könyvtár. Etső folyam (képekkel).

I. Re^ék a mapyar elöidöböl. Irta Kisfaludy Sándor.
II. A tatárjárás Magyarországon 1241—1242. Lta Szalay László.

III. Hunyady Mátyás király. Irta b. Jósika Miklós.
IV. A termeszeiből. Közli Dr. Hegedűs.

V.—VI. Boldogháza.
VII. Utazások az északt sarkvidékeken. Közli Fényes Elek.

VIII. Vig elbeszélések. Irta Kisfaludy Károly.
IX. A legvitézebb huszár. Irta Jókai Mór.
X. Ujabb magyar költők, összeszedte Boross Mihály.

Ára a tiz kötetnek % forint.

Vasárnapi könyvtár második folyam (képek-kel).
I. II. Mesék Iranczia után Lovásztól. Újra szerkeszté Czuczor Gergely,

III. Gr. Benyovszky Móriez élete és viszontagságai. Irta Gaal.
IV. A világ esndál. Összeállította Szegfi Mór.

V. VI. VII. András a «zolgalegény.
VIII. Rontó Pal elete és viszontagságai. Irta Gaal.

XI. Regék a magyar elöidöböl. Irta Kisfaludy Sándor.
X. Szigetvár ostroma. Irta Fényes Elek.

Ára e tiz kötetnek 2 forint.

Vasárnapi könyvtár harmadik folyam (képekkel).
I. Regék. Irta Jókai Mór.

II. III. IV. Robinson Crnsoe élete és kalandjai, angol után átdolgozva.
V. Pál és Virginia, francziából.

VI. VII. A vékfildi lelkész, elbeszélés angolból.
VIII. Attiln Isten ostora. Irta Pálffy Albert.

IX. Elbeszélések. Irta Jósika Miklós.
X. Peru fölfedezése és elfoglalása. Irta Gaal.

Ára a tiz kötetnek 2 forint.

Előfizetési felhívás

NYÉ
első magyar katonai hetilapra.

Előfizetési föltételek:
Félévre (július— deczember)

e (július— szc-ptember) . . .
. • . 3 ft. — kr.
• • 1 „ 50 .,

Rendes szétküldés eszkölhetéso végett az előfizetések minél
előbbi beküldése kéretik. — A pénzes levelek bérmentes küldése ké-
retik.

P F Tiz előfizetett példány után egy tisztelctpéldány jár.
ffT A „Hoim'd" 1869-ik évi folyamának július—deczemberi,

valamint 1870-ik január—juinus teljes számú— a mngy. kir. honv.
törzstisztek arezt épeit és életrajzait tartalmazó — példányai foly-
vást megrendelhetők a „Honvéd" kiadó-hivatalában.

Ára a félévi folyamnak 3 forint.
B&£" Folyó évi január 1-től kezdve, teljesszámu példányok

mi'g szinte kaphatók.
A „Honvéd" előfizetői a „Diplomatische Wochen8chrift"-et

ingyen kapják, h a bérmentcs levélben óhajtásukat nyilvánitják.

A „Honvéd" kiadó-hivatala.
Cl— 3) (Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.)

KÁNYA JÓZSEF
Pest, Józseftér 10-ik szám alatt,

ajánlja újonnan berendezett

nöi flivat- és vászonáruk kereskedését.
Különösen a vászonárukra hívom fel a hölgy-világ figyelmét;

mórt azok gazdag változatosságban és oly kitűnő valódiságban vannak
kereskedésemben készletben, hogy a legjobb minőségüoktől kezdve a
közhasználatra való vásznakig, a lehető legjutányosabban szabott ára-
kon szolgálhatok. 754 ( 5 _ 8 )

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik sz.) megje-
lent és minden könyvárusnál kapható:

TÖRVÉNYJAVASLATOK.
I. Az elsőfolyamodási bíróságok rendeléséről. (A királyi törvény-

székek és járásbiróságok jegyzékével.)
II. A bírósági végrehajtókról.

III. A királyi ügyészség szervezéséről-
IV. A békebiróságokról. , ,
V. Az állanitisztviselök nyugdíjazásáról, valamint azok özvegyei-

nek és erváinak ellátásáról.
Külön lenyomat a „Jogtudományi Közlöny"-bőL

(Nyolczadrét 117 lap) fűzve ára 70 kr.

Kiadó-tulajdonos Heckenast GiiRífáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-nteza 4-dik szám alatt).

Tizenhetedik évfolyam.

Előfizetést főitételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
r Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Polit ikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Vjság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtattaál 10 krajcárba; háromszor- vagy
tSbbssöri igtatásnál csak 1 krajezárba sz&mittatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécb^n-. Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haaseimtein «• Vogler, Wollzeile >ro. 9 . -
Bélyeg-dij, külön minden igtat&s után 30 ujkrajezár.

Haaga közelebb egy csendes, szomorú
temetésnek volt színhelye. A kiséret nem
állt több, mint valami ötszáz emberből, de
ez ötszáz ember közt képviselve volt az
1791-ki eszmék majd^ minden nevezetesebb
apostola, a kit betegsége nem tartott zsely-
lyeszékéhez szögezve, mint a két szigetla-
kót: Garibaldit Caprerában, Hugó Viktort
Jersey-n.

Az egyszerű, szerény koporsó fölött
Louis Blanc mondott gyászbeszédet s aztán
a gyászolók kicsiny, de hű serege széjjel
oszlott a szélrózsa minden tája felé,a honnan
jött. A párisi republikánusok
küldöttsége már későn érke-
zett a végtisztességre; de föl-
kereste a sirhantot,mely a leg-
tisztább, legönzetlenebb kebe-
lek egyikét takará, cserkoszo-
rut tett a néma sirhalomra s
eltávozott ö is, tovább mun-
kálni azon a nagy művön,
melynek az elhunyt egyik leg-
becsületesebb harezosa volt.

Egy szegényes, zajtalan te-
metés, a világ egy másodrendű
városában! Hogyan lehet azt
még emlegetni is? Ki volt az
elhunyt, hogy temetéséről ha-
sábokat irnak Európa legna-
gyobb hírlapjai? Talán egyike
a koronás fejeknek, kiket már
hivatalosan megillet a hosszú
képű nekrológ, bármily jelen-
téktelen emberek lettek legyen
is életökben ? vagy valami nagy
portentum, kinek halála poli-
tikai eseményt képez, s kinek
bukása, mint a százados cseré
a rengetegben, messze viszhan-
8°t költ a világon?

Sem egyik, sem másik.
J\agy más szavakkal, több, mint
bármelyik a kettő közül: egy
becsületes ember.

*>arbés Armand. Egyszerű
név. Az olvasók legnagyobb
része most hallja először

redig n a a z e m | j e r typust keresne,
melyben a jellem szilárdsága, a törekvés
becsületessége, a z értelem nemessége, a
meggyőződés szentsége párosulva lenne a
legeszményibb önzetlenséggel s az élet és

E g y . f o r r a d a l m á r .
minden élveinek hősies megvetésével: e
typus megtestesitésére alig találna más ala-
kot Francziaország ujabb történetében, mint
Barbés' Armand.

A Gracchusok és Catók e szellemi iva-
déka 1810-ben született. Atyja a forradalom
alatt katholikus lelkész volt, később azon-
ban leveté a papi öltönyt s orvos lett. Mint
ilyen meglehetős vagyonra tett szert és
megnősült, de neje később, midőn megtudta,
hogy férje eredetileg pap volt s kivetkőzött
az egyházi rendből, e feletti bánatában
meghalt. Fia Armand a harminczas években

B A R B É S A R M A N D .

Parisba ment jogot tanulni. Itt mint láng-
lelkü, szabadságvágyó fiatal ember csakha-
mar belekeveredett a titkos társulatokba,
melyek az akkor alakult júliusi monarchia
megbuktatására s a social-demokrata köz-
társaságmegalkotásáraszervezkedtek. Eleinte

az „emberi jogok," 1837-b*en pedig az ,,év-
szakok" titkos társulatának volt tagja, mely
utóbbi ismeretlen vezér alatt állt, katonai-
lag volt szervezve, fegyvertárakkal, hadgya-
korló helyekkel birt s minden pillanatban
kész volt a fegyveres actióra.

1839. máj. 13-kán Barbés elérkezettnek
látta az időt, hogy a júliusi monarchiára rá
mérje a halálos csapást. A terv őrültséggel
volt határos, mert Parisnak akkor eszeágá-
ban sem volt a forradalom, hiányozván an-
nak minden előfeltétele. De Barbés már
akkor nem tarthatta vissza embereit többé

s megtámadta a városházat,
mely azonban a katonaság ál-
tal erősen meg lévén szállva,
vissza kellett vonulnia aBeau-
bourg és Grenetat-utczába, hol
kétségbe esett torlaszharcz kez-
dődött. Az egyenetlen tusa nem
sokáig tartott, a túlnyomó erő
elnyomta a fölkelöket. Barbést
aléltan húzták elő egy barri-
kád mögül, feketén alőporfüst-
töl egy lövés-sebbel homlokán.
A golyó épen középen találta
homlokát, de ott félrecsuszván
a bőr alatt folytatva útját, bal
fülén jött ki. Az ifjú hősi
cynismussal jegyzé meg: „E
golyó nem sokat ért a geome-
triához. Halál fia lettem volna,
ha tudja, hogy legrövidebb az
egyenes ut."

A franczia pair-kamra jun.
27-én ült össze, hogy a felség-
árulók felett ítéljen. Az állam-
ügyész azzal vádolta Barbést,
hogy egy őrtisztet orozva meg-
gyilkolt. Ekkor tartá Barbés

1 * azt a védbeszédet, mely a maga
egyszerűségében a legékesen-
szólóbbak egyike, mely valaha
mondatott.

„Nem válaszolok — igy szólt
-- e vádra. Hallgatnék egy-
átalában, ha ez ügynél csak

magam lennék érdekelve. Hivatkoznám önök
lelkiismeretére s önök beismernék, hogy
önök itt nem birák , kik vádlottak felett
ítélnek, hanem politikai férfiak, kik poli-
tikai ellenfeleik sorsát döntik el. önöknek
sok fogoly esett kezeikbe. Ezért szólok. Ki-

28-ik szám.

Pest, julius 10-én 1870.
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jelentem, hogy ez embereknek, a mi ter-
vünkről, máj. 12-dikén az önök kormányát
megtámadni, tudomásuk sem volt; ugy hivta
őket a bizottság össze. Azt hitték egyszerű
gyakorlatról van szó. Midőn mindnyájan
összegyűltek s fel voltak szerelve: én adtam
a jelt és nyomtam kezökbe a fegyvert, én pa-
rancsoltam, hogy induljanak. Ök tehát ár-
tatlanok, s önök jóindulatának ki kell rajok
terjeszkedni. Én magamra nézve nem kérek
kiméletet. Kijelentem, hogy én voltam a
társaság feje, én készítem elő a csatát, én
tartam készen a kivitel eszközeit, én ütköz-
tem össze önök hadaival. Ezért felelek. De
az erkölcstelen tettekért, kegyetlenkedésért,
rablásért nem. Azokat én nem parancsoltam.
Ilyennek tartom Drouineau hadnagy állítólag
orozva meggyilkoltatását. A mit most mon-
dok — ezt nem önöknek mondom, mert hisz
önök ellenségeim s nem kötelesek szavaim-
nak hinni, — de mondom azért, hogy hallja
meg hazám. Én e tettben sem bűnös, sem
arra képes nem vagyok. Ha a hadnagyot
megöltem, akkor egyenlő fegyverekkel vivott,
nyilt ütközetben öltem meg. Orozva nem
gyilkoltam! ez rágalom, melylyel a népjog
egy harczosát megbélyegezni szeretnék. Ezt
akartam mondani."

Ez egyszerű szavak hatása leirhatlan
volt. Barbés azt monda, hogy az elnök kér-
déseire nem felel. „Ha az indián le van
győzve — így szólt — nyugodtan nyújtja
oda fejét, hogy skalpirozzák le." Aztán nem
szólt semmit, mire az elnök azt monda, hogy
igaza volt, midőn magát vademberrel hason-
litá össze. „A vadember — felelt Barbés —
nem az, ki oda nyújtja fejét, hanem a ki az
oda nyújtott fejet megnyuzza."

A pair-kamra elitélte Barbést halálra.
Ez Ítélet egész Parist forrongásba hozta.
Jul. 13-án háromezer jogász és orvosnöven-
dék fedetlen fővel, lassú menetben oda vo-
nult a Vendome-térre s könyörgött a halál-
büntetésnek politikai vétségekre eltörléséért
s a Barbésre kimondott itélet megvál-
toztatásaért. Számos, imposans deputatiók
csatlakoztak ez ünnepélyes, komoly menet-
hez. A gyász átalános volt, — gyárak, mü-
helyek becsukattak, a népmulatságok szüne-
teltek. Hugó Viktor gyönyörű költeményben
a trónörököst akkor született fia boldogsá-
gára kérte, hogy kegyelmezzen meg Barbés
fejének s Lajos Fülöp, tanácsosai ellenére
megkegyelmezett, örökös fogságra változ-
tatván a büntetést.

Míg ezek történtek Paris utczáin, azalatt
a szegény Barbés nyugodtan ült börtönében
s várta a halált. „A legnagyobb szolgálat —
igy szólt a börtön igazgatójához, midőn ez
arra akarta rábírni, hogy kegyelemért folya-
modjék, — a legnagyobb szolgálat, melyet
a szabadság ügyének tehetek, az, hogy leüt-
tetem érte fejemet. Mi az, a mit élve érette
tehetnék? Közönséges katona vagyok, a ki
lő, mint bárki más. De ha meghaltam, akkor
nagyhatalommá lettem, s csak e pillanattól
kezdve adok majd dolgot elleneimnek. Bo-
lond volnék, ha e veszélytől megkímélném
őket. Isten különben sem pártolja a gyává-
kat. Ha én, csak azért, hogy valamivel tovább
éljek, gyalázatosságot volnék képes elkö-
vetni: Isten nem hagyna sokáig viselnem
gyalázatomat. Judás felakasztotta magát,
mikor elárulta urát, s én, ha az őrülés egy
pillanatában ma megszegném kötelessége-
met: holnap, józan észszel, gégémet metsze-
ném keresztül."

A mint a halálitélettöl nem rettegett, a
megkegyelmezés hírének sem örült. Közönye-
sen vette mind a kettőt. „Két napig halálra
itélve" czim alatt megirta mindazon gondola-
tait, melyek akkor agyában tolultak, s melyek
a legszebb tükrét nyújtják nemes lelkének.

1839-től 1848 márcziusáig a Mont-Saint-
Michelen tölté fogsági napjait. A forradalmi
áramlat azonban az ö fogságát is megszűn-
teié, s az ideigl. kormány a nemzetőrség 12-ik
légiójának ezredesévé nevezte ki. Eleinte
ugy látszott, hogy Barbés, Lamartine szemé-
lyes tulajdonai által elragadtatva, támogatni
fogja az ideiglenes kormányt. De csakhamar
felocsúdott, kiváltf a constituantéba történt
választások eredménye után, s az 1848. máj.
15-ki tömeges fölkeléshez csatlakozott, mely-
nek feladata volt a nemzetgyűlést szétker-
getni és socialistikus diktatúrát felállítani.
Egy kis csapat élén B. ki is hirdette a nemzet-
gyűlés feloszlatását s uj ideiglenes kormányt
állított föl. De az uj kormányt Barbés és Albert
személyében elfogta egy tiszt néhány katoná-
val. A bourgesi törvényszék a köztársaság el-
leni merényletért örökös száműzetésre Ítélte.

1854-ben Barbés száműzetéséből gyö-
nyörű levelet irt egy barátjához a krimi
háború alkalmából, s abban áldást kér az
égtől a francziák fegyverére. E levelet fel-
használta III. Napóleon, hogy megkegyel-
mezzen neki. Barbés élesen tiltakozott meg-
kegyelmeztetése ellen s Parisba jött, és
követelte, hogy fogják el újra. Nem hallgat-
tak rá. Végre testben, lélekben megtörve
előbb Spanyolországba, később nővéréhez
Haagába vonult vissza, hol hosszú, kínos
betegség után — szívbajban szenvedt —
múlt hó 25-én meghalt.

Hugó Viktor fia, Károly, kevéssel halála
előtt meglátogatta a szegény beteg idealistát.
Megtört hangon monda ez : „Ti ifjak még
megfogjátok érni a köztársaságot, — én
nem többé. De ha egyszer elértétek, akkor
jól vigyázzatok rá és megőrizzétek."

Beismerte sirja szélén, hogy ők nem
őrizték eléggé lelkök ideálját. Óvta az ifjú-
ságot a hirtelenkedéstől s önmagát nem kö-
vetendő példaként állitá oda.

Sokat hibázott, az igaz. Politikai rajon-
gása nem egyszer tulságokra vivé. De a mit
tett, mondott, gondolt: az mind lelke mé-
lyéből szakadt, s a legszentebb meggyőződés
sugallata volt nála. Hősnek, lángésznek, ra-
jongónak született: e három elég, hogy az
emberből világhódító legyen,—vagy vértanú.

Szegény Barbés, ö neki a szebbik: az
utóbbi szerep jutott. T—s K.

Dalforrások.
Dalforrások, fénynyel, árnynyal,
Egy kútfő, de ezer ággal! —
Nézd, itt ennek dús forrása:
Pórvityillók vidulása;
S poharuk mi? agyagszilko,
Biikfakupa, pásztortülke.

Dalforrások, fénynyol, árnynyal,
Egy kútfő, de ezer ággal! —
Mit nyújt e szent forrás? üdvét,
S mennyre viszi fel a földet;
Jámbor hívő balzsamenyhe —
Fohér liljom ivó-kolyite.

Dalforrások, fénynyel, árnynyal,
Egy kútfő, de ezer ággal! -
S ez a mennyet hozza földre,
Első szerelom kútfője;
Ifjak serge, ittas kéjjel
Meri — nefelejts kelyhével.

Dalforrások, fénynyel, árnynyal,
Egy kútfő, de ozer ággal! —
lm, e költő forrásának
Kútfejéhez bölcsek járnak,
Bölcsei járnak szomjuhozva, —
Kepkénylombot, tömjént hozva.

Dalforrások, fénynyel, árnynyal,
Egy kútfő, de ezer ággal! —
Keble habzó tenger ennek, —
De nem nyújt szomjadnak enyhet!
Sós az íze — a könyektől;
Keserű — a gyötrelomtöl.

Dalforrások, fénynyel, árnynyal,
Egy kútfő, de ezer ággal! —
E forrás itt — zengő berek
Kebeléből mosolyg, csereg,
Vídúl tőle lelked, szíved, —
Rózsa kelyhével merítsed!

Dalforrások, fénynyel, árnynyal,
Egy kútfő, de ezer ággal! —
Aranybor o forrás nedve,
Mámort szülve, bút temetve,
Vén, ifjú, o forráshoz jár, —
Mákkehely az ivó pohár.

Dalforrások, fénynyel, árnynyal,
Egy kútfő, de ezer ággal! —
S oz ér szélén csalán nőve,
Megcsíp, ha merítsz belőle,
S tükrében, ha fölé tartod,
Eltorzítva látod arezod.

Dalforrások, fénynyol, árnynyal,
Egy kútfő, de ezer ággal! —
Szirtről rogy ez, — összetörve
Habján a szivárvány' örvo,
Bonn sötétlőn, künn ragyogva,
Mintha sírva mosolyogna!

Dalforrások, fénynyol, árnynyal,
Egy kútfő, de ezer ággal! —
Halld! e folyam hazaszorte
Zuhog, harsog, vészt hirdetve, —
Hű leventék — bús haraggal
Merik habját, érczsisakkal.

Dalforrások, fénynyel, árnynyal,
Egy kútfő, de ezer ággal! —
E végsőé: tűzbércz habja!
Égő lángját — mennyre csapja!
Csak órjások merítik meg,
Koporsó az ivó-serleg!

^ Szemere Miklós.

A magyar és hazája.
Patterson Arthurtól.

III.
Az alföld két legnevezetesebb városa után

a magyar paraszt jelemzésének szentel egy
fejezetet angol utazónk derék munkájában.

A paraszt — mondja — nem mindi"
földtulajdonos, még nem is mindig fódbérlő,-
de akár maga számára , akár másokéra,
mindig földmivelo, s czélja mindig az, hogy
béreljen, vagy szerezzen, mert eszménye a
földmivelés utján való tisztes megélés. E
körülmény elegendő arra, hogy ez osztályt
megóvja a kommunisztikus eszmék nagy
elterjedésétől, vagy ama demokratikus nézet-
től, hogy „minden ember egyenlő." Nagyon
erős és határozott válaszfal van a földtulaj-
donos, az árendás és napszámban dolgozó
földmivesek közt egyrészről, másrészről a
gazda és cselédje közt, akár ur a gazda,
akár paraszt. Van azután olyan osztály is,
a melynek magának is van földje, de hogy
megélhessen, napszámba is jár, s olyan,
mely se napszámból nem kénytelen élni,
se napszámosra nem szorul, hanem ma-
ga és övéi elvégzik munkáját. Ezt az idegen
könnyen megérti, de furcsább utazónk előtt
az, hogy hallott falusi parasztok közt olyan
fokozatokról, melyek sem vagyonra, sem
vallásra, sem nemzetiségre nem vonatkoz-
nak. Ezt azonban — megvallja — nem ku-
tatta, pedig itt derült volna ki a paraszt-aris-
tokratia, községi és egyházi ügyben hosszan
elöljáróskodó, akármilyen elszegényedett,
családok tekintélye és büszkesége.

Igen határozott a magyar paraszt nem-
zeti büszkesége. Ha kérdik: micsoda? kinyuj-
tózik egész hosszában s a büszkeség és finom-
ság jellemző vegyületével mondja: „kérem
alássan magyar vagyok." Az alföldi paraszt
ritkán költözik, mintha érzené a középkori
diák verseket: „Félix ergo Hungária Cui
dona data sünt varia" vagy a másikat, mely
még ismeretesebb: „Extra Hungáriám non
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est vita Et, sí est vita, non est ita." —-
A magyar paraszt teljesen meg van győ-
ződve, hogy más ország nem képes lakóit
eltartani, s e gondolatot ki is magyarázza
Patterson. Az alföld néptelensége folytán
folyvást csak beköltözőket lát az alföldi
paraszt, és pedig többféle népfajokból: rá-
ezot, tótot, oláht, svábot, stb., míg elköltö-
zőket nem vesz észre, s mikor, (mint az
1863-diki inség alkalmával) kénytelen el-
menni az ország más részeibe munkát ke-
resni, mindenütt azt látja, hogy a föld népe
sehol olyan jól nem él, mint az alföldön,
így elöleges okoskodását, utólag is igazolja
a tapasztalat.

A paraszt szó jelentését legkönnyebben
megtalálni, ha megnézi az ember, mely osz-
tályokra nem illik e név. Elsőben is sem a
zsidó, sem a czigány nem paraszt, a czigány
minden esetre, a zsidó is, sokak szemében,
alább való annál. A többi osztályai a község-
nek a nemesek, honoratiorok és polgárok. A
nemesek pedig urak, ha gazdagok, de ha
szegények és földmivesek is, mégsem parasz-
tok. Honoratiorok azok, kik, ha nem-nemesek
is, de valami magasabb foglalkozásúak, pa-
pok, orvosok, ügyvédek, mérnökök stb. Vég-
re a szabad városok polgárai sem neveztet-
tek parasztoknak, bár egy nagy részökröl
nehéz lett volna megmondani, mi különbség
van köztök és a parasztok közt. Az idők jele
gyanánt vehető, hogy a paraszt név hivata-
losan nem használtatik, a törvény előtt töb-
bé nincs paraszt.

E változás meglepte utazónkat, mert
Debreczenben a lefuttatáson csudálkozva
látta a „földesek'' diját egészen külön kitűz-
ve, s először azt hitte, hogy ez a külön díj
kitűzése valami aristokratikus hajlamból
származott, s csak azután tudta meg, hogy
ennek oka egyszerűen az, hogy a parasztlo-
vak elöl a dijakat magasabb fajlovak, dicste-
len nyerészkedésből, el ne vigyék, mint már
történt.

A magyar paraszt kevésbbé gyanakodó,
mint más népek; a bánsági svábok pl. egész
a nevetségig gyanakvók feljebbvalóik iránt,
s e tekintetben a magyar paraszt közel sem
olyan paraszt, mint a többi körülte lakó né-
pek. A szászok Erdélyben és a svábok a Bán-

•" ságban soha sem szeretnek szolgák vagy
béresek lenni, ép igy a szerbek sem. A sze-
gődő cselédség majd mind magyar. A ma-
gyar paraszt a fóldmivelési módot is köny-
nyebben változtatja, mint a többi magyar-
országi nép, s a parasztok könnyen tanulják
a gépekkel való bánást és ügyesek benne,
önérzete elég nagy is, mert meg van győ-
ződve, hogy ö képes megtanulni akármit.

A paraszt nép indolentiájára nézve dr.
Ditz bajor nemzetgazdával egyezőleg azt
tartja utazónk, hogy nem indolensebb, mint
a németországi nép nagyon sok vidéken, s
hogy tökéletesebb gazdasági szereket nem
tart, annak egyszerű oka, mert a falubeli
kovácsok azokat nem képesek megigazítani,
wig a régieket igen. Különben pedig a pa-
raszt nép tanulékony, erőfeszitö és szorgal-
mas munkás, ki a legnagyobb nehézségekkel
*8 megbirkózik. Néha még elég magas fokú
^iveltséget is találunk benne, s sok olvasót-
o k is vannak köztük, némely öreg még diá-
kn[ is beszél.

A m i a paraszt nép s általában az alföld
foldmiyelését illeti, nem annyira a termelési
mennyi séget k e l l i t t g z apOritam, hanem a
termés biztosságát emelni, mert az időjárás,
* Tu' a föl(i m i n c l e i i olyan állapotban van
még, hogy aratásig soha sincs biztos remény.

A parasztok közös vonásai a legkülönbö-
zőbb nemzeteknél szintén feltűntek Patter-
sonnaksezek közt megemlíti azt a sajátságos
tartózkodást, melylyel a tudakozódásra, für-

készésre válaszol, mintha az minden esetre
az ö állapota megrontása czéljából történnék.
A magyar parasztban ebből nem sok van,
de hogy mégis van, mutatja ezuri példabeszéd,
hogy „a szentháromság és a paraszt alatto-
mosság megmérhetlen." E lenéző vélemény
ellentétére talál a keserű paraszt mondásban,
hogy „az ur még a pokolban is ur."

A paraszt gyanakodására és ravaszságára
igen jellemző eset az, a mi Maros-Vásárhely
táján történt, midőn a természettudósok ter-
ménykiállkására egy ur szedvén a táj ter-
ményeit össze, az egész környék népe nagyon
meg volt lepve, s egy paraszt megszólítja az
urat, hogy mondja meg neki, mi a czélja en-
nek a dolognak, mert 6 is német ám! a mi
alatt hihetőn csak azt értette, hogy szereti
a kormányt, mert a kormány és német fo-
galma a magyar parasztnál mindig össze
van kötve.

A német paraszthoz hasonlítva a ma-
gyart, mindig valami pallérozottság és ud-
variasság különbözteti meg nyelvében ugy,
mint magaviseletében, a mi tán, nem mindig
ment az érdektől és számitástól. „Nagysá-
golni a tens urat" egész példabeszéd, s egy
doktornál egy fogfájós-beteg épen Patter-
sontól kérdezgette, hogy hogyan tisztelje
a doktor urat? jó lesz-e tens urnák szólitni?
más alkalomkor pedig kocsisa kérdezte tőle
alázatosan, hogy jól tiszteli-e? mert ő még
soha se vitt ilyen- angol urat. E finomság
különben nemcsak a magasabb állásúak iránt
szokásos, egymást is kegyelmed, kied, kend né-
ven szólitgatják, de ha a hason állású vagyon
és életkor tekintetében alatta áll, akkor te-
nek szólítja. Ép ilyen alább való helyzetűnek
látszik a nő is férje irányában. Az asszony
férjét kendnek szólítja és uramnak nevezi,
inig a férj íenek szólítja s feleségemnek ne-
vezi az asszonyt. Ha együtt mennek, a férj
megy elől, az asszony utána. Igazán-e, vagy
nem, de azt állítják, hogy a magyar kevésbbé
áll asszonyi ellenőrzés alatt, mint más népek
nyugoton, vagy a német lakók Magyarorszá-
gon. A Bánságban egyszer egy asszony meg-
verte férjét s midőn az esetet P. elbeszélni
hallotta, hozzá tették, hogy ezt „magyar asz-
szony, vagy szerb még álmában sem meri
tenni."

Azt mondják, hogy nem szokatlan, hogy
egy-egy gazdag magyar paraszt egyetlen
leányát kedves szolgájának adja feleségül.
E gazdag parasztok az alföldön feltűnően
sokszor gyermektelenek, s ilyenkor vesznek
gyermeket, vagy fogadnak fel, s ugy nevelik
mint a magukét. A paraszt és cselédsége
közt nagyon családias viszony van; daczára
a vagyoni nagy különbségnek, mely a gaz-
dát szolgájától elválasztja, egyformán ruház-
kodnak, egy főzetből együtt eszuek s „édes
gazdám" és „édes szolgám" néven szólítják
egymást.

A magyar paraszt verekedő és épen ugy
szeret „megmérkőzni1' s „birokra menni",
mint az ír paraszt, de jószívűségét és nemes-
ségét el kell ismerni. Nagyon vendégszerető
is, miért aztán a német katona jobban szeret
ott kvártélyozni, mint német rokonainál,
mig ellenben a magyar katona nagyon is jól
tudván azt, mi jár ö neki, mint katonának,
kissé zsaroló, s a magyar ember jobban szeret
házánál német katonát, mint magyart (?)

A magyarod Hajlandók elismerni hibái-
kat, talán épen azért, mert érzik, hogy jó
tulajdonaikból folynak. Van bennök valami
férfias, tisztességes kevélység és önbecaérzet,
ez azonban könnyen túlságos elbizakodássá
és a szomszédok lenézésévé fajul, s néha di-
csekedéssel is jár. Szereti a mutogatást, a
mit a közbeszéd ugy fejez ki, hogy „sallan-
gos a magyar", s jellemző, hogy nyelvek
tanulására vagy más effélére a magyar pa-

raszt nem mondja, hogy jó, vagy hasznost

vagy más efféle, hanem hogy „szép dolog."
Arisztokratikus érzelménél fogva nem

szereti a kiskereskedést sem boltban, sem
azon kívül; a boltosok legtöbbször zsidók.
Az irók azonban tévednek, ha ezt fajbeli tu-
lajdonságnak tekintik, mert ez csupán szo-
kás, s a magyarok közt is vannak egészen
kereskedői szellemű emberek, ha nem is
azon alakban nyilatkozik ez, a melyben
más népeknél. Szintén hamis az az álli-
tás is, hogy a magyar keleti vérrel nem
egyez a bányászság, mert az erdélyi só- és
nagybányai réz-bányákban s a bányák kör-
nyékén, ha ott magyar nép lakik, elég számú
bányász van, s ha a magyar ember egyet)lő
haszon mellett, kellemesebbnek találja aföld-
mivelést, mint a bányászatot, az nagyon
érthető dolog. Az sem igaz, hogy a magyar
paraszt a fáradságos foglalkozástól idegen
volna; kérdezze meg valaki akár Ó-Budán,
akár Magyarország más — kis számú, gyá-
raiban a munkásokat s meg fogja látni, hogy
kis hijján arányos számú magyart fog ta-
lálni. Néhány éve két bánsági földbirtokos
fogadott, egyik, hogy tizenkét magyar, a
másik, hogy tizenkét német fogja ugyanazon
munkát előbb elvégezni. Egy darab gibona
learatása volt kérdésben. S a magyarok
nyertek. E verseny egyszersmind jellemzi a
magyar paraszt dolgozását átalában, mint
Ditz megjegyzi. A magyar nem leven na-
gyon nyereségvágyó, legalább annyira nem,
mint a tót, vagy a német, nem fordít idejéből
annyit a munkára, mint emezek. Hanem ha
hozzá fog, egészen kedvvel teszi s szinte be-
csületérzésböl, néha a kevélység és hiuáág
bizonyos vegyületéből fordítja erejét a gazda
javára, mert nem szereti a roszul végzett mun-
kát. Ezért tótot vagy németet jobb napszám-
ba, a magyar jobb átalában dolgozásra
megfogadni, mert ej_ nem ellensége a pihe-
nésnek, de ha neki fog, vagy muszáj, csaknem
emberfeletti erőt tud kifejteni.

Könyvének a magyar parasztról irt feje-
zetét Arany János „Magyar Misi''-jenek
csinos, próza-fordításával végzi, melyben
nagyon helyesen, a magyar paraszt typusát
mutatja be, s nem feledi a"zt sem fölemlíteni,
hogy a magyar parasztnak részben milyen
sajátságos szóhasználási sajátságát tapasz-
talta. Szabadság alatt érti a vásárt, mely
mindenkinek szabad és nyitva van, igazság
alatt érti az útlevelet, mely mutatja, hogy
igaz utón jár, átalában a passust, jószág alatt
a szarvasmarhát, élet alatt a gabonát s végre
haza alatt a falut, vagy tájat, a hol valaki
született. Magyar társát pajtásnak szólítja, a
németet sógornak, a tótot fiildinek, a zsidót
szomszédnak. Engem, mint angolt — veti
hozzá záradékul — ugy hívtak hogy „angol
sógor." —r. —s.

Kis fa ludy S á n d o r m i l i k szobra i
Sümegen.

A magyar nemzet mindig kiváló kegyolettel
viseltetett elhunyt nagyjai iránt. Csak közelebbről
ülte meg nagy vértanuja Batthyány emlékezetét.
Költői közül Vörösmarty szobra már áll, Csoko*
nayé leloplozésre vár, Petőfiére nagyban készül-
nek. Kisfaludy Sándor iránt nemzetünk kifogy-
hatlan kegyelotérzete nem régiben szintén lerótta
régi köteles adóját, t. i. hamvainak felszentelt he-
i_.u oa A„ lefolytával, díszes síremlékkel jelölte

:i köztemetőben. Számos vidéki honfimeg a sümegi köztemotopen. Számos vidéki honfi
esotlegos átutaztában, többnyire hasztalanul ke-
reste eddig a nagy költőnek végnyugalmi helyét;
mert csak egy korhadt fakereszt állt ott, ezen be-
vésett rövid fólirással: Kisfaludy Sándor.

A nemzet e legujabbi kegyeletes tettének
teljes méltánylása s azon eshetőleges vád elhárí-
tása tekintetéből, hogy hazafiui kötelességének
teljesítését oly későre hagyta, szóval: a Kisfaludy
Sándor emlék eredetét illetőleg — k' 8 s é a "> u l t r a

szükség visszamonnünk.

l:
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1866-ki deczembor 2-án oste egyszerű ünne-
pélylyol ülte meg a sümogvárosi kaszinó alapit-
tatásának 25-ik évfordulóját, s azt, mint magyar
embernél szokás, barátságos lakomával fűszerezte.
A felköszöntések sorát Barcza Sándor, Zalame-
gyénok köztiszteletben részesülő első alispánja
nyitotta meg azon kegyeletos eszmével, hogy
„Kisfaludy Sándornak, Himfy dicső költőjének,
Zalamegye egyik legdicsőbb szülöttének a a sü-
megi kaszinó alapitó tagjának, ki épen Zalame-
gyében szedte össze azon köveket, melyekből
halhatatlan nemzeti regeköltészetének pompás
csarnokát építette fel, még csak egy [egyszerű kő
som jutott, mely földi maradványai helyét, sirem-
lék alakjában jelölje; 8 hogy o miatt még számos
élő barátjának szintúgy, mint az egész magyar
nemzetnek tovább pirulnia ne kelljen, azonnal
adakozás nyittassék az összegyülekezettek közt,
mely azután országossá tétetvén, a nagy költő
hamvai fölött emelendő síremlékre, a szükséges
pénzalapot megteremtse."

Lelkesedéisel fogadtatván e nemes buzditás,
a gyülekozet kebelében még azon esto több száz
forint Íratott alá e kogyeletes czélra, s még azon
este választattak meg a kaszinó-tagok közül bi-
zalmi férfiak is, élükön Barcza Sándor, kiknok
kötelességévé tétetett, a megindított ügyben ha-
zafiasán eljárniok.

Az orszá-
gos aláirást gr.
Andrássy Gy.
miniszterelnök
saját adomá-
nyával s Kirá-
lyi Pál, képvi-
selő, mint Za-
lamegye szü-
lötte szép ösz-

szegyüjtött
összeggel kez-

dették mog
mit a nemzet
számosai kö-
vetvén, három
év alatt közöl
5000 o. é. frt
gyűlt a sír-
emlék- bizott-
mány pénztá-
rába. Mig a

pénzgyüjtés
még javában
folyt, jutalom-
dijas pályáza-
tot hirdetett a
bizottmány s
annak eredmé-
nyének meg-
birálására a

pesti képző-
művészeti tár-
sulatot kérte
fel. Ez Geren-
day Antal ter-
vének adta az
elsőséget,mire
ezt a bizott-
mány tétová-
zás nélkül el is fogadta. Az alku későbbi megkötése
alkalmával kiderült, hogy az adakozásból még egy
meglohetős összeg fönmarad. Ekkor azon eszme
merült fel a kaszinó-tagok közt, hogy igen helyes
és méltó volna a városban is egy kisebbszerü em-
lóket fölállítani, hogy azon hely is, molyen a költő
szülőháza áll, mely házban ő egyszersmind ifjú-
kori boldogsága és agg tapasztalása éveit leélte,
s melyben meg is halt — szintén méltóan megje-
íelöltessék mindenki számára, kinek magyar sziv
ver keblében, akár Sümogen lakjék az, akár az
ország legfélreesőbb zugában. Ez eszmét a sirom-
lék-bizottmány csakhamar magáévá tevén, noha
csak ,eiremlék' czimére nyittatott meg az adako-
zás, az országos közönség utólagos helyeslése re-
ményében, a városi emlék elkészíttetése is elren-
deltetett. Az ujabb alku következtében még némi
hiány mutatkozván, ez a derék megyei alispán ur
eszközlése folytán, a zalamegyoi nemesi pénztár-
ból nagylelküleg fedoztetett. Mind a két emlék-
szobor végro 1869-ik év november havában, a
pályázó által kiküldött szakértők vezetése mellett
az eleve kijelölt holyoken egész csendben felállít-
tatott.

A síremlék csiszolt, sötét gránitból készült,
s kisded mauzóleumhoz hasonló 12 láb magas,
díszes emlékmű, melynek totejét Kisfaludy Sán-
dornak pompás carrarai márványból faragott mell-

szobra ékesíti. Az emlék homlokzatán ogy négy-
szögű fülkébe alkalmazott költői jelvényekon
kivül, egy kidomborodó középlapon ez áll: Kis-
faludy Sándor; a hátlapon pedig a költő szüle-
tése és halálának éve és napja. Az egész művet
arányos távolban díszes rácsozat környezi. A vá-
rosi emlék csiszolatlan, fehér gránitból emelt
négyszögü oszlop, tetején szintén művészileg dol-
gozott carrarai mellszoborral, s az oszlop homlok-
lapján a költő novével. A szobor az úgynevezett
belvárosban, a voszprémi püspöki park előtt elte-
rülő sétány sarkán van felállitva, mintegy oltalma
alatt a pagasan kiemelkedő sümegi várnak, s köz-
vetlen odaszolgáló szomszédságában Kisfaludy
Sándor szülő- és lakházának, melynek homlokfa-
lát a Kisfaludy-kegyelet egy harmadik helyes
ötletének következtében, egy négyszögü piros
márványlap diszit ezen fólirással: „E házban szü-
letett, élt és halt meg Kisfaludy Sándor."

Három, a maga nemébon diszos, és a helyekkel,
hova alkalmaztattak, teljes öszhangzásban levő em-
lékmű jelöli tehát most már a magyar honfinak
azon pontokat, melyek Kisfaludy Sándor porhü-
velyét ez életben magukba fogadák.

A siremléket illetőleg, hogy ez csak ennyi
évek után létesülhetett, a következőkből megfejt-
hető. Kisfaludy Sándor halálakor, mivolhogy
gyermokei nem voltak, a Dunántúlban elszórt

Kisfaludy Sándor síremléke a sümegi köztemetőben. - (Bozóky János rajza után.)

atyafiság számos tagjai között oszolt fol a családi
szent kötelesség: a nagynevű rokonnak síremléket
állítani. Mihez sokan tartanak jogot, abból gyak-
ran kevesebb lesz, mint abból, mire nézve csak
egy, de szilárd akaratu az intézkedő. így tortént
ez K. S. sírjával is. A rokonság némely tagjai
végre egymásközt kezdenek tiltakozni egy sir-
emlék fölállításának joga iránt, s igy a síremlék
egészen abban maradt. Kisfaludy Sándor tetemei-
nek helye pusztán állott. Ekkor idegenek, vagyis
nem rokonok állottak elő, kik áldozni akartak,
hanom az atyafiság újonnan közbevágott tiltako-
zásával. Ezen nomrokonok közt első helyet foglal
el Ranolder János, veszprémi püspök, ki, midőn
az ötvenes években a veszprémi püspöki széket
elfoglalta, s ezzel a sümegi püspöki uradalmat is
birtokába vevén, a nagy költőnek szülő- és lakó-
helyét, Sümeget közelebbről megjsmorto, nemcsak a
költő puszta és elhagyatott sirdombját vette azon-
nal szivére, hanom a költőnek szülőházát, e drága
hajlékot sümegi szőlőjével ogyütt szintén biztosí-
tani törekedett a kegyeletcs emlékezet számára.
A házat e végből 1854-ben egy uradalmi lakházon
kicserélte, a szőlőt örök áron megvette, és pedig
nem szintén veszélynek kitett személyes birtokává,
hanem örök időre a veszprémi püspökség kisajá-
tithatlan tulajdonává avatta. A ház két homlok-
szobája egészen olyan, mint K. S. idejében volt,

s az egyikben még most is látható a szoba padló-
zatján egy deszka, melybo K. S. Íróasztalánál
ültekor lábaival több mint félszázados nyomot'
vésett be. E nyomra szívesen figyelmeztet a jelen-
legi házigazda Pintér István, uradalmi tiszttartó.
ur, ki övéivel e muzsa-szentolt hajlékban lakik, s
a szép izlésü kisded házi körtet, K. S. keze művét
nagy gonddal ápolgatja.

A ház és szőlő okkénti biztosítása után Ra-
nolder püspök a sirról kezdott gondoskodni. Egy
külföldi szobrász által 6000 p. forintnyi költségre
menő pompás tervet készittetott s épen már vég-
legesen akará megrondelni a siromléket, midőn
egy makacs akadály, a régi „lidéreznyomás," ama
családi „tiltakozás" élesebben mint valaha vágott
ismét közbe, ugy hogy a gyöngédérzésü főpap,
kegyeletes szándékának végrehajtását tovább még
csak meg sem kísérthette; de annál nagyobb
örömmel ragadta mog az alkalmat 14 év múlva, a
költőnek legújabban felállított siromlékére két
izben is adakozhatni.

E közben az 1860-dik év nyarán, Balaton-
Füroden, hol K. S. gyakran tartózkodott, hol
egykor színházat létesitott s arra felügyelt is, a
költő zalamegyoi tisztelői egy szobrot állíttattak
emlékére annak, ki magasztos ihlettségü regeköl-
teményeivel e ritka tájt szintén halhatlanitotta.

Mindez nom volt még elég. Sokan érezték,
hogy ez sem
mind még, a
mivel a nagy
költő emléké-
nek tartozunk.
A sir maga, a
•drága porok
végnyugalmi
helyo még

mindig pusz-
tán állott. Az

atyafiságtól
kinyerni azt,
mit többször
megakadályo-
zott, az évek
során át min-
dig valószí-
nűtlenebbnek
látszott. S ime
mégis azl866-
dik évben vég-
re, midőn a
fönnobb elő-
sorolt módon
az eszme újra

élénkebben
merült föl,

mint valaha
Sümeg ama
társulata ke-
belében: az

annyiszor is-
mételt tilta-
kozás most el-
maradt, az esz-
me létesült és
Kisfaludy S.-
naksirj a dísze-
sen meg van

magyar hazafinakjelölve, bizonyára minden jó
kivánt örömére.

E sorok befejezése előtt elkerülhetlen még
megemlékeznünk Kisfaludy Sándor tetemeinek
szertartásos áthelyezéséről az uj sirboltba, mi
1870-ki január 11-én történt. Érdekes lesz tudni,
hogy a regényes fekvésű sümegi sírkertben, a
kápolnától jobbra eső, zömök és két czimerrel
ékesített síremlék nem másé, mint K. S. első nejéé,
Szegedy Rozáliáé, ki iránti hő szonvedélye neki
„Himfy" halhatlan dalait sugallta. E siremlék
mögött van azon hely, hol K. S. tetemei 28 évig
nyugodtak. Itt, vagy mint K. S. végrendeletébon
meghagyta, első kedvos neje, Sz. R. mellett nem
helyeztethetett el a siremlék, a hely szűk volta
miatt. Bizottmányi határozat szerint tehát a tete-
mek — 1869-ki doczember 17-én a délutáni órák-
ban, a bizottsági kiküldöttek és Kisfaludy Elek
ur, az atyafiság mostanában élő legidősb tagjának
jelenlétében, első nyughelyökből felemeltettek 8
minekutána nemcsak a tetemek legfélroismerhet-
lenobb része, a koponya, hanem még a meglehetős
ép állapotban levő halotti ruházata is azonosnak
ismertetett, ogy e czélra készült uj tölgyfakopor-
sóba zárattak és a temetői kápolnában helyeztet-
tek el megőrzés végett. 1870-ki január 11-kén
délelőtt ment végbe kath. egyházi szertartással a
hamvaknak áthelyezése az uj sirboltba; a kápol-
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nában a sümegi dalárda énekszava mellett előbb
gyászmiso tartatott, s ezután a koporsó a sirholt
ajtaja előtt letétetvén, Fehér József sümegi
plébános tartott vallásos-hazafias emlékbeszédet,
melyben rövid, de sikerült képét nyujtá a dicsőült
életének, munkássága és nemzeti hatásának.

És mind ezekkel, ugy hiszem, el van hárítva
a vád, mely a magyar nemzetet nagy emlékű fia
emlékének elhanyagolása miatt sújthatta volna;
el van háritva költő hamvairól a rideg pusztaság.
Kisfaludy Sándornak az ország, a nemzet által
megjelölt végnyughelye nem ismeretlen már, s
minden magyar honfi, ha útja Sümeg mellett
valamikor elhalad, kalauz nélkül járulhat a szent
porok helyére, hogy honfikötelességének ogy-két
ihlett pillanattal áldozzék. Bozóky János.

A csángó-ügy irodalomtörténete.
Lukács Béla a „Vasárnapi Újság" 25. és 26-

dik számában,,Veszély, Imots és Kovács utazásá"-t
ismertotvén, egyobek közt igy szól: „Jerney Já-
nos volt az elsők egyike, ki . . . . figyolmet fordított
azon rokon elemekre, melyek a magyar biroda-
lom határain kivül laktak . . . . 8 ő hozta azt
hirt, melyre addig történeti buvárlatunk s politi-
kai életünk legkevesebb figyelőmmel sem volt,
hogy Erdély-
lyel szomszé-
dosán, Mold- _J^-z--=^E2=g=5Sr^- -~~
vában egy te- I"-__~="^3=L5~L-T=~_- -
kiniélyes bzá- _~ ~ - ^\Z^===f -~-^r=~^S ~
mu nép faj la- ~ ^__-=^ZES3^j.r=_^-~^^fe=

kik, moly ve- -^=_5T3-==r --_ -zS^~-_ ~~_.
lünk ugyana- ^__~^z=-J^sF^=^-rjv^"
zon nyelven _ íÍ£L__j=Ki^fe7=^ _ -==jj-
beszél, mely- - ̂ zT"j"~-C" ~^"~ -z^z^~~Z^rrT^-
nek azonosok _-^" £~_%!̂ jr=-̂  - ~^f
szokásai, er- ^ l - ' ^ - ^ g - S ^ ^ ^ C =
kölesei, jó és -^-L~^ -^"- í fXsS^TÍ^j i i f
rósz tulajdon- - - " I^ - fe l -^ -? ^ _ ---==7—
ságai, s mely ^5üfc=SÍ~-~ ~ = !~~ -
nemzetiségét "- --^~__- ~~ - __ &
idegen kor- -__ ~-""_;_-~- - - - ~
mánys idogen =_- ~V= ^=^
politikai insti- _=---^=_-I-~ ~=~ ~^^.-^--^
tutiók daczá- -^ _
ra megóvta". _ _ - ̂

Legyon sza-
bad ezen „olső
hirre" néhány
megjegyzést '

tennem, pusz-
tán nyomta-
tott művekre
s az irodalom
történetére tá-
maszkodva.

Az idézett
passus ugy
tünteti föl Jor-
neyt, mintha

véletlenül
bukkant volna
a Moldva té-
réin lakó ma-
gyarokra s a
fölfedezés nagy
azokat nemzetünkkel, mint a melynek képzelete
se volt a csángókról Jorney előtt.

Azonban a dolog nem igy áll. Ismerte a
Moldvában letelepült magyarságot irodalmunk,
ismerte a nemzet s ismerte politikai élotünk is,
de érdekükben csak szót emelni sem lehetett,
egyrészt az ő helyzetük kényes volta, másrészt
politikai működésünk mogkötöttsége miatt. Ma
sem lehet tenni semmit politikailag, pedig kor-
mányunk keze ma már messzebb úér, de lehet igen
*8 társadalmi utón — a missiók által. Ezokben

fenmaradásuknak egyetlen óvszere, s ha erre
agyarország egyházi hatóságai — felekezeti
d k nélkül — nagyobb figyelmet fordítanának,

m i Q t teszik jelenleg: csángóink könnyű szerrel
m e g lennének mentve fajunknak. De ismétlom,
fzt tarsadalmi utón kell létesíteni, mórt a politikai

v?^kozás csak nagyobb baj okozója lőhetne.
, r*egmentési tervek helyett azonban ezúttal a

mu thoz fordulok, ho»y bebizonyítsam, miszerint
Lukács ur n„i-„u.?.x„„u To™M n„v ™u«t

de róluk is sok érdekes adatot hagyott fon, s hogy
o munkát tudósaink nom folejtették el, bizo-
nyitja azon korántsem osotloges körülmény, hogy
Suhwandtnor a múlt században újra kiadta Rey-
chersdorff müvét a magyar történetírók gyűjte-
ményében.

Ezt követte ugyané században Broniovius
Márton „Descriptio Tartariae" (Coloniae, 1595.)
czitnü kiadványa, mely hasonlókép nyújt uj ada-
tokat a moldvai magyarok akkori állapotához.

A XVII-dik században Scopiai P. Bandin
Márk martianopolisi érsek irt latinul egy munkát
Moldváról, melynek csángóinkról szóló részét a
tudós-társaság már 1838-ban kiadta magyar nyel-
ven, Gegő „A moldvai magyar telepekről" czimü
művéhez csatolva.

A múlt század folytán immár sokan foglal-
koztak velők, mint Timon Sámuel, Kantemir De-
moter (1771.), Zöld Péter székely erodetü moldvai
plébános (1783.), Sulzer, Engel stb., és igy volt
tudomásunk a moldvai magyarokról.

Századunkban Jerneyt megelőzőleg ismer-
tette a csángók helyzetét a még most is élő tör-
ténész Nagyajtai Kovács István 1835-ben. De
ekkortájban (1834.) jővén irodalmunk tudomására
annak is, hogy a müncheni kir. könyvtárban lé-
tező magyar biblia-codex 1466-ban Moldvában
másoltatott le: o körülmény ujabb indokul szol-

czimzett művében hagyta hátra a lelkes szé-
kely pap.

Egy őszi napon indult ki Székelyföldről, s mily
nagy volt meglepe!ése, midőn Moldvába lépésekor,
a Tatros völgyén néhány nő „Feroncz bá ! Feroncz
bá! hol jár itt, hogy az iszten áldja meg' szavakkal
fogadta székely kalauzát, kit már régobb ismer-
tek. Ott, a hol a magyar szó csengését még nom
is sejtotte: tiszta magyarsággal, noha csángó kiej-
téssel találkozott. Ily találkozás valóban meglepe-
tést okozhatott ogy — hazáját annyira szerető
embernek, minő Gegő volt.

Elbeszéli aztán napi élményeit; hogy mily jó
szivvel fogadták mindenütt azon reményben, hogy
magyar papjuk érkezott meg; mint kérték, hogy
„öntené mog" (koresztelné) gyermekeiket s vigasz-
talná mog okot a „bujdosás" keservei között.

Tatroson Pap Sándor nevű magyar papot
talált, ki már akkor 33-dik éve lelkészkedett ott.
S magyar pap mellett igon sok emberre akadt, a
ki csak magyarul tudott, sőt az oláhul tudók is
megkülönböztették magukat öltözetükben.

Statisztikai adatokat is nyújt róluk, melyek-
ből mi a következőkot emeljük ki. Gegő idejében
15 magyar plébánia volt Moldvában;u.m.l.Bog-
dánfalva Finta János nevű magyar pappal, mely
filiá'ival együtt körülbelől 2800 lelket számlált;
2. Csutafalva olasz missionariussal s 1300 lélekkel;

3. Forrófal-
va, papja Za-

^ ^ ^ = ^ ^ ^ ^ S É ? . - . _ moyszky Za-
TE^EEE^^=EE=====^^=^^i kariás, lélek-
^g^^^ggr^^f !^-"^-^^^^' szám 4400; 4.
g ^ = = = ^ § g f ^ ^ ^ ^ ^ = = g f ^ ^ = Domafalva,
^ ^ ^ ^ = = ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = = 1 ^ ^ PaPJa Konya

Cornél 1. sz.
4800; 5. Ga-

Kisfalady Sándor egykori háza és emlékszobra Sümegen. - (Bozóky János rajza után.)

örömével ismertette volna meg

előzői. Colúmbusának, Jerneynek voltak

A XVl-dik század első felében I. Ferdinánd
császár moldvai követe egy erdélyi embor, Rey-
Chersdorfl György volt, ki moldvai tapasztalatait
leírta s 15U-boQ Bécsbon közrebocsátotta. E mű
tartalmat ugyan kizárólag nem csángóink teszik,

gált a csángók megismerésére. A minthogy akkori
tudósaink melegen érdeklődtek is multjok s jele-
nők iránt.

De különösen fölkarolta a csángók ügyét a
magyar tudós-társaság, mely intézet egyik tagját,
a székely származású Gegő Eleket Moldvába kül-
dötte, részletes utasításokkal látván el buvárlatai
iránya tekintetéből. Gegő e mogbizatásáról „A
moldvai magyar telepekről. A magyar tud. aka-
démia elébo terjesztve (Páter) Gegő Elek által"
(Budán, 1838. 8-r.) czimü igen érdekes munkában
adott számot, molyben részletesen leírja a csán-
gókról mindazt, a mit róluk az idő szerint a köz-
vetlen érülközés és kiadványok alapján tudni
lehetett,

Miután magyar nyelven ez az első, és legter-
jedelmesebb munkálat „bujdosó magyarjainkéról:
érdekesnek tartjuk annak némi vázlatát nyújtani.

Páter GegŐ elhatározta magában,hogy szün-
napjait a moldvai csángók megismerésére hasz-
nálja fel s obbeli szándékát a m. tud. akadémia
elé terjesztette, „kinek — úgymond — a nemzeti
ügy iránt viseltető buzgós^gánál fogva, hallani
czélomat s hajlani arra: egy dolog volt." 1837.
au<* 9-én tehát elindult Pestről az akadémia, gr.
Tetéki József elnök, és rendfőnökének Wagner
Jánosnak ajánló-leveleivel. Moldvai utazása kö-
rülbelül egy hónapig tartott, melynek részleteit

p
pal s 100 lé-
lekkel; 6. Gor-
zafalva, pap-
jaHidoghBol-
dizsár, 1. sz.
4800-nál több;
7. Halocsést,
olasz pappal s
1400 lélekkel;
8. Huss olasz
missionarius-
sal s 1130-nál
több lélekkel;
9. Jászvásár
(Jassy)Filisz-
tikMihály ma-
gyar pappals
2120 lélekkel;
10. Kaluger-
patak, papja

Magrina
Forencz, 1. sz.
900; 11. Klé-
zse, olasz pap-
pal s 3550 1.;
12. Prézest,
missionarius-
sal s 26001.;
13. Pusztina,
olasz pappal s

5700 1.; 14. 8zabófalv<*, az olasz missió elnökével
s 6600 lélekkel; végre 15. Tatros, Pap Sándor
magyar pappal s 7700 lélekkel. — Tehát 15 plé-
bániában, 70 filialis helységben, 7 magyar mino-
rita felügyelete alatt 45—55 ezer magyar ember
volt akkor szétszórtan Moldvában, a kik élesen
eltértek az oláhoktól a munkásság, vendégszeretet,
nemzeti összetartás s külső és belső tisztaság nemes
vonásaiban.

Szokásaikról is ir valamit Gegő, s engem külö-
nösen megkapott egy kis naiv, de őszinte sziveB-
séget jelelő vers, melyet akkor énekelnek, ha
csángó székely eredetű nőt vesz el s mely igy
hangzik:

„Hoza ki anyám székeczkét,
Hadd vegyük le székelykét" (t. i. a szekérről).

Elmondja aztán mindazt, a mit a történelem
fölmutatni képes volt nyelvökről, eredetökről;
belefonja munkájába a besszarabiai és bukovinai
magyarok sorsát is, a milkoviai püspökség adatait
stb. stb., ugy hogy e kis mű mindig becses lesz
előttünk, nuha nyelvezete ellen lehetne kifogást
tenni, a mit azonban eléggé ellensúlyoz pontossága,
lelkiismeretessége és a csángók iránti szenvedé-
lyes előszeretete.

S Jerney csak Gegőnek ilyetén föllépése után
kezdett 1842-ben arról gondolkodni, hogy megte- i|f



i

354

gyo azoa nagy utat, melyot 1844. és 1845-ben
végre is hajtott, és melynek tudományos és sze-
mélyes tapasztalatait 1851-ben ki is adta
„Jerney János keleti utazása a magyarok őshe-

lyeinek kinyomozása végett" czimmel. E terjedelmes
munkában kiterjeszkedik a legkisebb tárgyakra
is, és sok anyagot halomra hord, de egy csomó
nyelvészeti tévodést is világba röpit. O mindenütt
és mindenben, a legrégibb görög vagy zsidó
szóban is, magyart keres és talál, olyannyira,
hogy az olvasó mig egyrészről meghajol a ha-
zafiui hftv előtt, másrészt mosolyog gyerme-
kes következtetésein. Azonban e hibát nem
róhatjuk fel pusztán Jerneynek, mert ő nem is
egyedül állott efélo gondolataival, de meg ez a
lelkesültségben elfogult kor hibája, gyermeteg
kapkodása volt, nioly a múlt iránti magasztos
szeretetet az egész világnak magyarrá tevésében
hitte legjobban kifejezhetőnek.

S itn ezokben kimerül a csángókról szóló mű-
vek története, nem emlitve természetesen a leg-
újabb koleti és többnyire hírlapi közleményeket. Én
is bevégezhetem ezikkemet, csak még a milko-
viai püspökség múltjára nézve — mely, Lukács
szerint, „történelmileg még nincs kellő világba
helyezve" — utasitom az olvasót Benkő;Józsefnek
„Mikovia, sive antiqui episcopatus Milkoviensis
explanatio" (Viennae, 1781.) czimü müvére, mely
a monnyire oly régi dolgokat tisztába hozni mó-
dunkban áll: eléggé f'elderiú ez egyháztörté-
nélrui kérdés homályait. Eötvös Lajos.

E g y á r v a f i n .
Irta DICKENS KÁROLY.

(Folytatás.;

IV-dik fejezet.
Mikor a pinczéből két ember kiránczi-

gált, kik közül az egyik először óvatosan
betekintgetett, s csakuzután hivta a másikat,
az utezán lévő világosságot alig birtam ki-
állam. Az országúton ülve, a körültem tisz-
tességes távolságban kört képező tömegre
hunyorgattam szemeimet, s gonosz ördögi
jellememhez képest e szavakkal törtem meg
a csendet: „Mit néznek ? jobb, ha enni, inni
adnak."

„Talán még nem is tudja, hogy meghal-
tak ?" kérdezték egymástól.

„Tudod-e, hogy apád, anyád hagymáz-
ban halt meg?1' szólított meg egy szigorú
tekintetű egyén.

„Mit tudom én, hogy mit jelent az a ha-
lál, talán akkor jött el, mikor a pohár va-
ezogó fogaikhoz verődött, s belőle a viz
reájok ömlött. Ehetnem, ihatnám. Én ennél
egyebet nem tudok."

A mint körülnéztem, a kör mindinkább
szélesedett, annyit megtudtam szagolni,
hogy eezetet, s a mint későbben nyomára
jöttem kámfort hoztak felém. Egyszer csak
valaki egy fazék párolgó eezetet tett mellém,
s mindenki rémitö néma csendben szemlélt,
a mint farkas étvágygyal falatoztam föl, mit
elembe tettek, s hajtottam föl, mit innom
nyújtottak. Ekkor már észrevettem, hogy
félnek tőlem, de hát mit tehettem én arról.
Igaza volt anyámnak „igazi gonosz kis ör-
dög" lehettem.

Még a legjobb izüen ettem és ittam, mi-
dőn körültem vita kerekedett, hogy mitévők
legyenek velem. A körből egyszer csak egy
rikácsoló hang válik ki, s kivehetöleg eme,
szavak jutottak el fülembe: „Engem Hawk-
yardnak hivnak, Hawkyard az Igazságos
West Bromwichből." A kör egy helyen meg-
nyilt, s egy halványsárgás arozu, fölfinto-
ritott orrú, bokáig sötétszürkébe öltözött
uri egyén fúrta magát keresztül a tömegen,
előtte egy rendőr, utána is valami hivatal-
nok kullogott. A párolgó eczetes fazékig
bátran eljött, magát és engem is bőven be-

• fecskendezett eczettcl.
„E gyereknek volt egy nagyapja is, most

halt meg Birminghamban", monda Hawk-
yard ur.

Szemeimet a beszélőre meresztettem, s
az embert csaknem elnyelve kérdezem: „Hát
a házai hol vannak?"

„Jaj! Jaj! mily lelketleverö világiasság
a sir szélén!" monda Hawkyard ur, több
eezetet öntve rám, mintha ezzel akarná ki-
űzni belőlem az ördögöt. „Én e gyermek jól-
léteért némi kis... de csakugyan nagyon
kicsiny gondot magamra vállaltam, egészen
önkénytesen magamra kivetett adó, tiszta
becsületbeli ügy, nem annyira a sziv paran-
solja, de mindegy már, ha egyszer magamra

vállaltam, én annak meg akarok felelni, igen!
én meg akarok annak felelni!"

A körültem álló kiváncsi emberek bi-
zonynyal jobb véleményben voltak ez egyén
iránt, mint az én irányomban.

„Tanittatni kell szegénykét", monda
Kawkyard ur, „igen, tanittatni kell, de most
mit tegyünk vele? Hátha meg van ragá-
yozva;... ragályt terjeszthet szét." A kör

jelentékenyen szélesebb lett. „Mit tegyünk
vele?"

Valamit sugdosott a két rendőrrel. Csak
zt a szót vehettem ki beszedőkből „a ma

jorosház." Voltmég egy más hang is többször
egymásután ismételve, mit akkor nem tud-
hattam kivenni, de később a „Hoghton To-
wersu-ül ismertem föl.

„Jó, jó", monda Hawkyard „ugy látszik,
ez a legjobb mód lesz, igen, ugy látszik,
hogy itt legtöbb remény látszik. Azt hiszem,
hogy egyelőre valamelyik őrházba akár
maga is szívesen bezáratja magát, mit mond
rá?"

Ugy látszott, hogy e szavakat a rendőr-
tiszthez intené, mert ez válaszolt neki igennel.
S ez volt aztán, ki elvégre engem is karon
ragadott, s előtte kellett mennem több utezán
keresztül egy puszta épületbe, itt pedig egy
fehérre meszelt szobába mutattak utat. Itt
aztán volt egy szék, ha tetszett, ráülhettem,
egy asztal, még erre is ülhettem, hol egyikre,
hol másikra, a mint ördögi kedvem hozta
magával, volt egy vaságyam, s benne jó
madrácz, paplan és lepedő, fekhettem eleget,
még be is takarózhattam. Az ételben sem
szűkölködtem, még arra is megtanítottak,
hogy a czintányért miképen kell tükörtisz-
tára kifényesíteni. — No, még azt is el kell
beszélnem, hogy megfördettek, uj ruhát
ajándékoztak, régi rongyaimat megégették,
össze-vissza kámforoztak, eczeteztek, s min-
denféleképen megfertöztelenitettek.

Mikor mindennek vége volt — bizony
nem tudom, hány napba került, no de az
nem tartozik a dolog lényegére — Hawk-
yard ur az ajtónál föltűnt, s csaknem oda-
szegezve intett felém:

„Te, hallod-e, lódulj az átellenes falhoz,
minél messzebb annál jobb. Most már azt
kérdezem tőled Silverman György, hogy
mint érzed magad?"

Válaszoltam, hogy most már nem érzek
hideget, sem éhséget, sem szomjuságot. Az
emberi érzemények összes világa reám
nézve a verés fájdalmán kivtil e háromban
öszpontosult.

„Igen jó," szólt pártfogóm, „most már
György, egy majorosházba vitetlek el, hogy
teljesen magadhoz jöhess. Itt legfőbb teen-
dőd az legyen, hogy minél több tiszta leve-
gőt szivj be. Be ne zárkózz a szobába, mindig
a szabadba légy, mig csak onnan el nem
hozunk. — Ne igen fecsegj sokat, — igen,
talán még okosabban tennéd, ha egy szót
sem szólnál szüleid haláláról, mert könnyen
megeshetik, hogy becsukják orrod elöl az
ajtót. Jól viseld magadat, majd aztán isko-
lába adlak, — igen, én, én adlak iskolába,
pedig senki sem kötelezhet engem erre.
György, én az ur szolgája vagyok, az uré,
hallod-e, egészen harminezöt év óta. Jó, hü

szolgája vagyok én az urnák, hiszem, hogy
ö is tudja ezt."

Hogy mit akart ezzel a kifejezéssel el-
érni, én akkor még azt csak távolról sem
sejditettem. Még akkor sem foghattam föl
egészen szándokát, midőn már megtudtam,
hogy ő egy olyan társulatnak vagy egylet-
nek egy kiváló tagja, hol a magát, ihletett-
nek érczö tag a többinek prédikál, s ez.ek
közt ö Hawkyard atyafi nevet viselt. Elég
volt akkor nekem azt tudni, hogy a majoros
kocsija az utczaszegletén várakozik reám.
Nemis voltam rest, mert életemben akkor
ülhettem először kocsiba. Édesdeden elrin-
gatott, s én álomba merültem. Preston ut-
czáin eleinte jobbra-balra bámultam, s ugy
rémlett előttem, mintha azon tájékot keres-
ném, hol pinezénk feküdt. De ez csakis rém-
lett ám. Egy olyan kis ördög, mint jó magam,
nem törődött azzal, hogy ki temeti el apját,
anyját, s hol lesz azoknak sirhalmuk. Az a
felett való töprenkedés, ha vájjon á majoros-
háznál ehetem, ihatom, alhatotn-e oly jóízűen,
mint az őrszobában, elfojtott minden más
gondolatot.

A kocsi döczögös útra ért, s fölvert ál-
momból. Egy meredek dombra mentünk,
honnan az ut egy mezőn vezetett keresztül.
Régi, összeomlott épületek komoran néztek
felénk, mignem elértünk egy roskadozott
kaput, s ott volt a négyszög alakú Hoghton
Tower nevű majorosház. — Mint valami
félvad ugy nézegettem köröskörül, nem vet-
tem észre semmi különösséget ez ódon épü-
leten, még magát az ódonságot sem, azt
hittem, hogy minden majorosház ilyen, az
észlelt romlást egyedül azon hatalmas ok
erejének tulajdonit ám, melyen kivül mást
nem ismertem t. i. a szegénységnek, néztem
a repülő galambokat, bámultam az istállóba
tereltszarvasmarhát,atóbalubiczkoló kacsá-
kat, az udvaron bogarászó baromfiakat, s
mindezekhez azon so várgó reményt csatoltam,
hogy ittlétem alatt egytöl-egyig mind az én
éhes gyomromba kerülnek.. Csudáltam a
száradás végett kitett nagy tejes fazekakat,
mert azt hittem, hogy ezekből a ház ura
eszik, s oh mennyire irigyeltem sorsát; s a
fényes tavaszi napon az égboltozaton végig
vonuló árnyékos felhőkről azt gondolám,
hogy ezek a természetnek, e vénasszonynak
homlokán alakuló komor ránezok, mik az
embert elrémitik, benne borzadályt szülnek.

Akkoráig még a szépségnek leghalvá-
nyabb benyomását sem éreztem. Nem tud-
tam, ha vájjon ez életben lehet e valami
bájos. Mikor történetesen a pinczelépcsön
fölmásztam, s a boltablakokba nézhettem,
semmi nemesebb érzemény nem hevite, bá-
multam kíváncsian, mint egy majom. Az is
tény, hogy sohasem voltam egyedül, oly ér-
telemben tudniillik, hogy magammal önzés-
telenül társaloghattam volna. Magamba
zárkózott voltam, és semmi más.

Ennyire korlátolt voltam én, midőn a
majoros-házban először ültem le ebédelni.
Ily szűk volt világom, midőn azon éjjel elő-
ször aludtam a majoros-házban, szemben fe-
küdtem a keskeny vasrácsos ablakkal, s
reám a kis vámpírra világított a hold bá-
gyadt fénye.

V-ib fejezet.

Most hát mit tudhatok én Hoghton To-
wer-röl. Nagyon keveset, mert első benyo-
másaimat hálátlanul kiűzni szivemből nem
akartam. — Százados vén ház, mérföldnyire
a Preston és Blackburn közti úttól, hol első
Jakab sietségében nem egyszer csinált pénzt
s osztogatott méltóságokat. Százados vén
ház, puszta roskadozott, mellette nagy erdő,
rét és szántóföld, alatta két folyó hömpöly-
geti versenyezve hullámait, melyeket a gőz
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kiömlö sötét felhője olykor-olykor barnává
változtat.

Mivel töltöttem itt időmet? Mikor elő-
ször széttekintettem az élettelen négyszögben
a kapubejárásnál, s reámeredtek szemeim
egy magas düledezö szoborra, mely ugy ma-
gasodott föl, mint e lak őrző szelleme; mikor
a majorosház háta megett kóborogtam s be-
lopództam az ősitermekbe, hol minden az
elhagyatottság jelét hordozá magán, a pad-
lásról bele lógtak a szuette gerendák, a pa-
dozat bemélyedt lépteim alatt, az ablakok
ki voltak töredezve; mikor a régi folyóson
keresztül eljutottam a régi konyhába, s
szemembe ötlöttek az idörongálta padok és
asztalok, tartva attól, hogy e szobában holt
eleven teremtmények jelennek meg, leülnek
az asztal mellé, s reám meresztik sötét üreg-
ből kivillárnló szemeiket; mikor az egész
házban minden oly rémes volt, s még a kint
lévő zöld levél is reszketett a fákon, a beté-
tévedt lepke szárnyát félelmesen rázogatva
kereste kifelé az utat, mikor mondom, ily
sötéten fogtam föl mindent, saját sötét ke-
délyemből szőve a sürü fátyolt, mit tudhat-
tam volna én Hoghton Towerröl?

Még maga az ég is komoran nézett le
reám. Ez megmagyarázhat mindent. A ko-
mor égnek szine minden tárgyra ráborult,
ugy rémlett előttem, mintha az egész világ
azt susogná, azt sóhajtaná, szánakozva raj-
tam „jaj neked, te szegény gonosz kis ördög!"

Egy összetörött szekrény aljában, midőn
oda bepillantottam, két vagy három patkányt
vettem észre. Bizonyosan prédára lestek, de
általam megijesztve gyorsan eltűntek, én
rögtön múlt életemre, pinczelakásomra gon-
doltam vissza. Igazán, jó régen volt. Bárcsak
ne lennék gonosz kis ördög! Miért nem félek
magamtól inkább, mint ama patkányoktól.
Magamtól megijedve egy kis szoba szegleté-
be vonultam el, és sikoltottam, (ekkor sírtam
először nem érzéki indokból), s a mi több,
igyekeztem e felett gondolkozni. Egy szántó
ekéjével épen ekkor érkezett látkörömbe, s
ugy tetszett, mintha segítene rajtam, a mint
két lovával a mezőn oly nyugodtan járt föl
s alá.

A majoros családban egy körülbelől ve-
lem egykorú leányka volt, ki ebéd alatt a
keskeny asztalnál épen szemközt ült. Már
az első ebédlés alkalmával azon rögeszme
fogamzott meg agyamban, hogy betegségem
e leánykára ragad. Ez eszme még akkor nem
nyugtalanított, inkább a felett gondolkoz-
tam, hogy vájjon a változandó körülmények
között miként viseli majd magát, s vájjon
meg fog-e halni. De később aztán azon tusa-
kodtam, hogy jobb lenne öt a ragálytól
megóvni, mit csak ugy eszközölhetek , ha
kerülöm. Tudtam, hogy ha ezt teszem, szá-
raz kenyérhéjat is alig kapok, de legalább
a gonosz kis ördög egyszer mégis cselek-
szik emberi szívből.

Ez órától kezdve a rom legfélreesőbb
zugába rejtőzködtem el, s mig csak ő le
nem feküdt, addig még kitekinteni sem
°iertem. Eleinte ebéd idejekor kiáltoztak
u t ánam, bizony nehéz volt a kísértésnek
e^entállani. De erőt vettem magamon, hát-
rabb vonultam, hová a kiáltó szó sem hang-
Z o t t el. Az ablakból több izben néztem utá-
na> 8 rendkívül boldognak éreztem maga-
m?*> mert láttam, hogy a leányka egész-

ül? ^ s piros, mint a rózsa.
Azt hiszem, hogy az emberi szánalom-

rze en kívül még némi gyermekies szere-
, l s é b redt föl szívemben. Büszkének
ereztem magamat azon tudatban, hogy öt
ve mezem, a z o n tudatban, hogy érette minő
nagy lemondást igénylő áldozatot viszek. A
mint szivemet e z uj érzemény ellágyitotta,
szüleim iránt M nemesebben kezdtem érezni. í

Ha szivem eddig fagyos volt, most engedni
kezdett. Az ódon rom, s mindazon tárgy, mi
itt komoran intett feléin, szüleimre eszmélve,
még komorabbá vált. Sírtam utánok, még
pedig gyakran sírtam.

A majoros család engem fekete vérünek
tartott, s könnyen bánt el velem, mert sem-
mibe sem vett. Rendkívüli időkben nem
kaptam én még egy falat kenyeret sem; ha-
nem ha magam utána mentem, nem zártak
el előlem semmit. Midőn egy este szokásom
szerint a konyhaajtót nyitnám ki, Sylvia
(így hittak a kedves leánykát) épen akkor
jött ki a szobából. Látva, hogy a másik lép-
csőn akar lemenni, nesztelenül állottam az
ajtónál. De ő észrevette a kilincs zörgését s
visszatekintett.

„György", monda nyájas hangon „holnap
tartjuk születésem napját, muzsikust rende-
lünk, fiuk és leányok látogatnak meg, aztán
tánczolunk, jöjj el már egyszer te is, lásd én
magam hívlak meg. — Ne légy mindig oly
magadba zárkózott."

„Nagyon sajnálom", válaszolám, „de én
nem lehetek ott . . . nem . . . igazán nem
mehetek el."

„Akkor hát hitvány feketevérü kis ördög
vagy", szólt gúnyosan, s hátat fordított,
„bárcsak meg se hívtalak volna. Tőlem ne
várj többé egy árva szócskát sem."

Elment, én pedig ott állottam a pislogó
tűzre meresztve szemeimet. Egyszercsak azon
vettem észre magamat, hogy a majoros állott
velem szemközt:

„Ugy kell", szólt hozzám „te méltán ki-
kaptad a magadét, Sylviának igaza van, so-
hasem láttam nálad haszontalanabb ficzkót!"

Hiában mentegettem magamat, hogy sen-
kit sem akai'tam megsérteni, hidegen csak
ezt ismételte: „Mindegy, mindegy. Menj,
egyél, falj valamit, aztán buvj el, a hová
tetszik."

Ah! ha másnap láthattak volna a romok
közt, a mint lestem az ifjú vendégek meg-
érkezését, ha láthattak volna, a mint a nagy
szobor háta megé bújva hallgattam a zenét,
s a tánezoló lábak topogását, s néztem a négy -
szegletü romból a majorosház kivilágított
ablakait, ha olvashattak volna szivemben, a
mint visszajövet ágyamba feküdtem, igy vi
gasztalva magamat : „nem akadékoskodom
nékiek", — bizonynyal nem tartottak volna
sötét, barátságtalan kedélyünek!

Igy ébredt fölbennem azon hajlam, hogy
a félreértések miatt félénk magába zárkózott
jellemet öltsek föl, s bár kimagyarázhatla-
nul,de mégis halálosan féljek a nemtelenség-
töl, s világiasságtól. így vett föl természetem
magától ilyen alakot, mielőtt arra a szegény
tanuló elfoglalt s visszavonult életmódja
némi befolyást gyakorolhatott volna.

(Folyt, köv.)

Apja levele Bolyai Farkashoz.
Bolyai Farkasról, ezen rendkívüli, a közön-

ségestől minden tekintetben elütő egyéniségről
többször volt szó már az időszaki sajtóban; tudo-
mányos körökben is mindegyre felújítják emlékét;
s ha mi, a kiké voltáéi is felejtenők, figyelmeztet
koronként a külföldi, hol a franczia, hol a német i
tudományos világ, hogy e z a z egyéniség nemze-
tünk kincsei közé számítandó.

Nincs itt helyén arról szólani, hogy a Bolyai-
tól hátra hagyott számtudományi, természettani
és költői művek mennyi közvetlen becscsel birnak
ma már; bár állítják sokan, hogy a természetta-
niak és számtudományiak világra szóló jolentősé-
güek: de annyit kimondhatok bátran, kogy Bolyai
egyéniségét még akkor is veszteség volna nyom-
talanul elfelejtenünk, ha munkái semmi közvetlen
becscsel nem bírnának. Ha egy remek költemény
évezredeket él át és javítja, emeli az emberiséget:
a természet sikerült alkotása, egy tökéletes ero-

deti egyéniség mentői inkább tarthat jogot a fen-
maradásra!

Bolyai élet- és jellemrajzának megírásához
tudtommal többen hozzá fogtak már; a sok közt
igaz, néha olyanok is, kik a föladatnak megfelelni
távolról som képosek. ígéri azonban évek óta ille-
tékes moster, Brassai Sámuel, hogy teljes egészé-
ben mutatja be a hazának, olvállalván, hogy f'ölötto
az akadémiában tart emlókbeszédet. Lesz gondja,
hiszem, fölmutatni a családi kört is, melyben
Bolyai lelke az első magvakat kapa; akkor jó
hasznát veheti ennok a levélnok, mely 1790—92
körül íratott és közelebbről került elő a családi
levelek közül.

Bolyai Gáspár, Farkas atyja, f.-fehérmegyei
birtokos volt; a megyében hivatalt is viselt. Do
hogy eszo messze túl járt körén, azt megmutatja
oz a levél, a mely első tekintetre csonkának lát-
szik ugyan, de nyelvének ós gondolatmenetének
rendkivüli oreje maradandó emléket hagy a lélok-
ben, — és mintegy jóslatul vehető Bolyai Farkas
egyéniségéhez. Ugy látszik, czimirata is mutatja,
nem is annyira közönséges tudósító levél, mint
emléklapszerü atyai intelem inkább. Egy kis da-
rab parainesis.

A közlést különben csak mint múlt század-
beli nyolvemlék is nagyon megérdemli.

Megemlítvén még, hogy a levelet Bolyai
Gergely ur, Farkas fia és Gáspár unokája, szíves-
ségéből közlöm, — ime következzék:

„Kedves Fiam Bolyai Farkashoz Göttingába lett
elindulásakor való atyai szavaim és intéseim.

„Azok az ömlők, melyek a te csocsemősége-
det táplálták, — azok a szemek, melyok a ti meg-
elégedéstek mezején legeltek, — az a sziv, mely
minden embertársáért érzett, főként a kiknek
életet adott, hová enyésztenek?

„A ti anyátok férgek konyhája. A senyvezést
és a férgeket szerezte ő magának lakó és vendég-
társ gyülekezetül. Emlékezzél meg akkor is,
mikor az én megvénült természetem olgyengül-
vén, öszeomlik, hogy mind az enyém, mind a tiéd
köz az ember sorsával. Azért mikor a föld
a rothadásnak az én csontaimmal is áldozik; mi-
kor ama fösvény kölcsönözőnok, a földnek azt a
kevés sárga fövényt visszaadom, melyet egy né-
hány esztendeig viselnem engedett — — mikor
a senyvezés és az örökkévaló setétség lesznek
az én barátaim, el ne felejtkezzél arról, hogy
neked olyan atyád volt, ki a te boldogságodat
tehetsége szerint dolgozni semmibe ol nem mu-
latta, elválásakor pedig tégedet ama legfelsége-
sebb monarchának, a ki a to létoledet a semmi-
ségnek ama temérdek méhéből elé kormányozta,
gondja alá ajánlott, és tégedet arról kivánt meg-
győzni, hogy azok az intések, melyek néha ked-
vetlenek voltak, egy megaggott ősz főnek egyenes
indulatából eredett panaszlásai voltak. — Bolyai
Gáspár." Közli Réthi L.

E g y v e l e g .

**(A képviselőház folyosóiról.) Valaki kér-
dezi O-tól, hogy mikor fog a municzipalis vitában
felszólalni? O. igy folel: „Azt most nem tudom
bizonyosan; de azt tudom, hogy a napokban el-
megyek Marienbadba, ott végig töltöm a gyógy-
idényt, a mikor visszatérek, akkor majd — föl-
iratom magam." — Az sem rósz, a mivel W.
apostrofálta Kerkapoly egyik megjegyzését. Ker-
kapoly ugyanis a virilis szavazatokat védve, igy
szólt: „A vagyon az értelmiségnek a legtöbb
esetben nemcsak eredménye, hanem dajkája is.'1

Az apostrof erre pedig igy hangzott: „Ez utóbbi
tétel igaz, de ebből az következik, hogy nem a
legtöbb adót fizető, hanem annak — fia birjon a
virilis szavazat jogával. Hogy a vagyonos ember
jobban neveltetheti s a legtöbb esetben nevelteti
is gyermekét, mint a vagyontalan, ez áll; do hogy
csak értelmiség folytán jutnak az emberek a va-
gyonhoz, ez nem igen alapos."

** (A budai tébolydában) az elmebetegek
száma napról napra növekszik. A tébolyda 500
betegre van berendezve. Jelenleg 272 férfi és
218 nőbeteg, összesen tehát 49 D elmebeteg van a
lipótmezei tébolydában. Ezek közül 416 egyén
államköltségen tartatik. Az utolsó évben az összes
kiadások 79,819 frtra, a bevételek 12,458 frtra
rúgtak. Az intézotnek eddigelé négy műhelye van,
és pedig egy asztalos-műhely 4 'munkással, egy
szabó-műholy 5, egy czipész-műhely 4 s egy könyv-
kötő-műhely 21 munkással. Az első három műhely-
ben csak a házi szükséglet számira dolgoznak, a
könyvkötő-műhelyben pedig az irodai munkákon
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kivül még a „Flóra" gyertya-és szappangyár szá- '
mára is csinálnak borítékokat. A tiszta jövedelem
az illető munkások számára félrotétetik hogy el-
bocsáttatásuk esetén legyen kevés pénzük. A nők
kötéssel és az intézet fehérneműjének kijavitásá-
val foglalkoznak és szintén dijáztatnak. A katho-
likusok, ágostaiak és reformátusoknak már van
imaházuk, az izraeliták számára most rendeznek
be egyet. A napokban több svájezi hírneves orvos,
kik különösen az elmebetegségekkel foglalkoznak,
meglútogatá az intézetet a ugy nyilatkozott, hogy
az intézőt minden tekintetben kitűnő, feltéve,
hogy az ápoló személyzot megszaporittatik, a az
intézőt vízvezetékkel láttatik el.

** (Két indián főnök Washingtonban.) A
sioux indiánok két befolyásteljes főnöke : Spotted-
tait (foltoefark) és Red-Cioud (veres felhő) m. hó 14.
törzsük részéről „diplomatiai" megbízással jöttek
Washingtonba, az Egyesült-Allamok kormányá-
hoz. A két indián főnök fogadtatágáról érdekes
részleteket beszélnek el az amerikai lapok. Was-
hingtonba érkeztükkor először is „az illőm kedve-

a „fehérek atyja" által történt fogadtatásokból
gyaníthatták.

** (Varsói gyász.) Varsóban annyira megy
a fekete ruhák üldözése, hogy közelebb több elő-
kelő orosz hölgynek folyamodni kellett a rendőr-
séghez: engedné meg, miszerint kedves elhunyt-
jaikért gyászt viselhessenek. A rendőrség ez
alkalomból szabályozta a gyászruhák viselését.
Megállapitá ugyanis, hogy a nemesi családok
egé$z évig, a polgáriak ellenben csak hat hónapig
gyászolhatják halottjaikat. Az alsó néposztálynak
gyászt viselni nem szabad.

** (Európa legkisebb monarchiája.) A monacói
hivatalos lap legközelebb egész hosszú sorát hozza
a fejedelmi rendeleteknek, melyek a nemzeti had-
sereget feloszlatják, s a sorkatonaság felállítását,
„az állami rend és nyugalom fenntartása," vala-
mint III. Károly herczeg „souveraini tekintélyé-
nek" fenntartása okából elrendelik. Áll pedig ezen
hadsereg, melynek ily magas állami hivatása van
elétüzve, összesen hatvan közkatonából és három
tisztből. A herczegség maga igen kicsiny souve-

*# * (Egy ügyvéd végrendelete.) Lord Eldon
angol ügyvéd, ki közelebb halt mog Londonban,
minden'vagyonát a bedlami tébolydának hagyo-
mányozta. „Visszaadom — irja végrendeletében
_ a bolondoknak, a mit a bolondoknak, t. i. a
perlekedőknek köszönhetek."

% (Tintafogyasztás.) Angliában az állam
azüks'égletére évenként 3212 font sterling áru
tintát "fogyasztanak cl s ebből az indiai kor-
mányra 1500 font esik.

— (Ilálőszövö iiiandi asszony.) Az irlan-
diak, t. i. a valódi írek szegénysége, elmaradott-
sága átalánosan ismert dolog, s e körülményből
könnyen megfejthető az is, hogy Irland különféle
celta népségei még most se olvadtak egybe valami
egyszinü és egyöntetű néppé, bár az angolokon
nem múlt, hogy valami ügyes vegytani műtétei
utján angolos amalgamát készítsenekbelőlök. Min-
den városnak van valami olyan része, a melynek
népsége teljesen olüt a többitől s foglalkozásuk

azért" egy inget vásároltak, melyet azonban .._
Egyesült-Államok elnökénél való fogadtatásuk
alkalmával „a nagyobb disz okából otthon hagy-
tak." Egyébként egész Washingtonban való tar-
tózkodásuk ideje alatt az ingót viselték, mig csak
el nem piezkosodott, mikor aztán addig nem hagy-
ták oda az ágyat, mig az ing a mosásból s a vasaló
alól ki nem került. . . Az olnök fényesen megven-
dégelte a két indián diplomatát, mely vondégség-
ben számos államférfiu és nő vett részt, ez utób-
biak a „shocking" daczára barátságos kézszoritást
váltottak a félmeztelen diplomatákkal, kik aczivi-
lizatió csudáival szemközt elég nyugalmat és méltó-
ságot őriztek meg, melyet mindenki bámult. Mi
legtöbb hatással látszott lenni rájuk, ez a kincstár
pinezéje volt, nagy mennyiségű aranyhalmazaival.
Az óriási arzenál tekintete nem keltett bámulást
bennök ; de elragadta őket a „fehér ház" szalonjá-
ban meggyujtott gázlámpak ragyogó fénye. Az
ételek közt leginkább megbámulták a fagylaltot,
melyből legtöbbet ottok. Politikai küldetésükkel
azonban kövesebb eredmény volt összekötve, mint

Hálószövö irlandi asszony.

rain állam ; egész területe mérföldjeinek száma
csak tört számmal fejezhető ki, ekként: 0.27.
Összesen 3127 lakóts zámit. - A sorkatona-
ság egyenruhája kékszinü lesz, veres sujtással; az
égkékszinü csákót „nemzeti szinü"_bokréta fogja
ékesitoni. Szóval, az uj hadsereg, mint a hivatalos
lap biztosra fogja, „oly harczias tekintetet fog
nyújtani, melynek az első pillanatban fel kell
tűnnie, s kedvező benyomást gyakorolnia « _

0 (Törvényelőtti egyenlőség-) A ki tudni
akarja, hogy miben áll a törvénynek t.szteletet
szerezni, kérdezze meg az amerikaiakat, kik. sziik-
8 é > esetén az államfőt is a korlátok elé állítják.
Hasonló eset történt közelebbről Uj- Urleansban.
Covley, a biró 95 dollár birságra ítélte az állam
helytartó kormányzóját, Dunn urat, valamint az
ui-orleansi rendőrség tagjait s azonkívül bortönbe
is csukatta őket; vétségök az elítélteknek „con-
tempt" — azaz: a törvény megvetéseben állott, a
mennyiben a hozzájuk intézett meghívásnak nem
engedelmeskedtek s nem jelentek meg a törvény-
szele előtt a kitűzött határidőre.

századok óta nem változott. Ilyen város Irlandban
Galway, melynek egy része a Claddagh, hol —
ki tudja mióta? — a nép folyvást halászatból él 8
férfiak, nők egyaránt ezzel foglalkoznak. Lakásuk
természetesen szegényes, olyan mint századok óta,
igényeik szintén, ennélfogva szokásaik is nagyon
egyszerűek. Egyben-másban hasonlítanak a mi
czigányainkhoz, pl. hogy az asszonyok is szeretnek
pipaszó mellett beszélgetni, valamint munka köz-
ben is rá-rá gyújtani. A pálinka, természetes, hogy
szintén mind a két nem számára van teremtve, s
minthogy a gyöngébb és gyöngédobb nem hátra
maradni nem akar, az írek közt csaknem annyi
a részeg asszony, mint a részeg ember. A mi
anyókánk nagy figyelemmel kötögeti a hálót s
mellé pipázgat, majd ha a famíliát haza várja a
tengerről, megfőzi a jó nemzeti eledelt: a burgo-
nyát ebédre, no természetesen csak ugy hajában,
s ha „jó fogás"-sal jőnek haza, bizonyosan egy
kis szeszecskével ia kedveskedni fog nekik, hogy
maga is ihassék.

Melléklet a Vasárnapi üjság 28-ik számához 1870. jnl. 10.

Irodalom és művészet.
(fj Dickens Károly) atyja halála után

átvevén a nagy regényírónak a közönség roppant
pártfogásában részesült folyóirata, az „Ali the
year round" („Egész éven át") szerkesztését, a
következő gyáí-zkeretes jelentést mellékli a folyó-
irat június 18-diki számához: „Személyes ügyben.
~ Atyám óhajtása, melyet egy héttel halála előtt
hozzám irva kifejezett, az volt, hogy én legidŐsb
fia s ujabban szerkesztősegédje, kövessom ez újság
szerkesztésében, mely oly sokáig volt nevével
összekötve. Ezen világosan kifejezett óhajtással
megegyezőleg s az ő bizalmának ily bátorító jele
által keltett remény által erősödve, rá szánom
magam e feladat betöltésére, melyet számomra
teljesitendőnek kijelelt. A czél az, hogy az „AH
the year round" vezetése jövőben teljesen azon
elvek alapján történjék, a melyeken az eddig
folyt. Ugyanazon szerzők, kik hasábjaira korábban
szolgáltak dolgozatokkal, továbbra is adni fognak
munkákat. Ugyanaz a szellem, mely a múltban
áthatotta lapjait, — a mennyire lelkiismeretes
törekvés lehetővé teszi — f°gja azokat ezután is
áthatni. Ugyanaz a komoly törekvés, védni min-
dent, a mi helyes és igaz, s ellenzeni mindazt, a mi
hamis és aljas, a mi atyám pályájának vezérelve
volt, s a mi mindig jellemezte az „Ali the year
round" szerkesztését, buzgón remény lem, jövőben
is szembetűnő leend minden szavában. — Ennyi-
ben tehát ugyanaz lévén, nem lesz tőlem elbizako-
dás, ha azt reménylem, hogy a kiknél ez az újság,
s a melyik ezt megelőzte, kedvben állott annyi
éven át, azok ezután is ott akarják látni ismert
ezimlapját asztalukon, mint régen már. E rövid
magyarázata után a pályának, melyet követni
szándékszom, s elhagyva minden vonatkozást a
magam bármiféle személyes érzelmeire, azon nagy
bánatra nézve, mely e jelentést szükségessé tette,
engedőm, hogy a jövő újság szóljon magáért.
„Jobb, hogy minden becsületesen felvállalt és
elvégzett munka maga szóljon magáért, minthogy
helyette beszéljenek." Ezek voltak a szavak, me-
lyekkel atyám az „Ali the year round" uj folya-
mát megnyitotta. En bizonyára nem tudok jobbat
tenni, mint ezt ismételni e helyen. Ifjabb Dickens
Károly."1

** (A nemzeti színház köréből) következő
híreket hozza a „Budap. Közlöny." A szünidő után
az előadások augusztus 16-án kezdetnek meg.
Első előadás uj darab lösz Sardou „Fernande"
czimü drámája. Nyolcz nap múlva szintén először
három kisebb darab kerül szinre: ,, A munkások'1
>,Iris boszuja," és „Utóirat" egy felvonásos vígjá-
tékok. Szeptember 7-dikére, Molnár György első
föllépteül: „Lear király" van kitűzve,, Vörös-
naarty Mihály fordítása szerint újonnan betanulva
szintén először. További előkészületre kitüzettek:
„Török János," „Negyedik Béla király," „Ne
fújd, a mi nem éget," eredeti darabok, mind három
Szigligetitől; klasszikaiak, uj fordítás szerint
„III. Richárd király" — „Komeo és Júlia" Sha-
kespearetől,„Közönytközönynyel"(Donna Diana)
vígjátékMorettótól; ujabbkoriszerzőktől: „Fores-
tier Pál és Giboyer fia" drámák; „Az unoka,"*—
„Névtelen csók,"— „Erneszt", — „Kasmir kendő"
egy felvonásos uj viyjátékok.,,A velenczei kalmár"
Shakespeiiretől,8„Élet álom" Calderontól, uj fordi-
tás szerint szintén az előkészített darabok közt van.
Végül: a Beethoven ünnep alkalmára, Goethe
>>Egmont"-ja adatik az ünnepelt zeneszerző zené-
v e l . Volkmannt, ki „Ill-dik Richard"-hoz ki-
tűnő nyitányt irt, a dramaturg fölkérte, hogy e

h a szükséges többi zenét ia irja meg. A
I z ő ezt készséggel megigérte, sigylll-dik
-K'ehard az őszszel már az ő zenéjével fog adatni.
t~i ^„ t ervozett uj építkezés a színpad mellett há-
. u főkép tüzrendőri tekintetből nem hagyatott
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tn„l u f oS ép'ittetni, mi által a légvonat fog
Kovesbedni. Ezenkivül a házi szinpad elkészül. A
regi első függöny, mely 25 évi használat után
annyira szétfoszlott, hogy folyvást leszakadással
fenyegetett, a szünidő után már nem fog használ-
taim Az d i g

igazgatóság fölterjesztése
Ö hintájára pályázat fog

tetni. Az ideiglenes
szerint egy uj e i 8 Ő
hirdettetni.

** („A homoepathia és az orvosi tudomány")
czimmel egy füzet jelent meg Ráth Mórnál, s
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abban az egészségügyi tanácsnak, egyetemünk
orvos - karának és Dumas franczia vegytanár-
nak véleményes jelentései vannak a hasonszonvi
gyógymód egyetemi képviseltetéséről, kórházi
gyakorlatáról stb.

** (A „Természettudomány Közlöny") I I . kö
tétének 16-ik füzete a következő tartalommal
megjelent: „Egy kő korszakbeli Pompéji" Szabó
Józseftől. „A szinkép-elemzés" (képpel és szin-
nyomatu ábrával) Ábel Károlytól. „Az álom és
alvás." A m. tud. akadémiából (a természettud,
osztály üléseiről.) Társulati ügyek.

— (Jelentés.) A „Gróf Batthyány Lajos az
első magyar miniszterelnök élete és halála" czimü
életrajzi műhöz — a felhívás kibocsátása után —
az elvérzett nagy hazafihoz közel állóktól számos,
eddig kevéssé ismert érdekes adat küldetett be,
mi a munka egy részének újra átdolgozását tette
szükségessé. E körülmény késleltette néhány nap-
pal a könyv megjelenését, a mely azonban, a ter-
vezett 10 ivnél most már nagyobb terjedelemben,
a jövő hét folytán kikerül sajtó alól a az előfize-
tőknek szét fog küldetni.

Közintézetek, egyletek.
** (A fővárosi közmunkák tanácsa) már meg-

kezdte működését. A minisztérium jóváhagyta a
tanács szervezetére vonatkozó javaslatot. A köz-
munkatanács alelnökének (Tisza Lajosnak) hatezer
frt évi fiotése s ezer frt szállázpénze lesz. A taná--
csosok nem kapnak rondes dijat, hanem ülésenként
jelenléti jegyeket, s minden ily jegyért tiz frtot.
A kezelési osztály vezetője Ország Sándor,
műszakié Reitter Ferencz, a számvevőié pedig
Cserhalmy Ferencz lettek. Országh S. ennélfogva
a budavárosi tanácsnokságról, Roitter Ferencz
pedig közlekedésügy tanácsosságáról le fognak
mondani. Alánczhid-épülotet a tanács rendelkezése
alá bocsátotta a kormány.

** (Az orvosok és természetvizsgálók aradi
vándorgyűlésére) következő programmot készített
a rendező bizottmány: Szeptember 2., 3. és 4-kén
boiratás a városi polgárnagyi hivatal egyik ter-
mében ; szept. 4. este 4 órakor ismerkedési estély
a „fehér kereszt" nagytermében; szept. 5-én d. e.
9 órakor megnyitási közgyűlés a „fehér kereszt"
nagytermében; szept. 6. és 7-én szakülések az erre
kijelölendő helyiségekben; szept. 8. kirándulás
Lippa, Radna és Világosra; szept. 9. szakülések;
szept. 10-én zárközgyülés 8 ezután nagy társas-
ebéd a kiserdőben; szept. 11-én kirándulás Déva,
Vajda-Hunyad, Hátszeg, Petorzsényig. — Aradon
ez alkalommal régészeti kiállítást is rendeznek; e
ezélra a megye alispánja már át is engedte a me-
gyetermét. Áz elszállásolási bizottság utasittatott,
miszerint e hó 20-ig gondoskodjék arról, hogy
legalább 600 egyén elszállásoltathassék a nagy
gyűlés idejére.

** (A képzőművészeti társulat) termeiben most
érdekes japáni, khinai és siámi tárgyak láthatók,
melyeket Bernáth Géza ur, a keletázsiai expeditió
tagja, engedett át kiállítás végett. Vannak ezek
közt érdekes fényképek, rajzok, faragványok, vé-
setek, ékszerek, kisebb-nagyobb csecsebecsék, stb.
Véget érvén a nagy kiállítás, a társulat érdokes-
nek találta o tárgyaknak helyet adni ama festmé-
nyek mellett, melyeket a deczemberi sorsolásra
vásárolt meg. Másrészt pedig a kiállítási helyiség
felét átegedte magánosoknak, kik most eladásra
szánt régi festményeket állítottak ott ki. Mind-
ezok naponként reggeli 9 órától esti 6-óráig 10
krnyi beléptidij mellett láthatók.

Egyház és iskola.
** (A kassai gymnázium) igazgatói állására

a közoktatásügyi miniszter Nuber Sándor ottani
rendes tanárt nevezte ki.

*• (A Kecskeméten felállítandó állami alreal-
tanoda) első osztálya a jövő 1870/1. tanév kezde-
tén fog életbelépni. — Az igazgatói és szükségelt
tanári állomások betöltésére vonatkozó hirdetmény
a magyar hivatalos lap pályázati rovatban olvas-
ható.

** (A pesti egyetem) az idén jun. 25-én ülte
meg újjáalakítása 9-ik évnapját. — Ez ünnepély
alkalmával tették közzé az idei jutalomtételek
eredményét. A jogi karnál büntető jogi föladva-

nyokért Katona Mór (negyedéves) s Dózsa Samu
(harmadéves) nyertek jutalmat; Steiner (orvos-
tanhallgató) s Takács Lajos (jogász) pedig dicsé-
retet. A római jogkérdés pályadiját (100 frtotj
megoszták Szigothi Gábor és Takács Lajos közt.
Az orvostani karnál jutalomban részesültek Réczey
Imre, Simbringer Frigyes, Gód Manó és Müller
Ede orvosnövendékek, élettani, kísérleti kórtani
és szülészeti művekért. A bölcsészeti karnál jutal-
mat kaptak Nemes Imre (neveléstani kérdésért,) «
Ripár István (ásványtaniért.) A dr. Arányi három
(30., 20. és 10 frtos) jutalomdijait a legjobb bon-
czolási jegyzőkönyvek készítéséért Dörffy Vilmos,
Jármay László és Andráscsik E. nyerték. A jutal-
makat azonnal kioszták.

** (Gyorsirászat a középtanodákban.) A,
közoktatásügyi miniszter megbízta Fenyvessy és
Markovics országgy. gyorsírókat, hogy az iskolai
szünidő alatt tanfolyamot nyissanak a gyorsirá-
szatból középtanodai tanárok számára. Hogy ed-
dig a gyorsirászat nem taníttatott, a középtano-
dákban, oka az volt, hogy nom volt elegendő
gyorsirászati tanár; ez intézkedéssel meg fog ez
akadály szűnni.

** (A pesti német ref. templom) alapkövének
letételi ünnepélyén König, a német leány-egyház
prédikátora, beszédében különös hatással említette
meg, hogy e templomot nemzetközi szövetség épí-
ti, mely az evangélium alapján egyesült; németek,
svájeziak, francziák, belgák, angolok, skótok, ke-
zet fogva a haza Ős lakóival, a magyarokkal, s
ezeknek vendégszerető védelme alatt épitik itt
iston házát. Megköszönte Pest városának, s a ma-
gyar anyagyülekezetnek jóságát, különösen ki-
emelvén a főpolgármester és Török püspök ur
érdemét. A város ingyon adta a 600 négyszög
ölnyi telket, főként Török püspök ur közbenjárá-
sára. A derék skót missionarius csak a maga érde-
méről nem emlékezett meg, pedig az oroszlán rész
kétségkívül őt illeti, mind a Bethesda-kórház,
mind az iskola, mind a templom létesítésében.

— (A sárospataki ref. főiskolában) a nyilvá-
nos közvizsgák rendje az 186%0. iskolai évvégén:
Július 5—10. a VIII. gymnáziumi osztály szóbeli
vizsgája, mint érettségi vizsga. — Juliua 10. va-
sárnap délelőtt ünnepélyes isteni tisztelet a vá-
rosi egyházban. Ezután a főiskola imatermében t
a közvizsgák ünnepélyes mognyitása s közigazga-
tói évi jelentés. Délután: szavalás, zene, ének, pá-
lyadijak kiosztása, testgyakoriatok. — LA gym-
náziumban. Július 11 —12. Az I. és V. gymn.
osztály. Külön termőkben. Jul. 13—14. A II. III .
és VI. gymnáziumi osztály. Jul. 15—16. A IV. és
VII. gymnáziumi osztály. — A főiskolában levő
elemi I. és II. osztály, valamint a rajz és szépira-
szati iskola vizsgája, a közvizsgát megelőzőleg jú-
lius 8 és 9-ón fog megtartatni. Július 10-én dél-
után tartatik az úszni tanulók vizsgája. — 11. Az
akadémiában. Július 4-ik napján mind a három,
u. m. a hittani, jogi és a bölcsészeti szakban minden
tanár szokott tantermében és rendes előadási órái-
ban megkezdi a vizsgálatokat, melyek szakadatlan
rendben folytattatnak bezárólag július 16-dikáig.

** (A kis-kun-halasi helv. hitv. lyceum) nyári
vizsgái követkoző renddel tartatnak: jul. 18—21.
nyilv. közvizsgák, 25 és 26-án Írásbeli érettségi
vizsgák. Megelőzőleg jul. 16-án délután tornászat,
17-én d. u. az önképezde zárünnepélye.

— (A hódmezö-vásárhelyi ref. lyceumban)
a nyári félévi vizsgálatok július 23— 28-ikig; az
érettségi vizsgák: Írásbeliek július 18, 19, 20 és
21-ikén, a szóbeliek pedig 28-ikán és 29-ikén
fognak megtartatni.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
f ( Mezei munkások szállítása.) Külföldön

és nevezetesen Angliában igen olcsón szállít-
ják a vasutak a munkásokat; moat nálunk is némi
könnyítéseket eszközölt ki a minisztérium e tekin-
tetben. Nevezetesen : a) az osztrák államvaspálya
pest-érsokujvári, érsekujvár-pozsonyi, pest-czeg-
lédi, czegléd-szegedi és szeged-temesvári részvo-
nalain, b) a déli vaspálya buda-kanizsai vonalán
vegyes tohervonatok közlekednek, melyeken har-
madik osztályú kocsikon mérföldenként és fejőnként
12 kr fizettetik minden agió vagy egyéb pótlék
kizárásával. Ha a munkások csapatonként vagy
nagyobb számmal szándékoltatnának szállíttatni,
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ez esotben, ha az osztrák államvaspálya valamely
állomásán legalább tiz egyén jelentkezik tova
szállítás végett, kik hatósági bizonyitványnyal
igazolják azt, hogy mezei munkák vállalása végett
utaznak hazulról, vagy ily munkák teljesítése után

• kivannak hazatérni, fejenként és mérföldenként
10 krért szállíttatnak, c) Az államvaspályán, d)
a tiszai vaspályán, folyó évi július 1-től fogva
IV-ed osztályú kocsik vannak berendezve; melye-
ken mérföldenként és fejenként 10 kr fizettetik,
ezen felül az agió és bélyegilleték; o) az első er-
délyi, f) az alföldi, g) a mohács-pécsi és h) pécs-
barcsi vaspályák vonalain szintén IV-ed osztályú
kocsik közlekednek, molyeken mérföldenként és
fejenként 9 kr fizettetik, ezenfelül az agió és bé-
lyegilleték. Ezen dijak ugy egyesekre, mint cso-
portokra nézve egyaránt állanak.

Mi ojság?
** (József föherczeg mint archaeologus.)

József föherczeg köv. levelet intézte jun. 15-én
főt. Rómer Florishoz: „Kedves Atyám Uram!
Jelentem, hogy tegnap este 7 órakor a kastély
előtti lejtőn 2 és egy negyed lábnyi mélységben
egy női és egy férfi csontvázat találtunk. A nőin
réz karperecz van, a férfié mellett nagyobb cserép-
edény állott, mely azonban minden elővigyázat
mellett szétmállott. A karperecz tojásdadkorületü.
Most indulok körútra, de 15-én este hazajövök és
megmosom a találtakat. Az edény egy részét talán
ös8zoállitbatom. Ha ismét ogy szabadnapja lenne,
ne felejtse el végkép a szegény, de klassikus római
földön álló Alcsuthot. Maradok váltig őszinte és
háladatos tanítványa: József föherczeg." — 15-én
este R. FI. köv. táviratot vette a főherczegtől:
„Távollétem alatt nagyon érdekessé váltak az
ásatások. Több egész edény és ékszer!"

*• (A Batthyány-emlékre) az illető bizottság
hivatalos jelentése szerint eddiggelé nyolez pá-
lyamű érkezett, de bo van jelentve külföldről
még egynéhány. A pályamüvek közszemlére fog-
nak kitétetni a múzeumban.

— (Sarlay Pál,) kitől lapunk számos érdekes
. kaliforniai levelet közölt, a hazába visszatérte

után különböző vasúti társulatoktól nyert alkal-
mazási ajánlatok közül, mint legelőnyösebbet, a
keleti vasutét fogadta el, s annak gyulafehérvár
— medgyesi vonalánál fog működni mint mérnök
háromezer ft. évdijjal s egyéb járulékokkal.

** (Uj nyomdák.) Sártory István Makón kö-
zelebb nyomdát nyitott. Mint jelentéséből látjuk,
közelebb kölcsönkönyvtárt is nyit, könyv-bizomá-
nyokat vállal és szakavatott solid kezelése üzletét
ama vidéken kétségkívül rövid idő alatt közked-
veltté teszi. — Székely-Udvarhelytt Benedek Dá-
niel nyitott nyomdát, mely igen sikeresen működik.

** (A temesvári török konzul) Murád Effendi,
ki már „Budai hangok" czimü német költemény-
füzérével feltűnt, a napokban „Thüringiánát'<
czimü költoinénykötetot adott sajtó alá, a weimari
nagyherczegnok ajánlva.

** (Magyar föuri esküvő Amerikában.) Jú-
nius 6-kán kelt egybe gróf Eszterházi Miska, a
tatai gróf idősb Eszterházi Miklós fia, s az osztrák-
magyar észak-amerikai követség tagja (attachéo)
— Caroll Sáhrával, Griffin észak-amerikai tá-
bornok fiatal özvegyévol. Az esketés történt az
érseki fővicárius által Baltimorébon, hol a meny-
asszony édes anyja lakik, s jelenvoltak az észak-
amerikai statusok elnöke Grant, államtitkára Fish,
az osztrák-magyar, franczia és spanyol követek,
Swann kormányzó", Turenne és Colobienne grófok
éa Freemann angol követségi tag.

f (Halálozások.) Dr. Landever Oszkárjog-
akadémiai tanár Kolozsvárt meghalt. Tehetséges
^s szorgalmas ifjú volt. A többek közt ő volt szer-
zője, a „Barátságos beszélgetés a magy. népszám-
lálásról" czimű népies röpiratnak, a mely lapunk
mellett is szétküldetett. — Márkus Elek a pesti
reform, főgymnasium tanára s Kalocsa Rózának a
pesti ref. leánytanoda igazgatójának férje, jui.
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5-én, élete 29-ik, házassága 2-ik évében s több évi
buzgó tanárkodás után, néhány heti igon súlyos
betegség következtében elhunyt. — Debreczenben
a 19 éves Szanka Ludovika, Jászberényben Hál-
may honvédszázados 14 éves leánya Ilka, Győrött
pedig Martini Júlia halt meg, ki egész életét a jóté-
konyságnak szentelte, végrendeletében pedig húsz
ozer ftot, a pozsonyi ev. lyceumnak és 500 ftot a
győri nőegyletnek hagyott. — Erdélyből Földváry
Károlyné és id. Mózsa József né halálát jelentik.
Brassóban Gergely János volt honvéd-főhadnagy
meghalván, meglepőn szép kegyelettel kisérték örök
nyugalomra a brassói polgárok és az uj honvédok,
közös hadseregi zenekar kísérete mellett. — Kecs-
keméten Csányi János aggastyán polgár halt meg,
a ki 47 évig szolgálta Kecskemét városát, mint
ügyész, bíró és polgármester. 1850-ben tapintatos
eljárásával megmenté a várost Losoncz sorsától.
Temetésén az egész város ifja-véne megjelent.

— (Ledniczky Mihály,) nyugalomba lépett
septemvir, kedden reggol agyonlőtte magát. Hot-
főn este még sétát tett öcscsével (L. Mártonnal)
s a „Magyar király"-nál vacsoráltak. Éjjel ez
öcs hallá őt járni-kelni, de ez nem tűnt föl noki,
mert Ledniczky álmatlanságban szenvedott. Reg-
gel inasa a harmadik szobában a szőnyegen halva
találta, s a pisztolyt mellette. Hatvan év felé járt,
gazdag ember volt, de szembeteg s egy idő óta
búskomor. Huszonöt év előtt egy szerencsétlen
szerelmi viszony folytán elmezavarba esott s egy
magán tébolydába jutott; do kigyógyult s később
a legjelosb ügyvédek egyike lett. Ujabb időben
sokat emlékezett ama régibb viszonyra, s ez is
nagyban neveié búskomorságát. Öngyilkossága
nagy izgalmat szült ismerőseinek körében.

Szerkesztői mondanivaló.
— II. l iy—n. A költemény teljes figyelemre méltó.

Eszmékben nem szegény s a hangban itt-ott megkapó
őszinteség uralkodik; képei keresetlenek s nyelve egész-
séges. Óhajtanok azonban, vegye még egyszer átdolgozás ]
alá s a külforma feltűnőbb egyenetlenségeit simítsa el.
Talán terjedelmes voltából is lehetne elvenni valamit;
rövidség által csak nyerne hatása. Mindenesetre kitartásra
buzdítjuk a pályán, melyet oly reménygerjesztöleg kez-
dett meg.

— Pest. V. Gy. Mulattatónak a vers elég mulattató > j
de közölhetőnek nem közelhető. Különben elég ügyesen
van szerkesztve s irva, a mi azon reményre jogosit, hogy
kevésbbé „pikánt" tárgyat is sikerrel tudna kezelni.

— Laczhaza. A küldeményt: az érdekes angol be- |
szély végét köszönettel vettük. Az előfizetés megtörtént. í

— Domnest (Moldva.) M. S. A küldött sorokból I
nem tudtunk teljesen eligazodni a dolog állásáról. Részié- i
tesb tudósítást óhajtanánk. j

— Gát. O. A. A könyv-eladást mi nem közvetithet-
jük. A jelentést azonban, úgyhogy a tulajdonoshoz kül
dessék a megrendelés, szívesen közzé teszszük.

Nyiit-tér.
Megjelent és július végéig előfizetési áron kapható:

„BENEDEK ALADÁR
legújabb (4-ik kötet) költeményei."

i

E kötetre maga a szerző következőleg hívja |
föl a közönség figyelmét:

A költészet e mostoha időszakában kétszerte jóleső
volt tapasztalnom, mikép a t. olvasóközönség minden eddig
megjelent munkám iránt kiváló részvétet és érdekeltséget
volt szíves tanúsítani. Hz volt egyik legfőbb oka, hogy inie
ismét egy egész uj gyüjteménynyel jelenek meg, mely a két
utolsó év alatt irt szerény alkotásaim összegét képezi.
Keménylem, hogy e gyűjtemény még inkább ki fogja elégí-
teni olvasóim igényeit, mintáz eddigiek, s kik már szívesek
voltak e könyvre megrendelést tenni, azok is kárpótolva
lesznek várakozásaikért, a mennyiben a késedelem által az
Ígért tartalom néhány ívvel növekedett, és a kiállítás is
csinosabb lön. Most tehát, midőn a 216 lapra terjedő kö-
tet megjelent és szétküldetett, saját magam veszek bátor-
ságot, hogy azt e néhány sorral a költészet-kedvelő közön-
ség figyelmébe ajánljam. Az eddigi részvét előre is meg-
nyugtat arra nézve, hogy buzgalmam és őszinte, komoly
törekvésem e téren ezután sem lesz eredménytelen, és cse-

kély tehetségem a halál olőtt is számithaí némi elismerésre
és támogatásra. — Az iyaz költészet barátai csak napról
napra szaporodni fognak és nem kevesbední, mint ezt a híg
kedélyü és száraz gondolkodású fők bizonyíthatni szeretik.
A költészet egyenrangban áll a vallással, és míg emberek
lesznek, addig költészet és vallás is lesz! A természet lelep-
lezhetlen örök titkai szolgálnak erre nézve kezességül,
melyek a képzelemnek végetlen dús anyagot nyújtanak az
egyén ama sok s különféle eszméire s érzéseire, melyek
eredetben mindnyájunkkal rokonságban állván, a költészet
és vallás anyaforrását képezik, s melyek a „szép" s „igaz"
alakjában és színében érzékeink előtt megjelenve: lesznek
ránk nézve örökértéküvé, költészetté! És én meg vagyok
győződve, hogy az ily költészetnek barátai csak napróA
napra szaporodni fognak! Példák erre: a müveit nemzetek í
E költészetnek törekedvén szolgálni én is, magamat még
egyszer a költészet barátainak szives figyelmébe ajánlom.

Pest, 1870. évi június 25-én.
Benedek Aladár.

A csinos és Ízletes külsejű kötetet Heckenast
Gusztáv nyomdája állította ki.

E kötetre július végéig 1 ftjával lehet meg-
rendolést tenni; díszpéldány 2 ft. Boltiára maga-
sabb leend. A könyv postai utánvét által is meg-
rendelhető. A megrendelések Aigner Lajos könyv-
kereskedésébe (váczi-uteza 18. sz.) küldendők.
Benedek Aladár összes költeményeit a legújabbal
együtt (4 kötet) a kitűzött határidő alatt 4 frt 80
kr. bolti ár helyett, 3 frtért lehet megrendelni.

— (Ajánlkozások.) Egy|pályavégzott gymn.
tanuló nevelőül — s egy jogász ügyvéd mellé
gyakornokul ajánlkozik. Értekezhetni Sándor-
utcza 11. szám, utolsó szoba.

— Egy 35 éves özvegynő, ki a háztartásba
jártas, óhajtana mint gazdasszony alkalmazást
nyerni Pesten vagy vidéken. Ertositést ad levél
utján H. R. — (Budavár, országház-uteza 92. sz.
földszint 2-ik ajtó balra.)

— (Beküldetett.) Szoboda Vilmos vasárnap
július 3-án vezette oltárhoz hű szive felét Szoboda
Etelka kisasszonyt.

SAKKJÁTÉK.
554-ik sz. f. — Grimshaw W.-tól

(Londonban.)
Sötét.

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.

Az 549-ik számú feladvány megfejtébe.
(Coates W.-tól Londonban.)

Világos. Sötét
1. F f 7 - e 8 : + Kc6—d5(a)
2. Vei—bl tetszés szer.
3. V, vagy F ad mattot

Helyesen fejtették ine*: Veszprémben:Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Miskolcion: Czenthe
József. — Jászkiséren: Galambos István és László. — A
pesti sakk-kör.

Világos, (a) Sötét.
1. Kc6—b6
2. Vei—al tetsz. szer.
3. V ad mattot.

Hónapi-és
betlnap

HETI-NAPTÁR.
Katholikns és protestáns

naptar
Görög-oroHi

naptar

Július
10 ! Vasár , B 5 Amália szűz B 4 Ilma

Hétfő IPiuspápa j Eleonóra
Kedd I Henrik csász. © • Nábor
Szerd. (Margit szűz j Jenő, Joel
Csőt.
Pént.

Bonaventnra
I Apostol oszlása

Szóm. ;Karm.h B.Assz.

Kamillui
Apóst, oszlás.
Faustus

Izraeliták
naptara

Jun. (ó)
28 l> 4 Cyrill
29 Fel. en Pá l
30 12 Apostol

2 B. A. ruhája ,
3 Jáczint i! 16 Évi
4 Kret. András 17 45 Sabb.

Thamuz
n
12 Demuth

118
in

K a p H o l d
hossza kél nyug.| hossza kél nyűg.

f. p- ó. p.
107 55í4 13
108 52!4 14
109 49 4 15
Il i i 46
111 44
112 41
113 38

4 15
4 17

Hold valtoEDKal. © Holdtölte 12-én 11 óra 52 perczkor éjjel

6. p
255
270
283

54Ü297
53Ü311

7 52Ü324
7 5l|Í837

P-

5
28
38
29

6
13

6

6. p. i

5 37 í
6 45;
7 45 :

8 35'
9 15
9 47'

10 15
6 46
7 54

T Á R T A L O M .

Egy forradalmár (arczképpel). _ Dalforrások. — A
magyar és hazája. III- ~ Kisfaludy Sándor emlékszobrai
Sümegen (két képpel). — A csángó-ügy ir»dalomtörté-

i nete. — Egy árva fiu. (Folyt.) — Apja levele Bolyai
i Farkashoz. — Egyveleg. — Hálószövö irlandi asszony
i (képpel). — Tárház: Irodalom és művészet. — Közinté-
j zetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság,
1 kereskedés. — Mi újság? — Szerkesztői mondanivaló. —

Nyilt-tér. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)
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HIRDETÉSEK.
Nyári idény

18IO. Homburgi fürdő Nyári idény
1870.

HL Frankfurt mellett.
A homburgi források gyógfereje mindazon betegségekben érvényesiti nagyszerű hatását, melyek a

gyomor és altest háborgatott működéséből képződnek, a szervekre jótékony ingert gyakorolnak s a megrongált czir-
kulácziót tevékonynyé teszik, s az emésztő képességet rendezik; mirigy s altesti idült bajokban különös3n a máj és
lép, sárgaság és köszvényre nézve csodaszorü hatást gyakorolnak, s olynomü betegségekben is, melyek az ideg-
rendszer túlfeszített izgatagságából származnak, a homburgi ásványvizek használata felette nagy hatással birnak.

A fürdöházbnn nemcsak ogyszorü édesviz-fürdők, hanem orosz-gőzfürdők,valamint sós- és tűfenyü-fürdők,
anyalúg, korpa, kén- és fürdő-szappan hozzáadásával vagy a nélkül — szolgáltatnak.

Idült börbajok ellen, néhány év óta kitűnő oredménynyel szappannal vegyitett ásványkátrány-fürdők
is alkalmaztatnak.

A már évek hosszusorán át fenálló hidegvíz-gyógyintézet, (a pünkösdi kutnál) a t. ez. közönség számára
ügy mint ezelőtt, ugy most is nyitva áll. Ezenkivül oly betegek, kik a hidegvíz-gyógymódot rendesen használni
akarják, azok dr. Hitzel úrral, ki kizárólag a hidegviz-gyógyintézet vezetésével van megbizva, — mint az intézet-
ben, mint saját lakásán naponként értekezhetnek.

Savó, a svájezi Alpensennen-ből, (Appenzell kantonban) kecsketejből kettős elválasztás által készittetik, s
reggel a forrásoknál a szükséglethez képest vagy magában, vagy vegyítve különnemü ásványvizekkel — szolgáltatik.

A nagyszerű társalgási ház, egész éven át nyitva áll; magában foglal pompásan díszített helyiségeket,
ezek közt egy nagyszerű bál- s hangverseny-terem, egy étkező- s kitűnő szellőzetü billiárd-terem, több ízletesen
diszitett játszó-termek, kávé- és dohányzó-szoba.

A nagyszerű olvasó-kabinét a t. ez. közönség számára minden díj nélkül folyvást nyitva áll, ellátva: a
legolvasottabb német, franczia, angol, olasz, orosz, lengyel és holland politikai és szépirodalmi lapokkal, a pompás
étterem, melyben étlap szerint lehet étkezni, a gyógykert szép asphalt erkélyére vezet; a konyha a hiraeves
Chevet-ro van bizva Parisból. A gyógy-zenokar, mely 40 kitűnő tagot számlál, naponként háromszor,u. m. treggol
a forrásoknál, délután a kert zene-pavillonában s este a bálteremben játszik.

A múltévben, azon kedvező alkalom — mely épen kínálkozott — lőn felhasználva, hogy a t. ez. vendég-
közönség a párisi Palais Royal szinház hirnevos művészek humoristikus előadásait mint újdonságokat élvezhette.

A küszöbön álló idényre egy igen vonzó változatosság van kilátásba helyezve; június hó közepétől július
végéig az Opora comiquo francais tagjai — Auber, Boieldieu, Halevi, Adam, Herold Ricci stb. kedvelt hangszer-
zeményeit fogják előadni. A legjobb erők vannak megnyerve, nevezetesen: Capoul, Du Wast, Bataille hirneves
énekesek s Marimon, Singeléo stb. hölgyek Parisból, teljos zenekarral.

Augusztus olojén az olasz opera veszi kezdetét s tart szeptember végéig; Patti Adoline ünnepelt művésznő
ismét itt fog énekelni, — do most Trobelli asszony kitűnő altista, s Wachtel, Bottini, Verger, Bagagiolo stb. éne-
kesek társaságában; a kórus 30 személyből álland.

A homburgi fürdő, a rajna és bajor-osztrák vasúthálózat bevégzott építésével, Európa kellő közepén fokszik.
Bécsből 24, Berlinből 15, Parisból 16, Londonból 24, Briissel és Amsterdamból 12 óra alatt érünk oda, (közvetlen
vasúti összeköttetés lévén Homburgik). Frankfurt és Homburg közt naponként 18 vonat tartja fenn (ide s oda) a
közlekedést, — utolsó menet 11 órakor — s a vendégeket fél óra alatt szállítja, mely által alkalom nyujtatik
Frankfurt nevezetességeit, szinház, hangverseny s más egyéb esti mulatságokat meglátogatni. 817 (9—12)

Csak alapos gyógyítás bizto-
sit ntóbajok ellen.

T i t k o s

betegségeket
s tehetetlenséget,

elgyengült férfieröt,
gyakori magömlések, sőt a végképem
tehetetlenséget katonai és polgári kór-
házakban sikerrel használt egyszerű
módszerrel bámulatos gyorsan és ala-
posan (az újonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyítja Weiss J . gyak.
orvos és szülész, az itteni cs. kir. gar-
nison fökórházban kiszolgált osztály-
orvos, minden alkalmatossággal ugy a
titoktartás, mint a gyógyczélokhoz jól
beosztott rendelő-intézetében Pest,
Sebestyén-tér 4-dik szám 1-ső emelet,
(a „2 huszárhoz" ezimzett kávéház fe-
lett), naponkint reggel 7 órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Dijjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 675 (8—12)

Heckenast Gnsztáv könyvkiadó-hivata-
lában Pesten (egyetem-uteza 4.sz. a.), meg-
jelent és minden hiteles könyvkereskedés-

ben kaphatók:

A hat Dderszki leány.
Regény.

Ir ta J ó s i k a M i k l ó s .
Második kiadat.

(Jósika regényei 29—32) 4 kötet 16-rét 250
242, 244, 247 lap), fűzve 2 ft.

Füszerkercskcdés megnyitás.
Van szerencsém ezennel a t. ez. közönségnek tudomására hozni, misze-

rint a Bauhofer és Jármay ezég alatti fűszerkereskedést átvottem, melyet ogy-
átalában friss árukkal ellátván, ezentúl is főfeladatomnak tekintendem, a t. ez.
közönség becses bizalmát jó,olcsó és pontos kiszolgáltatás által kiérdemelni.

Ennek következtében ajánlani

jóféle s tisztaizlésü

kávé csak 2 ft. 80 kr.
5 f o n t

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

3 ft. 40 kr.
3 „ 80 „
4 „ — „

Plant-CIylon-kávé . • 4 ft. 20 kr.
Guba-kávé egész finom 4 ,, 40 „
Gyöngy-kávé egész fin. 4 „ 50 „

továbbá:

Ciukor, bras i l ia i-rh l im e g y p in t 1 ft., legfinomabb jamaikai-
rhutn, Pecco-virág- és Souchong-thea, sardinak, mustár és sajt-félék

a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Jármay Armin-nál
)(ezelőtt Banhofer és Jármajs)

a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén, 11-dik szám alatt

IBBf Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leg-
«y°nabban eszközöltetnek. „ 804(11-12)

S^~ A t. ez. vidéki közönségnek! Üzletem könnyebb f eltala-
s» tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájrajz,
e l y a lánczhidtól veszi kiindulási pontját!

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában (egyetem-uteza 4-dik szám
megjelent és mindon könyvkereskedésben kapható:

Az 1870-ik évi

TORVÉNYEK
ugy az azok

életbeléptetése és végrehajtása tárgyában
kibocsátott magy. kir. miniszteri rendeletek

Hivatalos adatok után közli

SZENICZEY GUSZTÁV,
nyűg. kir. váltó-feltörvényszéki bíró.

I. füzet.
(Nyolczadrét 7 7 lap fűzve.) — Ára 50 krajezár.

kiada*
(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet

titkai s veszélyeiJ
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, az utóbbiak óv- és gvógy-
módjaival. 801(12-12)

Függelékkel a bajakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t, lyoni orvos
ragályelleni legbiztosb óv-

szerérői,
a férfi és n&i ivarszerek boneztani ábriival.

Ara: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krra! több

utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő

czim alatt:

Dr. Eiber V. P.
Pesten, József-utcza 66-ik számú

saját házában.

Kutya-labdacsok,
Anglia leghirnevesb állatorvosai-
nak évok hosszú során tett ta-
pasztalatai alapján, Kwizda Fe-
rencz János által készítve, Kor-
neubur gban; kutya - betegség,
vidatáncz, nehézség, csúz s a ren-
des kutya-betegségek ellen.
^ y * Biztos óvszer a ve-

szettség ellen. *^PB
Egy skatulya ára 80 kr.

V a l ó d i minőségben kap-
ható Pesten: TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnái, királyutcza
7-dik szám. 847 C4 12)

:••>

i '



• 360

Ileckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik sz.)
megjelent és minden könyvárusnál kapható:

DÖNTVÉNYTÁR.
A magy. kir. curia semmitöszéki

es

legfőbb itélöszéki osztályának elvi jelentőségű

határozatai.
Gyűjtötték:

Dr. Dárday Sándor és Dr. GciIIu József.
m. k. iazgságügyminiszteri titkár. a m. k. semmitöszéki tanácsjegyzője.

I. folyam.
Nyolczadrét 164 lap) fűzve ára 1 ft. 50 kr.

Előfizetési felhívás

„HONVÉP
első magyar katonai hetilapra.

Előfizetési föltételek:
Félévre (július—deczember) 3 ft. — kr.
Negyedévre (július—szeptember) . . . . 1 „ 5O „

WC Kendes szétküldés eszkölhetéso végett az előfizetések minél
előbbi beküldése kéretik. — A pénzes levelek bérmentes küldése ké-
retik.

§HT Tíz előfizetett példány után egy tiszteletpéldány jár.
B V A „Honvéd" 1869-ik évi folyamának július—deczemberi,

valamint 1870-ik január—juinus teljes ezámu — a magy. kir. honv.
törzstisztek arczlépeit és életrajzait tartalmazó — példányai foly-
vást megrendelhetők a „Honyéá" kiadó-hivatalában.

Ára a félévi folyamnak 3 forint.
&3sT Folyó évi j anuár 1-tölkezdve, teljesszámu példányok

még szinte kaphatók.
A „Honvéd" előfizetői a „Diplomatische Wochensehrift"-et

ingyen kapják, ba bérmentes levélben óhajtásukat nyilvánítják.

A „Honvéd" kiadó-hivatala.
(2—3) (Pest, egyetem-utcza 4. sz. a.)

ipen most jeleni meg
és minden könyvkereskedésben kapható:

KOSSUTH
a magyar emigratió török földön.

Irta

SZÖLLÖSY FERENCZ,
a magyar emigratió tagja.

(Függelék: Útirajzok.)
(Nyolczadrét, 288 lap) fűzve 1 forint 20 krajczár.

I

A nyári idényre
kővetkező czikkek dus választékát ajánlják

KERTÉSZ és EISERT Pesten,
Dorottya-utcza 2. szám, a „magyar király" czimü szállodával szemfeöet.

Fagylalt-készitö gépek,
A« uj medencze-alaku gépekkel, melyek minden eddig megjelent gépeknél jobbak, 10

perez alatt; oly fagylaltot készíthetni, mely készitós közben a gépben alkalmazott készülék
Által folyvást kevertetvén, finomságára nézve kívánni valót [nem hagy, igen díszes meden-
uzéjök pedig külön bor és pezsgő behütésére is használható;egy iteze fagylaltra Tahik da-
rabja 14 ft 50 kr. Két itezének 18 ft 50 kr. Egy kis könyvecske, mely nem csak a gép
használatának körülményes leírását, hanem a különféle fagylatnemek készítéséhez vatóutasi-
ást is tartalmazza, minden géphez mellékeltetik s kívánatra külön is elküldetik.

Henger-alaku gépek, darabja egy itezének 8 ft 80 kr. Két itezónek 13 ft 50 kr.

Franc. szik(Soda)viz készítő gépek.
A Sodaviz mint igen kellemes, egészségi tekintetben elónyös ital, gyorsan általános

kedveltségre jutott. Gépeink segítségével, követve a használati utasítást, bárki csekély fá-
radság éa költség mellett, maga készíthet kitünó, s ami a födolog, mindig friss Sodavizet

Á Sodaviz-gépeknek árai 2 4 6 10 meszelyt tartalmazók
; frt 9.— 10.— 15.— 20.—

A szükséges porok kívánatra olcsón számítva küldetnek. Gépeink peisgőbor és kü-
üi nemű limonádék készítéséhez is> alkalmasak.

Angol patent kerti-fecskendök,
melyek egy rugany (caoutehonc) csőből állanak, melynek alsó vége bármilyen vizzel telt
edénybe állittatik, míg a cső felsó végén alkalmazott, felette szilárd s bárki által könnyü-
sóggel kezelhető órcz-fecskendő, eső alakjában vagy eey egyes erőa sugárban, meglepő
fáv. Iságra vagy magasságra szökteti a vizet, — s ennél fogva a hájnál, a kertben, kerti
házakban, sót tűzveszély alkalmával nagy előnynyel használhatók. Kitebbek darabja 10 frt

80 kr, nagyobbak 14 frt, nagyok 17 frt.
s3^"" Nyári legyezők, felette dus változatosság-',^^- Sodrony étek-fedők 7—12" 35, 40, 50,

ban, fából készültek, battist és selyemrészek-' 60, 70, 80 kr.
kel, festvényekkel díszítve, összerakhatok s<6. |fflF~ Hiitö-tncdenczék 2.50—5 ftig.
25 krtól kezdve 10 ftig darabja. | ^ ~ K e r t i g y e r t y a t a r t ó k üveg-fedőkkel gyer-

~"""* N a p - é s e n t o u t c a s - e r n y ő k , a legújabb, - - - - - . . - . _ . .
legválogatotlabb ízlésnek megfe-

divatnak és
lelő, valamint jutányos olcsó nemekben is 1 ft
#0_ krtól 15 ftig.

Nap-ernyők urak részére 2.80—7 ftig.
Esernyők, alpacca és legjobb selyemszö-

vetekkel befonva 3.75—10.50 krig, legjobb
angol 12 bordás ernyők 12 ft. !
~ Rugany eső-öltönyök, ujakkal és fejfe-\

dó'vel nagyságuk- és minőségükhöz képest 10\
fltól 19 ft 50 krig, Kocsizó és lovagló kb'pe-\
nyék, fejfedővel 15—19 ftig. Elegáns drapp-1

sziníi nhónffvk 17—20 ftig.
^ P * Sétabotok , gyermekek és fiuk számára
tő—50 krig, természetes fa-botok 25—80 krig,
finom nemüek, igen elegánsak 1—8 ftig, do-
hányzó- (atibuk) botok 2.50—10.50 krig, to-
ros- vagy slilétes-botok 2.50 —12 ftig.

®$~ Lovagló-szerek, disznóbőr angol nyergek
15—55 ftig, mindennemű kantárok, zabiák,
kengyelvasak , izzasztók , lovagló sarkantyúk,
odorok, agorászó ostorok stb. stb.

~ Plaid-szijjak gyermekek és nagyok szá-
lra, vállba akaszthatok is 40 krtól 2 ftig.

Angol szivartárak 25—75 dbnak, vállba
függeszthetők 3.30—9 ftig.

JJS8T" Fürdő-szerek: fürdő-táskák, fürdő- és
toitette-szivacsok, szivacstartók, dörzsölö-ke-
fék, keztyük é> kendők, uszó-fejkötök, sapkák,
övek stb.

g y y gf gy
tyáknak 1 ft, petróleumnak 1 ft 70 kr dbja.

Vaj- és sajttányérok üveg-fedővel 1.60—
5 ftig.

Saláta-készletek fából és szarvhói 30 kr-
tól 3 ft 50 krig.

Eczet- és olajtartók 1—15 ftig.
Viz pohártartók 65krtól 1-3.50—15ftig.
Pezsgőt fagygyasztó-gépek 15 ft.
Habverő-gépek 1.80—2.90 krig.
Asztali és uzsonna-készietek, kávé- és

viz-tálcák, evő- és kávés-kanalak, kenyérko-
sarak , gyufatartók éa egyéb kávéházak és
vendéglők berendezéséhez szükséges czikkek
készletben tartatnak.

Virág-asztalkák 6—25 ftig.
Függő virágkosarak ablakok számára

1.50—6 ftig.
Madár-kalitkák felfüggeszthetők és asz-

talkákon 1.80—21 ftig.
Utazó-szerek , nevezetesen : mindennemű

vászon-, bőr- és fa-öndök, vállbaakasztható
és kézi útitáskák, üresek és berendezettek, be-
rendezett uti szekrénykék és tekercsek, női c
uri kalap-dobozok sat., felette dus válaszU
ban tartatnak készletben, melyekről kivá- a'
ra szívesen szolgálunk £«& rajzokkal
ellátott árjegyzékkel.

M u l a t t a t á s u l .
v Flobert-féle czélpisztolyok és puskák nem
durranván szobában mint szabadban, sok mu-
latsággal párosult gyakorlathoz a czéllövé-
szetben igen ajánlandók. Pistolyok 9 fttól 13
ft 50 krig, puskák 19—20 ftig, kész tölté-
nyek száza 85 kr.

s

Melodion Sipládák harmonium hangokkal, I
táncz és egyéb zenedarabokat játszók, gyerme- [
kéknek szabadban igen sok mulatságot sze-1
reznek, egyszerűek 4 darabbal 9 ft, 6 dbbal |
15 ft, 5 darabbal és eontrabassal 16 ft.

borszeszszel használhatók I

__ Croquet-játékok gyermekek számára 1 ft |
30 krtól 3 ftig, megnőttek számára 6 ft.

Q®- Halászó-botok kivonhatok 1—16 ftig.
5 j p Kész haiiiorgok 12—50 krig.

r- Rugany labdák és ibalonok, színesek és§/GT Volans, karika-játékok, lepkehálók, bota
ürkék, minden nagyságuuk 10 krttól 2 ftig.; nizáló szelenczék stb.

S P Y ne-w A jelenleg oly o!csó postai fuvarbér lehetségessé tevén a kívánt tárgyakat gyor-
san csekély költség és utánvét mellett elkiildhetni, igyekezetünk oda irányul a belénk helye-1

zett bizalmat a hozzánk érkező rendelmények, gyors és pontos eszközlése által megérdemelni,
kérvén az árak körülbelüli meghatározását. •- Meg nem felelő tárgyak visszavetetnek. • * ^ Q

Patkányok s egerek

k i i r t á s a
legbiztosabban eszközölhető, az ő Felsége I. Ferencz József császár által, egy kizá-

rólagos szabadalommal kitüntetett patkány-méreggel gyertya alakban.

1 darab ára 50 kr.

Valddilag kapható P e s t e n : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-
utcza 7. sz. — Továbbá a birodalom legtöbb fó- és mezóvárosaiban. 846 (4—8)

Huile balsamiqae
(balzsamos-Qlaj),

jónak tapasztalt s a legnagyobb tekintélyek álta!
számtalan bizonyítványokkal igazolt szer a fülféreg-
rákfene ellen, vadász és vizslakutyáknál.

1 flveg ára % ít. 25 k r . a é.

Life preservers, Pilis for dogs.
(kutya-lapdacsok).

Egy hírneves angol állatorvos által 30 éven át
használt kutya-lapdacsok nemcsak előmozdítják a

-"m-fy-jímm*<'"**<*'">vr:x**r*>*~--'--r!***?<ar^^- f ü l - r á k f e n e g y o r s a b b g y ó g y u l á s á t , ^ h a n e m m e g -
óvják, a kutyákat minden másegyébb betegségektől, u. m. nehézkór, vidatáncz, köszvény-
8 rüh-től, az eb-düh ellen pedig a legnagyobb sikerrel használható. 813 (6—6)'i pediga legnagyobb sikerrel használható.

Egy skatulya ára 1 ft. 10 kr.

Gloggniczban.
Bérmentes levelek által megrendelhető: Bittner Gyula gyógyszerésznél

iAti

29-ik 8zám. Tizenlieíe.dsk évfolyam.

Pest, julius 17-én 1870.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Félévre 5 ft
Csopan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre ö ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

«hh £ ^ T « l f e t é l f j f ' . a
i

V a 8 " r n a P l *->8«8 é s P < " i t i k a l t j ionságokat illetőleg: Egy négysser hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igutta. i l 10 krajezárba; háromszor- vagv
Bbbradn igtatásnál csak 7 krajcárba sz&imttatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Béesben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Votfer Wollzeile Nro 9 _

Bélyeg-dij, kölön minden igUtas után 30 ujkrajezár.

Olvasóink emlékezni fognak a rappers-
wyli lengyel-emlék ünnepélyes leleplezésére,
e nagy nemzetközi találkozására a szabadság
és jog barátainak, melyben Európa jobbjai-
nak közérzülete, a jövendőre hivatkozva, egy
eltemetni szándékolt szerencsétlen nemzet
foltámadása és élete iránti bizalmát fejezte
ki, s erkölcsi támogatást kivánt nyújtani az
újkor ama martyr-nemzetének, mely annyi
sebből vérezve már, uj meg uj sebekkel il-
letve folyvást, az élethez való jogát még sem
akarja föladni s az isteni jog és emberi igaz-
ságban való törhetlen bizalommal, annyi ke-
serű csaló-
dás után is,
„bátran ki-
ált a népek
hazájához, a
nagy világ-
hoz !"

De végre
is, a kő- és
érczszobrok
csak arra

valók, hogy
holtak ham-
vaitjelöljék,
8 jaj annak,
a kinek nevét
csak mauzó-
leumokon le-
het már ol-
vasni. Nem-
zetek más

^ d o n szok-
i k fentar-
Jfni s meg-
J^ai emlé-
7

k e ^ t . A i e :
főműit,
h a t í ^ i b a n g

folyvást é l

nng/ölj e ;
zései es xnü-
vei szóló bi.

zonyságot
tesznek róla- « • j i .. • i • /

. , a> s mmden ko, műiden sor írás,
minden műtár.„ i i 1
melvlvel a iíi g y e g y " e ^ k a P 0 C S l e h e t >
*. J. ••• -, gondosan összefűzi a mul-

a • jövendővel. A z élő nemzetek, mi-
nél hatalmasabbak s m i n é i n a g y o b b a ' j ö v ö
melyet várhatnak még, annál nagyobb elö-

A rapperswyli lengyel miizeum.
szeretettel fordulnak multjok felé s szedik
össze és őrzik meg annak legkisebb emlékét
is, — egyfelől hogy emlékeztesse őket mult-
jok küzdelmeire és törekvéseire, másfelöl
hogy jelölje a haladás útját, melyen idáig
emelkedtek, s melynek jövőben való emelke-
désök összefüggő folytatása kell hogy legyen.

Ez a történeti muzeumok nagy gyakor-
lati jelentősége. S szerencsés a nemzef, mely
földje minden pontján, mit ősei verőkkel áz-
tattak, fölállíthatja múltja emlékköveit. A
nagy nemzetek nemcsak fővárosaikban hal-
mozzák össze történelmök kincseit, hanem

Lengyel történeti muzeum Rapperswylben. — (Fénykép után.)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

számos pontját területűknek teszik emléke-
zetessé általok. Olaszország minden még oly
kis városa is a művészet kincseivel van tele;
Francziaország és Anglia a különböző czélu
és irányú muzeumok egész csoportjával bir-
nak; s már hazánk is, nemzeti múzeuma

mellett az erdélyi múzeumban egy második
kincsbányáját nyitotta a múltnak, s itt-ott
egyes vidékeken és városokban külön emlék
gyűjteményei keletkeznek történelmünk vál-
tozatos korszakainak.

A lengye] nemzet, hazájában idegen zsel-
lér létére, a külföld egy szabad és rokon-
szenves pontján készül épen most történeti
muzeumot állítani magának, hol mindazt,
mi múltjára vonatkozik, s hozzá az irodalom
és művészet egyéb kincseit is összehordhassa,
addig is, mig otthonában ismét szabadon
rendelkezhetve, Varsó vagy Krakkó falai közt

állithatnaal-
k almás he-
lyet azok
számára.

Rappers-
wyle városa

a szabad
Svájczban,

miután a len-
gyel emlék
számára már
előbb oly

pompás és
festői elhe-
lyezési pon-

tot adott
volt, most ré-
gi kastélyát
egy lengyel
múzeum he-

lyiségéül
ajánlotta fel,
s legnagyobb
részben a

lengyel nem-
zet tulajdo-
nául adta át.
Azódon épü-
let e czélra
befolyt te-
temes nem-
zetközi ada-
kozásokból

nagy költ-
séggel czélszerüen átalakíttatott s a készü-
letek már annyira haladtak, hogy a múzeum
valószinüleg még a jelen évben, a tél beállta
előtt meg fog nyittatni.

„Oly nemzet — mondja gróf Plater László,
adakozásokra felhívó kibocsátványában, —


