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

DÖNTVÉNYTÁR.
A magy. kir. curia semmitöszéki

es

legfőbb itélöszéki osztályának elvi jelentőségü

határozatai.
Gyüjtötték:

Dr. Danin) Sándor és Dr. duiilu Jozsef.
m. k. iazgságügyminiszteri titkár. a m. k. semmitöszéki tanácsjegyzője.

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

Előfizetési felhívás

„HONVÉP
elsö magyar katonai hetilapra.

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

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

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

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

Ára a félévi folyamnak 3 forint.
&3sT Folyó évi j anuár l-töl kezdve, teljesszámu példányok

uifg 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

SZŐLLŐSY FERENCZ,
a magyar emigratió tagja.

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

I

A nyári idényre
következö 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

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

Henger-alaku gépek, darabja egy itczének 8 ft 80 kr. Két itczónek 13 ft 50 kr.

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

kedveltségre jutott. Gépeink segitségével, követve a használati utasitást, bárki csekély fá-
radság ea költség mellett, maga készíthet kitünö, 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 számitva küldetnek. Gépeink peisgőbor és kü-
üi nemü limonádék készitéséhez is alkalmasak.

Angol patent kerti-fecskendök,
melyek egy rugany (caoutehonc) csőből állanak, melynek alsó vége bármilyen vizzel telt
edénybe állittatik, mig a esö felsó végén alkalmazott, felette szilárd s bárki által könnyü-
séggel kezelhető órcz-fecskendő, eső alakjában vagy eey egyes erős 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 diszitve, összerakhatok stb. |f^~ Hiitö-tncdenczék 2.50—5 ftig.
25 krtól kezdve 10 ftig darabja. | ^ ~ Kerti gyertyatartók üveg-fedőkkel gyer-

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

szinü nhönffvk 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, mindennemü kantárok, zablák,
kengyelvasak , izzasztók , lovagló sarkantyúk,
odorok, agár aszó 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
toilette-szivacsok, szivacstartók, dörzsölb'-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- es

viz-tálcák, evő- és kávés-kanalak, kenyérko-
sarak , gyufatartók ea egyéb kávéházak cs
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 : mindennemü

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 szivesen 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- [
keknek szabadban igen sok mulatságot sze-1
reznek, egyszerüek 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.g®- 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.

SPY ne-w A jelenleg oly o!csó postai fuvarbér lehetségessé tevén a kivánt 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 urnál, 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 % lt. 25 kr. a. é.

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

Egy hirneves 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 szám. Tizenhetedik évfolyam.

Pest, julius 17-én 1870.

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

«hh . f f 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 tjionságokat illetőleg: Egy négysser hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igutta.il 10 krajczárt,*; háromszor- vag,
Bbbszdn igtatásnál csak 7 krajcárba számittatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Béesben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Votfer Wollzeile Nro 9 _

Bélyeg-dij, kölön minden igtatas 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 nyujtani az
ujkor 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-
serü csaló-
dás után is,
„bátran ki-
ált a népek -^jgygl^
hazájához, a
nagy világ-
hoz !"

De végre
is, a kő- és
érezszobrok
csak arra

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

szok-
fentar-

s meg-
i emlé-

A rapperswyli lengyel muzeum.
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 utját, 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 multja emlékköveit. A
nagy nemzetek nemcsak fővárosaikban hal-
mozzák össze történelmök kincseit, hanem

vást é l

g/ölj e ;
zései es xnü-
vei szoló bi.

zonyságot
Lengyel történeti muzeum Rapperswylben. — (Fénykép után.)

tesznek róla- « • j i .. • i • /
. , a> s mmden ko, műiden sor irás,

minden műtá ií l
l e h e t >

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

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-

II • jövendővel. Az élő nemzetek, mi-
nél hatalmasabbak s minél nagyobb a jövö,
melyet várhatnak m é g , annál nagyobb elö-

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

mellett az erdélyi muzeumban egy második
kincsbányáját nyitotta a multnak, 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 állitani magának, hol mindazt,
mi múltjára vonatkozik, s hozzá az irodalom
és müvészet 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
elöbb oly

pompás és
festői elhe-
lyezési pon-

tot adott
volt, most ré-
gi kastélyát
egy lengyel
muzeum 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 muzeum
valószinüleg még a jelen évben, a tél beállta
elött meg fog nyittatni.

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



mely függetlensége visszavivására irányzott
százados küzdelem után megőrizni óhajtja a
legdrágábbat, a mivel bir, t. i. nemzeti léte
emiéiséf: bizton számithat az egész polgári-
sult világ közvéleményének hatályos támo-
gatására. Bizonysága ennek a részvét, mely-
lyel a lengyel történeti muzeum eszméje Eu-
rópában és Amerikában találkozott.

„A czél nagy és nemes. Megőrizni Len-
gyelország számára multja anyagi tanuit,
politikai, irodalmi, tudományos és müvészeti
emlékeit s okmányait. Százados fosztogatás-
nak esvén áldozatul, egyenként látja eltüne-
dezni múzeumait, könyvtárait, becses mü-
gyűjteményeit. Még hitétől, még nyelvétől
is meg akarják fosztani. A czél tehát az, hogy
a mi még megmenthető, biztos helyre gyüj-
tessék össze, hová az öt üldöző hatalom keze
el nem ér.

„A rapperswyli emlékoszlop, ez állandó
nemzetközi tiltakozás, folyvást emlékezteti a
világot, hogy az emberiség egy borzasztó
sérelme vár még megtorlásra s kér orvoslást
a népektől és fejedelmektől. De az emlék csak
az elsö szó még ama kiáltványból, melyet a
nemzeti történelmi muzeum van hivatva tel-
jessé tenni. A lengyel nemzet történeti nagy-
ságára fog az emlékeztetni, a szolgálatokra,
melyeket a czivilizácziónak tett s egyszer-
smind bukásának tragikai történetére azon
pillanatban, midőn lakosai legnépesb osztá-
lyának politikai fölszabadítására készült
vala."

Vajha e kiáltványt hallja meg az egész
világ. — Mint Plater gróf irja idézett fölhívásá-
ban, Európa egyik leghatalmasb uralkodója
is segédkezet nyujtott a^nagy műhöz, s az
északamerikai Egyesült-Allamok kormánya
is az adományozók sorában van; kitünő irók
müveikkel gazdagitják a muzeumot, kiadók,
könyvárusok, müvészek sietnek gyarapitására,
s a tudós társaságok tetemes és becses kül-
deményekkel járulnak hozzá.

,,E muzeum, irja továbbá Plater, becses
kézirati, oklevél-, történelmi, müvészi, régi-
ség-, föld- és térkép- s népismei gyűjtemé-
nyeket nyitand meg a közönség használatára.
Mind e gyüjtemények összesített világot ve-
tendenek Lengyelország múltjára, s napról
napra lehetetlenebbé teendik erkölcsileg,
hogy régi ellensége meghamisíthassa törté-
nelmét."

E nagy hivatásu s kitünő érdekességü
lengyel nemzeti muzeum helyiségének, a
rapperswyli ódon kastélynak rajzát mutat-
juk be ezennel olvasóinknak. Czélunk a köz-
lemény érdekességén kivül, hogy hazánkfiai
figyelmét is e fontos intézetre forditsuk,
remélve, hogy a magyar nemzet fiai s leá-
nyai sem fognak hátra maradni ott, hol
az egész müvelt világ siet, anyagi erövel is,
erkölcsi támogatásban részesíteni a dicső,
de szerencsétlen lengyel nemzetet!

-á—r —

363

362

II.
Ezt a várost itt hagyom, itt hagyom
Két szemedért ragyogó csillagom!
Kis faluban, kis házban, magányban,
Ugy lesz boldog köt hű sziv magában.

Cserbe-perbe tudom, hogy nöm fogunk,
Egymás mellett beh könnyen megszokunk!
Egy-egy kis baj nem használ, nem is árt:
Attól még a jó isten meg is áld!

III.
Boldogságra minek a palota?
Két igaz sziv, egyéb sem kell oda.
Boldogsághoz ez az egy, ez a fő:
Két igaz sziv, két igaz szerető!

IV.
Hogyha kéröm te veled, te veled,
Ád az isten minekünk fedelet
S asztalunk lösz örömmel terítve,
Kicsi házunk áldással kerítve.

Te a házat, háztáját intézed:
En a földre, szőlőbe kinézek,
S foly a munka: — hanoin hát igaz a!
Várnak engöm, tudom, már rég haza.

A kicsi ház virágos gádorán
Valaki jő lofolé szaporán —
Fel van írva piros két arczára:
Nem haragszik, bár sokáig vára.

Összeérünk a szép zöld udvaron,
Ölelésre kitárul két karom,
S megcsókolom a piros menyecskét:
„Adjon isten, galambom, jó estét!"

Dömötör János.
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I.
Dunapartján lakik az angyalom,
Minden vasárnap meglátogatom;
Nem sajnálom járásom-kelésem:
Erted élek, csillngom, egészen!

Dunapartján fekszik a kis falu,
Duna fölé nyilik a kis kapu,
Kis kapuban gyönyörü kis leány
Tudom, tudom, bizony nyal vársz reám.

Nem hiába vársz reám, elmegyek!
Jégesö sem maraszt itt engemet.
Ha ez a sziv tégedot boldogit:
Szeretlek én holtomig, holtodig!

Vl-dik fejezet.
Hawkyard atyafi — rám parancsolt, hogy

igy szólítsam — föladott iskolába, s fejem-
be verte, hogy küzdj ek előre pályámon. „Csak
ne csüggedj, György", mondá. „Az ur szol-
gálatában még hűségesebb szolga, mint sze-
gény magam, nem igen müködött, harmincz-
öt éve már, hogy hozzászegödtem, bizony
annyi, hidd el azt nekem, s ö a mindentudó
Aéltányolja is e hosszas szolgálatot, igen,
hallod-e, méltányolja, s a íe tanulásodat az
én szolgálatom némi jutalmául meg fogja
áldani. Igen, György, meg fogja áldani, még
pedig mindezt csak én érettem."

Elöször sehogysem fért a fejembe, hogy
a megfoghatlan mindenható titkos utaiban
miként lehet annyira járatos Hawkyard
atyafi. A mint azonban benőtt a fejem lágya,
síkosabbá lettem, modora mindinkább visz-
szataszitóbbá vált előttem. Már azon körül-
mény, hogy vontatva, szakgatottan szokott
beszélni, mintha saját szavai hitelében két-
kednék, elidegenített töle. Nem tudom leirni,
hogy ez ellenszenv mennyire fájt nekem,
mert én azt bünös érzeménynek véltem, de
hiában nem tudtam levetkezni.

Késöbb egy igen jó alapítványra vettek
föl, s ez időtől fogva az atyafi nem költött
rám semmit. Mikor már idáig jutottam, még
kitartóbban tanultam, hogy az egyetembe jut-
ván, egyetemi tanuló lehessek. Sohasem vol-
tam teljesen egészséges, — azt hiszem hogy
a pincze gőzéből sok tapadt reám — s mint-
hogy sokat dolgoztam, s betegeskedtem, ta-
nuló társaim is barátságtalan jellemű nek
tartottak.

Mint alapítványi tanuló nem messze lak-
tam az atyafitól, s mikor itt kitelt az időm,
egy vasárnap az ő hívására megjelentem
nála. Mielött még azon tudat megrögzött
volna bennem, hogy ez atyafiak és nővérek
gyüldejökön kivül semmivel sem jobbak a
többi embereknél, söt hogy szeliden fejezzem

ki magamat, csak olyan roszak, mint a leg-
nagyobb rész, a mennyiben a boltban ök is
szüken mérnek, s nem mondják meg az iga-
zat ; mielőtt, mondom, e tudat megrögzött
volna bennem, már maga az a határozatlan
czimezgetés, szokatlan magaviselet, vakmerő
tudatlanság, s azon eljárás, hogy az ég és föld
mindenható urát közvetlen kapcsolatba hoz-
ták saját parányiságukkal, mindez együtt
véve visszataszító undort támasztott bensőm-
ben. Minthogy a lélek azon állapotát, midőn"
az nem ragadtatott át a kegyelem magasz-
tos fénykörébe „érzéki állapotnak" nevezték
el, sokáig tusakodtam magamban, ha vajjon
az én ifju érzéki s ördögi szellemem nem
szállhat-e alá az önmegalázás fokáig. A
gyülde népszerü előadója Hawkyard atyafi
volt. A szószék helyén egy kisszerű faemel-
vény, s azon egy asztal. Ez atyafi fűszerke-
reskedő volt. Gimblet atyafi, egy ránczos
arczu öreges ember, kinek inggalléra ugy
nyult le, mint két kutyafül s egy pettyes
kék nyakkendővel volt Összeszoritva, szintén
fűszeres, és irásmagyarázó. Gimblet atyafi
nagytiszteletet mutatott Hawkyard iránt, —
a mint sejtettem — e tiszteletet a legsöté-
tebb irigység homályositá el.

Akárki olvassa e sorokat, vegye magá-
nak azt a fáradságot, hogy kétszer olvassa
el, mert ünnepélyesen kinyílatkoztatom,hogy
mindazt, mit én e gyülde szokásairól, s az ott
előfordult beszédekről irok, óvatosan betü-
szerint az életből s igazságból merítem.

Azon elsö vasárnap, midőn elnyertem,
•mire oly rég törekedtem, s mikor már bizo-
nyos volt, hogy egyetemi tanuló lehetek,
Hawkyard atyafi ilyenformán rekesztettebe
hosszas buzdító beszédét:

„Ime, barátim és bünös társaim, beszédem
kezdetén előre megmondtam tinéktek, hogy
egy szót sem tudok abból, mit mondandó
leszek — és csakugyan nem is tudtam — de
én azzal mit sem törődtem, mert tudtam,
hogy az Ur ajkaimra lehelli a szükségelt
igéket."

„Ugy bizony!" sóhajtá Gimblet atyafi.
„És az Ur csakugyan lehellt ajkaimra

igéket. <•
„Hallottuk," fohászkodik Gimblet.
„És miért?"
„Halljuk!" szólt közbe Gimblet.
„Azért, mert már harminczöt év óta hiv

szolgája vagyok, és ö ezt nagyon jól tudja.
Harminczöt év óta! És ö ezt tudja. Értitek?
En ez igéket jutalmam fejéba nyertem. Az
urtól nyertem azokat, én bünös társaim.
Leszálltak ez igék. Érdemlett jutalom az, s
én ezt reátok árasztom, ti pedig ne kössétek
azt sem abroszba, sem asztal- vagy zsebken-
dőbe, hanem adjátok ki jó kamatra. Igy hasz-
náljátok föl. Most már testvéreim, vagyis
bünös társaim, egy kérdéssel zárom be bo-
szédemet, s azt az Ür segitsége mellett, kit én
harminczöt éve szolgálok, oly világosan
teszem föl, hogy még az ördög sem zavar-
hatna meg értelmetekben, a mit pedig szives
örömmel igyekszik véghezvinni."

„Ugy szokott. Régi, vén kisértő sátán",
erősité Gimblet.

„A kérdés igy hangzik: Tudósok-e az
angyalok?"

„Távolról sem!" kiáltott föl önbizakodot-
tan Gimblet.

„Távolról setn? S mi bizonyitja ezt?
Épen most saját kezeivel küld egy példát.
Mert, ime, lássátok, van most közöttünk
egy, ki minden tudományt elsajátított, mi
csak belefért, a mire csak meg lehetett tanít-
tatni, én mindenre megtanittattam. Nagy-
apja — ezt csak ekkor tudtam meg — a mi
testvérünk volt. Parksop atyafinak hivtuk,
atyafinak; a világ csak Parksop urnak, s ez

a Parksop a mi egyesült testvériességünk-
nek tagja volt."

„Ugy van, az Ur küldte ide, kellett jönnie,
még ha nem akart volna is", erösité Gimblet.

„No jól van. Ö pedig e jelenlevő ifju
testvért, az ö bünös testvére gondjai alá he-
lyezte — s e bünös testvér az ő korában,
mindnyájatoknál nagyobb bünös volt, nem
gondoljátok e, hogy ki az? Megmondom. Az
én vaoyok, Hawkyard testvértek. Én egy
fillér fizetés nélkül magamra vállaltam ne-
veltetését, s megtömettem annyi tudomány-
nyal, a mennyi belefért. A mi templomunkba
hozta-e ez öt,közelebb vitte-e a lélekhez?Oh
nem! Nem volt-e nekünk olyan testvérünk, ki
a kerek O-t nem tudta megkülönböztetni a
kacskaringós £-től. De több is volt ilyen. En-
nélfogva tehát természetes, hogy az angyalok,
s a kiválasztott lelkek nem tudósok. Még a
betüket sem ismerik. Már most bünös "tár-
saim, niucsen egyéb hátra, minthogy vala-
melyik, itt lévő testvér, talán te Gimblet
atyafi könyörögj érettünk bünösökért."

Gimblet testvér magára vállalta a szent
tisztet, s megtörölvén száját kabátja ujjával,
igy dörmögött; „jól van,ugy is érzem, hogy
erre vagyok én hivatva." Sötéten mosoly-
gott, s elkezdett kiáltozni. Utasitása folytán
őrizkednünk kell az árvák fosztogatásától,
az atya vagy nagyapa végrendeleti intézke-
déseinek megmásitásától, az árva vagyon
elsajátításától, s több ilyen bünöktől. E ké-
réssel rekeszté be beszédét: „Uram közöld
velünk békeségedet!" Erre volt valóban leg-
nagyobb szükségem husz perczig tartó ordi-
tozása után.

Még ha nem is láttam volna, a mint tér-
depléséböl egészen átizzadva fölemelkedett
s Hawkyard atyafira sandalitott, ha nem
hallottam volna is, a mint őt ez atyafi üdvö-
zölte orditása nagy hatásáért: felfedezhettem
volna e beszéd álczázott czélzatát. — Kis
iskolás tanuló koromban nem egyszer lo-
pódzott ilyen irigység az én szivembe is, mi
engem nagyon levert, mert ez érzemény ter-
mészeténél fogva ördöginek látszott előttem,
s egészen elütött attól, mi engem Sylviátóí
távol tartott. Bizonyiték nélküli irigy gya-
nusítás volt az, mely az egészségtelen pin-
czében tapadt rám, söt nemcsak bizonyiték
nélküli, hanem egyenesen azzal ellentétes
volt. Mert avagy nem élő tanujele voltam-e
én annak, mit Hawkyard atyafi tett, vajjon,
ha ö nincs, tekintett volna-e az égboltozat
komoran a Hoghton Tower-i nyomorult
fiura?

A mint a férfikorhoz közeledtem, s önál-
lóbban küzdhettemföl magamat, mindinkább
éreztem, hogy kibontakozom a vad önzés
kötelékeiből, de mindig kellett őrizkednem,
nehogy visszaessem. — A mint szivembe
Gimblet atyafi elhinté a gyanu magvait,
sajnáltam, hogy most már még ugy sem
vagyok kibékülve Hawkyard lényével s val-
lásával. Hazamenet eszembe ötlött, hogy ez
ember kitisztázása végett talán jó lenne,
ha az egyetembe menetelem előtt, az ő jó-
ságát elismerő nyilatkozatot állítanék ki. Ez
mintegy védpaizs lehetne reá nézve bárme-
lyik atyafitól jöhető irigy és botrányos meg-
támadás ellen.

Ez okmányt tehát illőleg elkészitém, söt
bátran el merem mondani, nem annyira tol-
ómmal mint szivemmel irtam a sorokat,
f'gy keyés szünidőm lévén, elhatároztam,
j*°gy mielőtt Cambridge-be utaznám, meglá-

Satom öt saját lakhelyén, s személyesen
nyújtom át az okmányt.
• AA- S Ö t é t délután v o l t > midön kicsiny
irodája e l ö t t k o p o g t a t t a m ( m e l y hosszu
boltja vegén volt. Kopogtatásomra egy segéd
jött ki, s azt mondá, hogy az ur el van fog-
lalva.

„Gimblet atyafi," mondá a segéd — ki
szintén az egylet tagja volt — „látogatta
meg bizonyos ügyben."

Épen jókor. Most már neki bátorodva
nyitottam be. Lassan beszélgettek, s a mint
észrevettem, pénzt csúsztattak el.

„Ki van itt?" kérdezé Hawkyard atyafi
csaknem torka szakadtából.

„Silverman György," válaszoltam, nyitva
hagyván az ajtót, „szabad-e?"

Mindkét atyafi olyan szemeket meresztett
rám, hogy csaknem kihoztak sodromból. —
A gázfénynél mint két halott ugy néztek
ki, s tán ez esetleges körülmény arczkifeje-
zésöknek borzasztóbb kinézést kölcsönzött.

„Mi baj?" kérdezé Hawkyard.
„Ejnye, ejnye, hát mi a baj?" viszhangzá

Gimblet,
„Semmi," válaszoltam kibontva nyilat-

kozatomat, „annyi az egész, hogy egy leve-
lemet magam hoztam el."

„Maga hozta el saját levelét, György?"
kiáltott Hawkyard.

„Még pedig önhöz szól."
„Nekem szól, György."
Sáppadtabb lett, s a levelet lázas gyor-

sasággal bontá föl, de azt hirtelen keresztül
futván, nyugalma visszatért, s igy szólt:
„Dicsértessék az Ur!"

„Dicsértessék!" erősité Gimblet, „Amen."
Hawkyard ezután nyugodtan folytatá:

„Mi most kettecskén ügyeinket rendeztük.
Társak leszünk, épen most számolgatunk.
Gimblet atyaié lesz a tiszta jövedelem fele —
igen, az övé lesz, tisztán a fele, az utolsó
fillérig!"

„Dicsértessék az Ur!" mondá Gimblet,
jobb könyökét térdére eresztve.

„Ugy-e bár György," mondá Hawkyard
„e levelet fennhangon is elolvashatom." A
tegnapi előzmények után épen ezt akartam
elérni. Kértem, hogy tegye azt. Ő nem vona-
kodott, Gimblet atyafi pedig nyájasságot
színlelve mosolygott. „Igazán jó órában
jöttem ide", mondá szemeivel hunyoritva,
„szintén olyan jó órában történt, hogy tegnap
indíttatva érzem magamat lefesteni az un-
dort, mit a gonosztevők iránt érzünk, kiknek
ellentéte áll előttünk Hawkyard atyafi tisz-
telt személyében. Nem én, az Ur tette ezt,
éreztem őt beszédemben, éreztem épen akkor,
mikor izzadtam."

Ezután kértek, hogy elutazásom elött,
jelennék meg még egyszer a gyülekezetben.
Jól tudtam, hogy a beszéd és könyörgés
tárgya ujból én leszek; de utángondoltam
azt is, hogy ez utoljára történik, s személyes
jelenlétem nyomatékot adand levelemnek.
Az atyafiak s nővérek jól tudták, hogy szá-
momra nincs hely az ö paradicsomukban, s
ha mégis még egyszer köztök megjelenek
Hawkyard iránti tekintetből, ezáltal némileg
azt tanúsítom, hogy ő jó volt irányomban,
s én sem vagyok egészen hálátlan. Ennél-
fogva, kikötve, hogy áttérésemet nem szorgal-
mazzák, a megjelenést megígértem.

Ott hagytam magukra a két társat, hogy
hadd számolhassák pénzöket, s csakis a kö-
vetkező vasárnap láttam öket utoljára.
Hawkyard atyafi két vagy három év mulva
meghalt, s találkozásunk napján kelt vég-
rendelete szerint minden vagyonát — a mint
értésemre esett — Gimblet atyafira hagyta.

Vasárnap a legboldogabb lelki nyuga-
lomban voltam, mert legyőzve a keblemben
táplált gyanut, mindenki elött kitisztázhatom
állitólagos gondviselőmet, s megmentem őt
irigye üldözésétől; s épen ezért némi Öröm-
mel mentem az imaházba. Hogy sejthettem
volna én azt előre, hogy beteges kedélyem-

j nek rejtett zugához merészeljenek közeledni,
; vagy azt érintsék is? Annál kevésbbé, hogy
, azt tüzik ki eljárásuk czélpontjául.

Ez alkalommal Hawkyard testvéren volt
a könyörgés, Gimblet atyafin a beszéd sora.
A könyörgés nyitotta meg a szertartást, az
elmélkedés azután következett. A két atyafi
az emelvényen egymás mellett volt. Hawky-
ard az asztal mellett térdepelt, könyör-
gésre fölhangolvu, Gimblet pedig a falhoz
támaszkodott fogvicsorgatva készülvén az
elmélkedéshez.

„Testvéreim, én bünös társaim, áldoz-
zunk könyörgéssel. Igen! De én lettem az
áldozat. Ime, itt ez a mi szegény, világi bü-
nös testvérünk nyomorgattatik. E mi alvó
testvérünket uj pályája oda ösztönzi, hogy
az úgynevezett „Egyház" szolgája legyen.
Ez az ő törekvése. Az egyház, uram, és nem
a te házad. A te házadban nincsenek káplá-
nok, papok, esperesek és érsekek; de az
egyház ezek seregétől hemzseg. Cselekedd,
hogy a közülünk kilépő testvérünk, ne ki-
vánja éktelenül a nyereséget. Uzd el a mi
alvó testvérünk szivéből a világias érzületet."
E könyörgés több szóhalmaz volt, de minden

! érthetlensége mellett is ennyire terjedt
értelme.

Ezután Gimblet atyafi állott elö, s szö-
vegül ezt a sz. irásbeli helyet választá: „Az
én országom nem e világból való." „Oh, bi-
zony, bünös társaim, ez az itt jelenlevő
testvérünk csak a világi országról álmodo-
zott. („Arról bizony!"— sohajtoztak a gyü-
lekezeti tagok). Mit tett az asszony, mikor
elvesztette a pénzt? Kiment és kereste. Mit
kellett volna tenni e testvérünknek, mikor
eltévedt? („Járni, kelni, hogy utba igazod-
jék", szólt közbe egy nővér.) Ugy van, azt
kellett volna tennie, de merre, a jó vagy rosz
irány felé-e? („A jó irány felé" szólt egy
testvér). A próféta szólt most. Az egyenes
irány felé kell tartania, mert különben utba
nem igazolhatik. De ő háttal ment annak, s
nem talál ki a jó utra. Most már bünös tár-
saim, hogy láthassátok, minő nagy különb-
ség van a világias érzület és a nemvilágias
érzület, a világból való ország és mennyei
királyság között, ennek bebizonyítására föl-
olvasók egy levelet, melyet e világiasan érző
testvér intézett Hawkyard atyafihoz. Itél
jétek meg ebböl, ha vajjon nem a leghívebb
sáfár volt-e, oly hiv, kit az ur megáld ama
napon. Oly hiven lefestette ö előttetek a hi-
tetlent, ki hozzánk nem akar térni."

Ekkor aztán nekem fordult, s egy óra
hosszant leczkéztetett. Az istentisztelet egy
énekkel végződött, melyben a testvérek
csaknem bőgtek, a nővérek pedig visítottak,
kiáltozva, hogy engem a világi nyereségvágy,
foglalt el, ők pedig az édes szeretet folyó-
vize mellett kötnek ki, hogy én a Mammon-
nal viaskodom a sötétben, ök pedig egy
bárkában eveznek az örökélet tengerén.

Sebzett szivvel s nehéz kedélylyel hagy-
tam ott őket, nem mintha e gyarló lényeket
az isteni bölcseség és magasztosság képvi-
selőiül tekinteni elég gyönge lettem volna,
hanem inkább azért, mert az bántott, hogy
nekem az a szerencsétlenség jutott osztály -

| részemül, hogy sohasem értenek meg, söt
inkább felremagyaráznak, s midőn épen a
világiasságot igyekeztem leküzdeni magam
ban, akkor sikerült az legkevésbbé.

(Folyt, köv.)

A Batthyány-gyászunnepély.
Még egyszer visszatérünk azon emlékezetes

gyászünnepélyre^ melyet a nemzeti kegyelet a
mult junius 8. és 9. napjain, rendezett °az eUő
magyar miniszterelnők gróf Batthyány Lajos dicső
emlékezetének megülésére, s e gyászünnop benyo-
másaiból még két képet mutatunk föl. Vannák
tárgyak, melyeket kimerithetleneknek érzünk,
mert annyira elfoglalják elménket s oly mélyen
érdeklik szivünket, hogy velök foglalkozni benső
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szükség s tőlök elszakadni csaknem lehetetlennek
látszik. Gróf Batthyány Lajos ünnepélyes teme-
tése oly széles körben mozditotta a közérzület
árját s oly nagy és élénk benyomást tett minden-
felé, hogy az időszaki sajtó s átalában az irodalom
csak a közönség hangulatát követi, midőn huza-
mosabban foglalkozik velő, mint a napi esemé-
nyekkel rendesen szokott, melyeket ma följegyez
e holnap elfelejt ismét.

Mai képeink két legkiválóbb művészünk
ónjától eredtek, s művészi becsük, azt hiszszük, a
tárgytól nyert érdek nélkül is reájok vonná a
figyelmet.

Egyik az ünnepélyes gyászmenetet ábrázolja,
a mint az jún. 9-én d. u. a kerepesi-uti temetőbe
ért. A másik kép a temetőbon a lejárt sirra vet
pillantást, a temetés befejezte után, junius 9-kén,
este, vagy inkább az éj beálltával. A tömeg egé-
szen szétoszlott már,
hisz a temető fái az éj
árnyaival népesedtek
meg s felhői között a
teljes hold is fenn ra-
gyog már. Fényét a
sirt lezáró kőlapra veti,
hol csak nehány hű
meghatott s tisztelet-
teljes csoportozata lát-
ható. A kerepesi temető
legemeltebb pontján
(hol ezelőtt a keroszt
állott), van a sir, most
még csak a hármas
gima kőlappal fedezve,
melyre a tisztelet és
kegyelet két zöld ba-
bérkoszorut helyezett.
Ide fog jőni a mauzo-
leum, mely Batthyány
Lajos hamvai nyughe-
lyét méltóan jelölendi
meg, mint remélni le-
het : művészi alkotás,
a helyhez s a nagy ha-
lotthoz egyaránt méltó
emlékmű.

A pont, honnan a
művészi felfogású és
kivitelü kép fölvéve
van, a temető keleti
oldala, honnan a hol-
tak városán át az élők
városára, o tovább Bu-
da felé száll a tekintet;
a budai hegyek egy
kis része látszik a tá-
vol és az est ködében
félig elmosódva. A fák
között a temető közép-
utján lehetne végig
tekinteni, ha az éj ár-
nyai setétre nem kár-
pitoznák a kilátást. A
sirkövek márvány sora
fehérlik egy vonalon,
mint a csatatéren az
elesettek csontjai, a
hold kísérteties fényé-
ben.
'~- Mily megdöbbentő
a temető képe, az éj
rémes világításában.
Mind a ki élt, kicsiny
és nagy, boldog és
boldogtalan, jó és go-
nosz, nemes és aljas
—- itt sorban, egy-
más mellett alszik és
Porlik. Egy nagy éj borult valamennyire s egy
*özös rejtély födi mindnyáját. A hit világa,
mely airjaik felett lebeg, nem határozottabb, mint
a hold reszkető, sejtelmes fénye a temetőn s a
talombok ingó árnyai nemis hasonlitnak a két-
8egekhez, melvek lelkünket a sirok közt kör-
ö z i k .
, De ha ott, hol vegyest porlik kicsiny és nagy,
lu k é s jelentéktelen, egy oly sziv fölött 41-

^,.m°g, minő Batthyány Lajos-é, kételyeink
áltuniW"8 v ^ a g° S 8 % o t nyernek. Hogyan? — ki-

pori da*' ~~~ mindennek vége csak a temető,
.V. a a s és a megsemmisülés: akkor e törvény

het kivétel, akkor az oly agy, oly sziv, oly
is mint ezé itt, meg kell hogy semmisüljön!

r,if D e m lQU°t! Nagyjainknak nemcsak sze-
reteiunt, ragaszkodásunk s kegyelet érzésünk ad
halhatatlanságot; l e i k ö k , azivöl; elméjök tényleg

birja azt, — meg nöm semmisülhet. Az ő sirjok
felett hiszszük el, hogy halhatatlanok vagyunk s a
temető csak egy rövid pihenés révpartja.

A lé lek tükre.
Az embert tekintete jellemzi leghívebben.

Egy német iró szerint, minden nagy embernek
van egy kiválóan sajátságos tekintete, mely kizá-
rólag csak az ő tulajdona. S ezen, a természettől
reáruházott jel elhomályositja minden előnyét,
vagy egy Sokratest is némi tekintetben szép em-
berré varázsol át.

Példabeszéddé vált, hogy irályáról meg lehet
ismerni az embert, de tán illetékesebben mond-
ható: „a tekintetben hiven tükröződik vissza az
ember." Minthogy azonban a tekintet a két szem

tevékenységének összeredmónye (a félszemü tekin-
tetében mindig van valami félszegség), előbb az
emberi szemre kell figyelmünket fordítani, a csak
akkor beszélhetünk magáról a tekintetről, vagy
pillantásról.

Itt nagy szerepet játszik a szemöldök és
azompilla is. Carus szerint a szempilla fekvésén
kivül igon jellemző még a szemvágás hosszúsága,
a szomhéjj vastagsága, s a szőrképződés. A sok
fehért előtüntető vágás epedő érzelgő jelleget
mutat. A keletiek szeme hosszukás vágásra hajló,
s ez ott oly szépnek tartatik, hogy ottan-ottan
még a szemhéjjat föl is hasítják. A régi egyiptomi
jelképes istenszem ilyen alaku. Ellenben a rövid,
vagy nagyon fölmeredt vágású szemhéjj igon
állatias. KÖvid és kis vágású szompillák gyönge-
aégre, aluszékonyságra, szellemtelenségre mutat-
nak. Fontos még a szemeknek egymáshoz közöl

vagy távolfokvése is. — Kiváló emberek szemei
átaíában arányos távolságra esnek egymástól, mit
az orr finom képződése idézhet elő. A nagyon
közel álló szemek a majmokat juttatják eszünkbe,
a tulságosan távolesők pedig az alantabb álló
állatokra (ökör, ló, kutya, disznó) emlékeztetnek;
az ily egyénekkel szemben, különösen ez utóbbiak
szellemi fejlettségére nézve e külsőség nagyon
kedvezőtlen jel.

A szemöldök szintén erősen jellegző. A vidor
nyilt jellemek, melyeknél a kedély tulnyomó,
magas nyilt ivezetet láttatnak; a mélyen gondol-
kozóknál, a szemöldök egyenes vonalú, s inkább
lehajlott; a nyugtalan, hangulatjukat gyakran
változtató, s hovos indulatrohamra hajlékony em-
berek szemöldökei már nem egyenes vonaluak,
hanem inkább több kanyarulatra hajlanak. Herder
a sz-lid szemöldököt a „béke szivárványának"

nevezte, ellenkező eset-
ben azonban a „viszály
fölvont ive az, mely az'
égre villámot s felhőt
akarna zuditani."E»y
régi görög tudós pedig
igy jellemzi a szemöl-
dÖt: „ki tudja az fe-
jezni a kevélységet, s
a lélek egy paránya la-
kozik abban. Igenlünk
és tagadunk vele."

A szem belső vilá-
gában legelsőben is a
különbféle szinezetü
szivárványhártya tü-
nik föl. Láthatunk
kék, szürke, barna, sö-
tétes, fekete, veres és
tengerzöld szinü sze-
meket. A tiszta ég-
vagy buza-virágkék

csak a gyermeksze-
mekből mosolyog, afel*
nőiteknél kékes-szür-
kévé olvad át. Egészen
szürke szemet kék V6-
gyitéso nélkül ritkán
találhatni. — A szőke
hajúak rendesen kék
szeműek, a barnák fe-
kete szemmel kacsin-
tanak. A fekete sze-
mek többnyire szen-
vedélyesebbek, tüze-
sebbek, mint a kékek,
•melyek inkább önmeg-
tagadók, s átolvadób-
»bak. Azt mondják,
hogy a kék szem ne-
mes szivet, szelid jel-
lemet, nyugodt, bi-
zalmas lelket tanusit.
A szellemdús, bátor
a vakmerő egyének
többnyire ragyogó fe-
kete szeműek. A szürke
«zera szilárd lelket, s
daczos jellemet árul
el. A világos tiszta
szemfehér tiszta nyu-
godt életet jelez, mig
a zavaros és sárgás
szemfehér ellenkező

benyomást idéz olő, s
a kékes szemfehér, mi-
nőt a gyermekeknél
láthatunk, némi szel-
lemi éretlenségre mu-
tat. A mélyen bennülő

szemek többnyire éloslátásuak,de lappanghat azok-
ban némi alattomosság, titkolózás is.

A nagy kidülyedt szemek állatiasak s minden
kifejezés nélküliek. Jellemző, hogy a görögöknél
a nagy szemcsillag részesült előnyben, ugy hogy
Junót is költőik ökör vagy borju szemmel ábrá-
zolták. .

Tiszta kék szivárványhártyában lévő kis
szemteke (pupilla), ha azt a szempilla csak ke-
véssé fedezi be, a szemnek szuró, haragvó, be-
ható éles tekintetet ad, s heves jellemű egyént
ismertet föl.

A nagy szemteke a szemnek némi benső, me-
rengő ártatlan hűséget kölcsönöz. A nagyszem
nyiltszivüséget s bizalmasságot, a kicsiny ragyogó
szem okos ravaszságot, hűségtelenséget, s önzést
árul el. A külső szemszögből sugáralakulag ki-
menő ránezok, ha ugyan azokat nem a nevetés
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idézi elő, a hamis, alattomoskodó, gyanuskodó
ember áruló jelei.

A szivárvány hártya felső részét rendesen a
szempilla fedezi. Ha a szivárványhártya egészen
szabad, s az egész kör látható, a szcmbo a remegés
borzalom kifejezése ül. A nagy öröm is láthatóvá
teszi a szivárványt egészen. A lesütött szem alá-
zatosságot, szemérmot, bátortalanságot, megfelelő
arczvonásokkal pedig hidegséget, kevély gőgöt, s
megvetést hirdet.

A ezellemdús okos embernek, vagy a vélet-
lenül örvendőnek, s haragra lobbant egyénnek
racvofó szemei mutatják az elrejteni nem tudott
érzeményt, A harag azonban a felső szcmpilla
leszorítása által is kifejezhető, holott cz harag
nélkül is megtörténik némely egyéneknél, csak-
hogy az ilyeneknél a szemöldök egyetlen parányi
ránezolása mindjárt észrevéteti, -sőt túlozza a
han got.

A borzas szemöldök vagy szilárd, okos,
vagy az alakhoz s színhez képest zabolátlan, vad,
veszélyes jollemet árul el. Ritka, alig látható
világos-szőke szen.öldök üres, léha embert gya-
nittat.

Kérdésbe tétetvén egy izbon,hogy a szemben
vagy a szájban van o több kifejezési erő, két fran-
czia festő összebeszélt, hogy mindegyik fessen egy
képet, melyen az egyik müvész a fejet oly formán
fedezte be, hogy csak a szem, a másikon pedig
csak a :-záj volt látható. A győzelmet a szem vivta
ki, niort a szemben nemcsak a sziv, hanem a lélek
is talál kifejezést. Ha valakit meg akarunk vizs-
gálni s ismerni, nem a szájára, hanem szemére
téved önkénytelenül is az első pillanat.

A ki valakinek szemébe nézett, ugy látja,
hogy a szemből egy kis alak mosolyog elő. Egy
némot tudós a pupilla nevet innen származtatja,
A kis ölbeli gyermekekre gondol, kik ugy örül-
nek, ha anyjok kedves szemeiben, magukhoz ha-
sonló két kis babát látnak mosolyogni. — A szem-
fényét innen no\ezték el a latin pupa, pupulus,
pupula, p»pillue, pupilla név szerint, mi kia babát,
kicsiny mosolygó gyermeket jolent.

Nem régiben egy amerikai orvos azon hirrel
töltötto bo a tudományos világot, hogy az embert
bizonyos készülék segélyével teljesen láthatóvá
tudja tenni. íly eszköz már régidőtől fogva a
szem, mert ez a szin elrejtett titkait is igen gyak-
ran hűtlonül elárulja. Számos példabeszéd ugy
tünteti föl a szemet mint az ember belső lényének
ajtaját, a legismertebb ez ,,a szem a lélek tükro."
De van több is mint pl. „tekints reám, s mondom,
ki vagy, s mit tudsz." Szem és homlok az agy
tükre. Szemnek és fülnek is van nyelve. A szem
a szerelem kalauza. A szerelem a szemnél kez-
dődik. A szem a sziv óramutatója. A szem ablak,
molyen a szivbe láthatunk, stb.

Ha a szemet a lélek tükrénok, kapujának ne-
vezhetjük; a tekintet még ennél is több, mert az
már kijelentés, nyilvánulás. A kodélyállapotot
egy tekintet igen észrevehetőleg kinyilvánitja. A
tekintet lehet kevély, alázatos, kemény és gyöngéd,
haragos, békítő, ördögi, égi, isteni; lehet gyu-
lasztó, fagyasztó, vidám és szomoru, áhitatos és
káromló. A tekintet imádkozik és káromol, sir és
nevet, gyűlöl és szeret, öl és éltet. A pillantás
vagy tekintot csodás erejét már a régibb korban
fölfedeztek, s a babona történelmében fontos sze-
repet játszik. Van tekintot, mely bennünket ro-
konszenvesen érint, másik eltaszit, nyugtalanít és
kinoz. Plinius bőszéi olyanokról, kik tokintetök
által megbiivöltek, a megöltek mindenkit a kire
sokáig haragosan néztek. S nevezotes, hogy az
ilyen bűvölök szomeiben kettős alak volt látható.
Cicero szerint a kettős alakocskát visszatükröző
nők tekintete nagyon ártalmas. Régebben, hogy a
boszorkány mög ne büvöljo a birót, az elitélt kö-
teles volt arczát másfelé fordítani. A „szemmel
való megvetés'1 még ma is, sőt Magyarországon
különösön erősen lábra kapott hiedelem.

A „megvető szem" nöm mjndig önkényes va-
rázslat, ez néha még a legjobb embereknek is
szerencsétlen sajátsága lehet. A megvető tekintet-
ben valo babonás hiedelem azonban leginkább
Nápolyban van elterjedve, s ettől még a mivelt
körök sem szabadulhatnak meg. Mundt Theodor
szerint Nápolyban e babonás hiedelem minden
körben el van terjedve, a azt hiszik, hogy megverő
szemü emberek nngy befolyással vannak azok sor-
sára, kire reá néznek, s irtózatos pillantásuk több-
nyire szerencsétlenséget idéz elő. E babona oredete
s kifejlődése Nápoly tájékán igon könnyen kima-
gyarázható. Csakugyan vannak Nápolyban oly
egyének, kiknekgonosztekintetök van, s az egész
arcz a legundoritóbb visszatetszést szüli az em-
berben. Az ilyeneket jettatore-knak nevezik, s

hogy megverő tekintetek ne árthasson, a nápolyiak
magukkal különbféle anyagokból készült szarvat
hordoznak, s ezen ellenszert el nem hagynák
maguktól. Az előkelőbbek aranyból, ezüstből,
toknősbékahéijból készíttetik ezen varázselüző
szarvacskákat.

A jottatore-t nem lehot mindjárt s egyköny-
nyen fölismerni, megrontó tekintet rejthetik néha
gyanutlan ember szomeiben is, de logbizonyosabb
ismertető jele, hogy sovány sáppadt ember, hajlott
orral, nagy szikrázó szemekkol, melyek a békát
juttatják eszünkbe. Gyakran, hogy rettenetes sze-
meit elrejtse, fehér vagy zölde3 szemüveget hord,
s az ilyentől nagyon óvakodnak.

Ha az utczán találkoznak egy ily egyénnel, a
szerencsétlenség bekövetkezett, mihelyt ez áldo-
zatára vetette gyilkoló tekintetét. Ha azonban
meglohetott előzni, s vagy az átalánosan függő
szarvacskát tartották vole szembe, vagy a taliz-
mánt kézzel utánozni tudták, még minden jóra
fordulhat, s a rontó tekintet káros hatása ártal-
matlanná válik. S különös, hogy a jámbor nápo-
lyiak ilyon szemmel rontok gyanújába a papokat
s barátokat veszik. Ha pappal találkoznak, ezt
rosz előjel gyanánt tekintik. A hajóskapitány, ha
papot lát, semmi esotre sem indul el, s képes más
napra halasztani az indulást.

A legfényesebb termekben is a szekrényeken,
asztalokon, mint diszmü, több szarvacska fekszik,
hogy ez ellenszer mindég kéznél legyen a meg-
rontás ellen, sőt az ablakokra is függesztvék, mert
azokon is áthathat az utczán járókelő jettator szuró
tekintete.

Ezzel ellentétben a rokonszenves pillanat
jótékonyan hat lelkünkre. Széles felső szemhéjjak
hosszu szemszőrökkel közönyös, bágyadt, morengő
s epedő pillantást vethetnek. A szüuteloni idö s
oda nézés gyakori hunyorgatással egyesülve alat-
tomos, nyugtalan, s nemtelen jellemet árul el, söt
igen gyakran fösvénységet jellemez. Mennél job-
ban rejtőzik el a felső szempilla alatt a szemszi-
várvány, a pillantás annál nyugodtabb, részvétle-
nebb, komolyabb lehet.

Csodásán bájoló a gyermek pillantása. A
gyermekszem mosolyában, a tiszta menny rajzol-
tatik le, s gyakran e tekintot mintegy ihlctettsé-
get idéz elő. Danekker hires szobrászról igen
érdekes történetet beszélnek, mely közvetlen erre
vonatkozik. A szobrászt Katalin orosz czárnő föl-
szólította, hogy a pétervári templom számára egy
Krisztus-szobrot készítsen. — A szobrász maga-
magát tul akarván haladni, sokáig töprenkodett,
hogy Jézus életéből melyik jelenetet válassza ki.
Sok mintát készitett, de egyik sem elégítette ki.
Éjeket, napokat merengve töltött el a minták
előtt. Egy délután is szomorkodva tépelődött,
ölében egy kis leányka szendergett föl-fölvetve
reá ártatlan tekintetét. Danekkernek nem volt
gyermeke, s ez árvát kegyelemből tartotta. A
gyermek elaludt, midőn egyszer a mester meg-
mozdulván, az álmából fölébreszteite, saz ártatlan
lény kérdőleg pillantott föl reá. E perczben, a
pillanat csodás erejétől áthatva egy gondolat czi-
kázott át agyán. A gyermekre bizza a választást.
Kézen fogta, s fölszólitá, hogy ő válaszsza ki a
legjobb mintát. Ez végig futotta tekintetével a
kész mintákat, s egyet kiszemelt, mely az idvezitőt
azon alakban ábrázolta, midőn igy szólt „senki
nem mehet az atyához, hanemha általam." —
Danekkor ezt választá ki, s művén nyolcz évig
dolgozott.

Emiitők már, hogy a sajátságos kodélyálla-
pot a tekintetben visszatükröződik. A legtöbbször
alkalmazott tekintet elvégre szokássá válik, $ az
arczkép csak ugy s akkor van eltalálva, ha to-
kintetet utánozni képes. S ha tekintetbe veszszük
még azt, hogy a szemsugár mily jelentékeny be-
folyást gyakorol másokra, bízvást elmondhatjuk
azon tudóssal, kitől e közlemény alapvonásait
kölcsönöztük, hogy „a tekintetben a lélek nyi-
hitkozik." K. T. K.

, • #

A gyermek-irodalom köréből.
Irodalmunk egy ágára sem lehet jobban el-

mondani az annyiszor használt szomoru szavakat,
hogy parlagon hever, mint a gyermek-irodalomra,
mert e téren a mink van, alig több a- kezdemény-
nél. Az a nehány kötet, mely helyét megállja, 8 a
gyermek-olvasmány igényeinek igazán megfelel,
még nagyon. kové3 arra, hogy önálló irodalmi ágat
alkosson, s alig több, mint a hírhedett pesti por
megkötésére egy csepp viz, térés nagy toretnben
bútorul egy csizmahuzó, terjedolmes alföldi pusz-
tákon árnyadóul egy-egy sinlődő fa.

Szomoru, de ugy van. Felhangzott ugyan ez
ellen már többizben a panasz, vád, hanem mindig
kiáltó szó vala a pusztában. Gyümölcsöt alig ho-
zott. S a mit hozott is, az majdnem mind a szó
szoros értelmében vaczkor, mely a gyönge 'gyer-
meket, sőt az erősembort is megbetegiti, — száraz
lelketlen szófüzés. Állításom igazolásául csupán
Neumann S. A. „Legujabb köszöntő" czimü mun-
káját idézem, mely hézagot lett volna betöltendő,
de a mint van, jobb volna, ha nem is volna!

Nyoma sincs benne ama gyermeteg kedélyes-
ségnek, mely kell hogy a gyermek-versek minden
során olömöljék, mint a ragyogó nnp a föld minden
parányi rögén elömlik; a meleg érzelemnek, mely
a kisded gömbölyü arezoknak amaz üde szint adja,
mit a gyümölcsnek finom hamva ad; sőt még a
becsületes nyelvezetnek sincs, hogy a verselésről
ne is szóljak, moly minden birálaton alul áll. A
szerző, aligha tud magyarul is, pedig épen a gyor-
mek-olvasmány követeli a loghibát'anabb, simább
szép nyelvezetet. Csak ugy beszélhetnek tisztán
és helyesen a gyermekek, csak ugy válhatik vérük-
ké a tősgyökeres magyar szólam, csak ugy fejlőd-
hetik ki nyelvérzékük, ha az édes anya ölről
leszakadva, az óvodákon kezdve s az elemi és
közép-tanodákon keresztül folyvást, tökéletes ma-
gyar zamatot szívnak be könyveikből.

Üdvös lonne, ha Neumann és társai az ügy
szent érdekébon, melyet szerencsétlenül bár, de
meglőhet szives buzgósággal és jóakarattal szol-
gáltak, jól eszökbe vésnék ezt.

És ezzel olég is rólok. Sietek czélom felé,
miszerint gyermek-irodalmunk szük, de kielégitő
képét nyújtsam az idetartozó legbecsesebb Írókból.
Gyér özek sora, gyer a munkák feltűnése és száma
is, melyek legalább bátran megállják a sarat a
külföld o nemü termékeivel.

Első, ki hatásosabban a gyermek-irodalom
mezejére lépett, Kis János volt, különféle ifjusági
irataival, *) melyek nagyobbára forditások az
óremek és modern irodalmakból. Közöttük sok
van, mi még most "is élvezhető s az apró.-ág szél-
tiben tanulja; például „A méhecske" „Halogatás"
„A szamár és agár" s nem egy csinos meee. Kár,
hogy minden darabjának végén ott fityeg a tanul-
ság, mely kis adagban nem árt ugyan a gyermek-
nek, de ily bőséggol annál veszélyesebb, miután
— tapasztalásból tudom — valódi kelletlenséget,
hogy no mondjam undort kelt a fiatal szivben az
a temérdek erkölcsi leczke. Hisz ugyis eléggé el
van vele látva iskolában a bibliai elbeszélések
által, melyek gazdag szinpompájuknál fogva bi-
zonyára sokkal vonzóbbak. De Kis Jánosnak ez
hibául félig róható fel csak, mert a.kor követel-
ménye vala; a ugyan ezt mondhatjuk még Döb-
rentoi Gáborról is, ki Kis János legutolsó ifjusági
müve után 12 évre irta „A Kis Gyula könyvét,
fürgencz fiuk s jó kis leányok számára."

Döbrentei elődjét követto a tanulságolásban,
sőt azt felül is multa; az első kiadás előszavában
maga mondja: „mindenik elbeszélésbe igyekeztem
valami tanulságost vagy oktatólag, vagy csak
enyelogvo is beléejteni." De Döbrentei forditások
helyett eredetit adott, a mi mindenesetre kieme-
lésre érdemes. Munkája sziveson fogadtatott. Röss-
ler az „Ofner Zeitung" néhai szerkesztője campei
műnek s magán Campen tultovőnek hirdeté.
Vörösmarty a „Tudományos Gyüjtemény" XI.
kötete 126-ik lapján, Hetényi az 1844-ki lélektani
feleletében jónak itélte. A dicséret és elismerés
második kiadásra birta, mely „kihagyással is,
bővitéssel is állt elő," s mely a czélnak szintén meg-
felelt a maga idejében.

Mai nap azonban e munka már elavult, tele
levén spékelve „festér", „költér", „törlitő" és
„vésőr"-féle Döbrentei-faragta szavakkal, meg az
akkori idők szempontjából féligmoddig monthotő
tanulságokkal. Ez utóbbi ok miatt élték le magu-
kat Noy ifjusági iratai és Szivos forditott „Piros
Könyv"-e is.

Más irányban kezdett haladni Lukács Pál és
Horkai bácsi, s némileg síkeresebben. Lukács
nagyszámu dalai közül nem egyen eröt vesz ugyan
a lapos szárazság, mindazáltal számos a sikerült
és valóban'szép darab is köztök. Csak „A kis gazda
dalát«„Huszár leszek"„Magyar gyerek" s„öröm-
bimbó" czimüeket jelzem ki. Horkaiban a kedély
melegebb, dusabb; dalokon kivül még művolé,
melyen Bezerédi Amália „Flóri könyvé"-ben
szintén szerencsésen működött, az álhtvorsek terét

*) Gyermekek ős ifjak Tárháza: 2. rosz. — Verses és
imádságos könyvecske az apróbb iskolabeli gyermekek
számira. — Ifjuság barátja. 2. kötet. — Evangelikus fiu-
és leány gyermekeknek valo képes ABC-és könyv. — Dik-
tomos versek c3 imádságos könyvecske, az apróbb iskolabeli
gy ermekuk számára.
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is a Beöthy Zsolt által szerkesztett „Magyar
Gyermekbarát"-ban, mely, noha életet érdemelt,
rövid kétévi fennállás után mogszünt. Rajtok
kivül, ha még Czuczort meséivel, Vachott Sán-
dornét, ki hasonlókig több gyermeki mű szerzője
és szerkesztője, s Réthi Laj >st, ki a pályát ugy
látszik végkép elhagyta, megnovezem, alig van
megemlitendő iró, ki önálló egész kötetet adott
volna. Es azért végül csakis pár gyűjteményes
munkáról szólok , melyek gyermek-irodalmunk
nak valódi gyöngyei, s azok lennének külföldön
szintugy.

A borostyán kétségkivül Gáspár Jánost il-
leti, kisebb gyermekek számára készitett „Cseme-
géi"-ért, melyek már három kiadást értek, min-
den kiadással bővülve, gazdagodva. Szerzőt annál
nagyobb elismerés illeti, mivel a 3 — 7 éves korú
gyermekekről gondoskodott s erre nézve a magyar
nép gyermekvilágához fordult vissza. A második
kiadás utószavában megfejti: miért?

„Hogy legelőször is ezen népies forrásból
meritek, különösen azon ok birt reá, mert meg
voltam gvőződve, miszerint gyermokköltészetünk
eredeti csirái is, ugymint a nemzeti nyelv- és nem-
zeti költészetéi, a népnél keresendők; s aztán át-
láttam, hogyha mind késünk összegyüjtésökkel,
maholnap édes nyelvünknek, magyar kedélyünk-
nek ezen talán még Ázsiából szakadt eredeti vi-
rágát, s egy tünni kezdő magyar regevilág becses
ereklyéi, műveltségünk mái irányánál fogva, ta-
lán végkép elenyésznek."

S megmentendő a regovilágot, felujitá emlé-
kezetében gyermekkori emlékeit, puhatolózott
ilyesek iránt az ország különböző tájain. És valo
ban diadallal. Mert „Csemegéi"-nek harmadik ki-
adása, mely logteljesebb, a maga nemében igazán
páratlan. A legegyszerűbb dajkarimtől a legkülön-
félébb játékdalokig, állatvorsokig, imahangok- és
mesékig mindent feltalál abban a kis olvasó vagy
hallgató, a mi költőies kedélyénok jó. E népies
forrás mellett ugyan idegenből is a legszebbeket
átülteté részint maga, részint az ő számára nevelő-
társa Fekete Mihály, Gyulai Pál és Kriza János,
kik azonban eredetieket is adtak, különösen Gyu
lai azon egypár igazán remek ea kedves mesét,
mely költeményei gyüjteményében is helyet fog-
lal, emitt még nehánynyal megoldva.

Mintegy a „Csemegék" folytatásának tekint-
hetők az ugyancsak Gáspár által Kovácsi társasá-
gában tanodák és magánnövendékok számára szer-
kesztett „Olvasó könyvek," melyek diszkiadást
érdemelnének. Ezekben is minden ogyes darab ma-
gukra vall a szarkosztőkro és munkaerőkre: Gyu-
lai-, Szász Károly-, Szász Béla- és Fekote Mi-
hályra. Minden száraz tanulságolás elvan bennök
hagyva, egyedül mulatt itólag oktatók. És helyo-
sen. A kodélyes irány egyedül az, mely a gyermeki
szivet üdén megőrzi, az elfásultságtól mogóvja, s
a játszi kedv és humor azon alapját adja meg, mely
az életet, magának é3 másnakmegfűszerezi, melyet
a sors pl. egy Szemére Miklósnak vagyjókai Mór-
nak adott, hogy egy nemzetet vidítsanak fől borús
perczeiben; a kedélyes nevelési irány egyedül az,
moly a jövendő költői nemzedéket azon világfáj-
dalomtól megmentheti, mely bon a mainak nagy
része édeleg. És ezért sokkal tartozunk Gáspárnak
és munkatársainak, kik közül egy Gyulai és Szász
Károly sem átalt lehajolni a porban gyügyögő ki-
csinyekhez, térdre venni őket és mesélni nékiok.
S bár iskoláinkban mindenütt ily olva3Ó könyvek
használtatnának, a helyett hogy a gyermeki felfo-
gás és érzés körén felül vagy kivül álló versek- és
énekekkel gyötrik szüntelen az apróságot. Bizony
nem ez azon ut, melyen a gondolkozás mo^oleve-
üül, a figyelem éberül.

Gáspár,.Olvasó könyv'!-oihez hasonló a Péterfy
Sándoré, azon különbséggel, hogy ő meg a legjile-
s°bb magyar irók müveiből vőn ki egyes kedélye-
S e b * é k é l t l j Ggy gy y

részeket, e tettével1 teljesen osztva Gőthe
KK .*tt^ot^t> miszerént a gyermeknek csak a log-

J°bb jó. Egyébiránt az általa képviselt út kitünősn
a n képviselve a németeknél Harder Fr. „Blu-
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, 4U°lioz. Kedves, szeszélyes meséket
n i g 0 l a ő költőkkel, mindenütt kristály-

SI 'll J -TvF b e c s e s antholó^iának ehő részé-
ooi álljon Ut jókora csomó fordításomból mutatvá-
nyul a következö két költemény:

Madarak válása.
— Löwenstein. —

Nézz fiam, a házfödélre, mi kelepéi róla:
Ég veletek, jó földmives, igy kiált a gólya.
Ég veletek, szerény falu, szorgalmatos kis nép.
És ti rétek, ti mocsárok el kell válnunk ismét.
A házikót, hol mi lakunk, megáldja az isten,
Védve leszen tűztül, vesztül, védve minden izben.
Ha enyhébben fú a szellő, lég balzsamát iszsza,
Viszont-látás örömével térünk újra vissza . . .

Ég veletek mostan!

A csalogány utoljára iszik a berekbül:
Ég veletek, tiszta habok, bűvös dala zendül.
Enyhületet nyújtottatok étellel-itallal . . .
Megköszöntem mindannyiszor fenszárnyaló dallal.
De fáradtak vagytok, immár pihenőre dőltök,
Ébredéskor legyen annál teljesebb gyönyörtök.
Mi madarak oly sokáig nem várhatunk itten,
Az álmodó kerteket majd védi addig isten . . .

Ég veletek mostan!

Az ablakba még a fecske betekint bucsura:
Lg veletek, jó fiúcska, el kell válnunk újra.
Kis ablakod felett rakék az ereszbon fészket,
Kicsinyeim mindenkoron te örömmel nézted;
És szivesen elhallgattad csicsergésem reggel;
Béke-törőn tűzhelyemről kezed soh'sem vert el.
Óvjon azért a jó isten titeket is szintén,
Ha nyomor sujt, ha öröm ér, kivánom őszintén . . .

Ég veletek mostan!

A ludak dala.
— Harder. —

Mit vÍ3elüok ruházatul mi ludak?
Gí-ga-gak.

Mezitláb járunk szünetlen,
Hófehér toll-öltözetben.

Gí-ga.gak.
Nincs több ruhánk, csak egy frakk.

És mit kapunk eledelül mi ludak?
Gí-ga-gak.

Nyáron megyünk a ligetbe,
Télen étet pórmenyecske,

Gí ga-gak —
Ennünk teli zsákbul ad.

Hát bor gyanánt válj' mit iszunk, mi ludak?
Gí-ga-gak.

A legjobb bsrt mi isszuk ám,
És ez ludak bora csupán,

Gí-ga-gak —
Erősb, mint rum és arak.

Milyen nyelven biszélgetünk mi ludak?
Gí ga-gak.

Mi beszélünk több nyelven is,
Latinul is, görögül is,

Gí-ga-gak —
Köztünk tudós sok akad.

S mit csinálunk Márton-napkor mi lulik?
Gí ga-g.ik. ^

Kiemelnek a lúdólbul,
S dús ünnepre ebadóul,

Gí-ga-gak —
Kicsavarjak nyakunkat.

Závodszky Károly-

u 1 t a k e m l é k e.
A „Vásárhelyi Közlöny" Déry Mihály pe3t-

rókus-kórházi lelkésznek egy magánlevelét közli,
melyben Déry elsorolja azon 1849-diki vértanuk
névsorát, kiknek^ hulláit vasas lovas fedezőt
alatt, szeméthordó kocsikon a pesti Rókuskór-
házba szállitni megengedték.

Ezek: az 1849. aug. 14-én agyonlövetett Hüb-
ner János timár, Havelka János timár, Varga
Mihály szűcs, Gáncs Pál szűcs, Uitz Ignácz kő-
mives, mind Sz-Föhérvárról, éi Kuczkó Mihály
kecskeméti kovác3mester.

Továbbá a szept. 7-én agyonlövotett Streith
Miklós bogii" (Fohénnegye) róm. kath. plebános.

-1849. okt. 6-án gróf Batthyány Lajos minisz-
terelnök.

1849. okt. 10 én felakasztattak és a? Újépü-
letből behozattak: Csányi László miniszter és b.
Jeszenák Jáno3 kormánybiztos.

1849. okt. 24-én felaka3ztattak és az Újépü-
letből bahozattak: b. Perényi Z3Ígmond a főrendi-
ház elnöke, Csernus Manó pénzügyi tanácsos és
Szacsvay Imre képviselő.

Déry még a következőket jegyzi meg:
„Az elősoroltak közül báró Jeszenák János

hullája a család kivánsága szerintLenhossék tanár
ur által bebalzsamoztatván, eltakarítás végett el-
szállittatott. Gróf Batthyány Lnjos hullája pedig
októbur 6-án éjjel általam beszenteltetvén, a pesti
szent Ferencziek boldog emlékü zárdafőnökének
szives beleegyezésével, még ugyanazon éjjel, a
szent Ferencziok kriptájába lőn áthelyezve; és
pedig az akkori átalános rémület és fájdalom
miatt csak ideigloneson, vagyis oly szándékkal,
hogy kedvezőbb idők beálltával a Batthyányak
birtokán levő családi sírboltba fog átszállittatni.
Azonban, az évek mindig komorabb-komorabb
alakban váltván föl egymást, a grófi család taná-
csosabbnak vélte a hullát a Ferencziek kriptája-,
ban hagyni.

„A többiek hullái mind a pesti közsirkertben
lettek elhelyezve. Ama rémidőben, az egyházi
szertartásokat csak nagy csendben és éji időben
lehetett elvégeznem. A szomszédságban levö hazafi,
érzésü lakók bátrabbjai kö'.ül titokban mindig
számosan jelentek meg a végső gyásztiszteletnél,
kik velem együtt sirva és zokogva rebegték el
áhitatos imájokat." ;

P e s í i é l e t k é p .
L*f A konstábler.

Ugy állanak ott az utczasarkon, mintha valaki
napszámba állitotta volna őket oda. Az azönérzet,
hogy őket a „drabantoV-nál minden isten terem-
tése különb embereknek tartja, — a minthogy igaz
is, némi symbolikus komolyabb migatartásban
nyilvánul. *

Már az igaz, hogy „tekintélyes" gyerekek, és
mind viseletre és állapotra, mind hivatalos tekin-
télyre valo nézvést igon előnyösen különböznek
azon kipuczolt képü, kisuvixolt hegyes bajuszu
megviselt kútágasoktól, a kiknek egyedüli gondja
csak az volt, hogy egyetlen „laiiinánt"-ot el ne
szalaszszanak mogszalutérozatlanul; a kik tudtak
csak gorombáskodni azokkal, a kik féltek tőlök és
meghunyászkodni azon gazemborok előtt, a kik
rájok mertek ijeszteni, s a kiktől bátran hajba kap-
hattak zöldséges kofák és lophatta ol a vásott
suszter kölyök a „Frau Náni" asztaláról a pere-
czet, vagy gorombáskodhatott kedvére mindenféle
nyelven aesthetikus fiakker a fizető közönséggel.

Az ő idojők alatt jó dolga volt mindenkinek,
a kit az isten jó lábakkal, hosszu kezekkel és
nyelvvel, s a „nervus rerum" félékből pedig na-
gyon mostohául áldott meg a végzet; a piaczokon
a nagy nyelvü kofák, a csirkefogó suhanczok, a
tolongásokban pedig a zsebvágó hunezfutoknak
állott a világ. Drabant bácsi nöm sok vizet zavart,
8 legfölebb maga is jóízűt röhögött egy-egy vesze-
kedett inas-csinyen.

Bozzeg nem oda Buda, mióta a vén butorokat
ujak pótolják.

,„Kofa asszonyságok"*) egymássaj békében
vanmtk -s* nem kapkodják el uri vevők elfli kilencz
óra előtt az aprójószágot a kecs|§einitfHJIi|<íések-
től; fiakkerok nem hajtanak lóhalálabajttpesobb
utczákban s nöm csinálnak — hangK^mm^szett
gonosz viezczeket azokra, a kiktől csak egy hatos
borravalót kapnak; gamin gyerek kotródik az
útból, suszterinas nerm fütyül éles konczert-áriákat,
mert ott áll az utczasarkon a ,,maqyar konstábler"
fehértollas Kossuth kalapjával, toídntélyt adó kör-
szakállával, a miknek láttára fél lábra áll, a kiben
anayi gonosz indul|t van, mint egy kis kÖ£5m/\

Akárki mit baszeíjíti a fénye' katona-gomTrol,
csináljon viezczet az „unj$ormis"-ra, az örök igaz-
ság marad, hogy a kátéiénál, ha nem is egész, de
legalább is fél ember s^mot^ ruha tesz ki. Top-
rongyos sereg láttára bátorságot kap a gyáva
ellenség is, mig a fényes%omb és tiszta egyenruha
az első pillanatban rendosen imponál.

H* valahol, ugy áll oz a rendőrségnél. Egy
hires zsivány élményeiből, — e^y uram-bátyám,
ki annak idején a sedriákon táblabiró volt — azt
jegyezte meg, hogy a futó betyár a „pu3ztázó"-val
szombe áll, — a „vármogye legény(!-nyel már
meggondolja magát és a „zsandár" előtt megszalad.
A ruha szerint tájékozzi magát és becsüli fől az
ellen erejét. S ogy nagyon rút szokása, do talá-
lóbb név, hogy hibája van a mi alsó osztályu
népünknek, hogy az osztályukból kikerülő rend-
őröknek épen nem engedelmeskedik, sőt actusában
nemegyszer megakadályozza, s ha kihágásoknál
a rendőr kötelessége és jogánál fogva köz bólé p,

*) Szegedi alkotmányos műszó.
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tiz esetben kilenczszer a — rendzavarónak fogják
pártját. Sokan mondják, hogy az a „zsandárok"
és a félelmetes „policzáj"-okkal szemben soha,
vagy csak nagyon ritkán történt, s oka volt, mert
a rendőröknek tiltva volt a köznéppeli bizalmas-
kodás és azok nem komázhatván velök, meg-
szokták a rendőrt nem „sógornak" vagy „Péter
bácsinak", hanem „a rend- és csend őrének" te-
kinteni.

Sokszor szeretünk Angolországra és különö-
sen rendészetére hivatkozni; nézzük meg egy
kicsit azokat a fekete köpenyes komoly alakokat,
a kiket „constabler"-eknek nevoznek; azok kész
szolgái a közönségnek, de nem pajtásai a Szent
Heverdel lovagjainak. Van is azoknak tekintélye
az utczai közönség, de a polgárok előtt is.

Haj, de messze még odáig. . . .
Azt akartuk mondani, hogy a mi pesti kon-

stáblereinknek mind csinos és rendes öltözete,
mind komoly magatartása sokkal egészségesebb
jelenség, mint a régi nagy bakancsu darabontusoké.

Mint egy őrszem áll a maga helyén a kon-
stábler s iparkodik, hogy keze és szeme ügyét mi
se korülje el, a mi nem egy főváros utczájára való ;
nem áll össze pék-inasokkal diskurálgatni; azt
mondják, hogy ugy a daraban-
tok is tudtak. Haragszanak is
ezért rájok a régibb kiadású „kö-
zegek" s mert máskép nem igen
árthatnak nekik, elnevezték őket
„magyar policzáj"-nak, azt a kis
manganétát meg oldalukon „fog-
piszkáló"-nak, s a hol szerét tehe-
tik, olyan büszkén mennek el előt-
tük, hogy ha ugy nem kívánná a
becsület, bizon nem is köszönnének
nekik.

Büszke is erre az irigységre a
konstábler,s mikor a multkor egy-
től azt kérdezte valaki, hogy mi
különbség van köztök és a drabant
között? — azt felelte rá nagy ön-
érzettel: „Hjaj, sok különbség
van! Ha a drabant „arredál" va-
lakit , rapportra kell mennie, mi
pedig csak irásban teszünk je-
lentést."

Annyi áll, hogy haladás van a
kettő közt és egyátalán Thaisz
főkapitánynak szép érdemei van-
nak a városi rendészet javitása
körül; attól azonban még ogy ki-
csikét távol vagyunk, hogy hop-
pot mondjunk, — nem esvén pedig
egészen kétségbe azon, hogy már
egyszer nálunk is valami jó mög
ne gyökerezhetnék.

Varga János.

kivánságukra királyi parancscsal engedtett meg,
hogy Bismarcksdorf nevet viselhessenek. Déli-Né-
metországban egészen el van terjedve azon hiede-
lem, hogy mindent Bismarck csinál, még a spanyol
forradalmat is, s hogy ő mindent kioszközölhot,
végre tán még a jó időt is. Mindazáltal az életiró
azt a kérdést veti föl: népszerü-e Bismarck tulaj-
donképen? — 8 ugy találja, hogy világhire daczára
Bismarck a szó szoros értelmében nem népszerü;
nem oly népszorü például , mint napjainkban
Cavour és Garibaldi voltak Olaszországban. A
poroszok vagy legalább a berliniek körülbelől
ugy éreznek iránta, mint a többi németség Porosz-
ország iránt. Nem szeretik, szivesen élczelgetnek
is fölötte, de azért elismeréssel viseltetnok iránta,
bámulják őt, s megadják neki magukat. A jelen-
kor legnagyobb államférfiunak tartják s büszkék
reá, bár néha ugyancsak nyomja a nyakukat. Bis-
marck megtör hetién varázst gyakorol a poroszokra,
mióta a napoleoni politikával merészen szembe-
szállt.

** (A pécsi fögymnasiumi irodalmi kör)
Csengery Antalt tiszteletbeli tagjává választá.
Csengery ez alkalomból levelet intézett e körhöz,
melyben többi között ezoket mondja: „Az ut, me-

** (Bismarck népszerüsége.) A
porosz miniszterelnők egyik élet-
irója Ih^mj/tíl^íi Bismarck hős és
egyéb •<^5ejt egész rajongással
irja lo» uíjsitrüségéről a követ-
kezőkot jegyzi föl: Tudva van,
hogy Bismarck közkedvességben
áll az amerikai németek kozott.
Több uj város viseli ott az ő nevét,
van ogy Bismarck a Conchos partján Texasban,
egy Bismarck a Missouri mellett, egy német kés-
csináló Amerikában szép kis #vagyont szerzett
magának Bismarck-késeivel« nimet hajók a legtá-
volabbi partokra szállitják/ekete-fehér piros lobo-
góik alatt Bismarck nov<J,és képét. Életre való
pezsgő-gyárosok Bismarck^Schönhausen-pezsgő-
ikkcl nagyban versenyeznek a Veuve-Cliquot és
más hires, franczia nevü pezsgőkkel; s a dél fran-
cziaországi CannestőlRügelvvaldermündeig hátulsó
Pomerániában, nyerészkedő fürdőbérlők évenként
nagy reklámot csapnak azon hirdotéssel, hogy :
„épen most béreltek itt szobákat Bismarck gróf
számára." Angol szokás szerint a Bismarck nevet
keresztnévül adják, sőt van egy kis leány, kinek
korosztneve Vilma-Bismarck-Sadova, a kicsiny
kisasszonyka 186ö-ik julius 3-kán született. Spa-
nyolországban igen jelentősen a gyufa-skatulyákon
díszeleg a Bismarck gróf és királyi ura arczképe.
— A kertészeknek van Bismarck-rózsájok, s óriási
Bismarck-eprok, a divat-világ pedig Bismarck-
barna szint hord. E szint eredetileg csorebojjár-
szinnek (hanneton) hivták. Van Bismarck szivar
is. Posen nagyherczogségben végre Carsy, Bogry,
Budi és Zwierzchoslaw egyesült faluknak, saját

Pesti konstabler. — (Zahoray János rajza.)

lycn önök indultak, — az önképzés utja, az egye-
düli pálya a tehetségek kifejtésére s azon eszkö-
zök megszerzésére, a melyek képessé teszik az
ifjut, hogy mint férfiu hasznos szolgálatokat togyon
egykor nemzetének, sőt az emberiségnek. Elmult
az idő, a midőn egyedül bajnoki erővel a karban,
8 hősi bátorsággal a szivben kitünő szolgálatokat
lehetott tenni a hazának. Napjainkban a csaták
sorsát is az értelem és tudomány dönti el. S nem
kisebb áldozattal jár, sőt nehezebb feladat korunk-
ban élni tudni a hazának, mint meghalni érte.
Távol van tőlem, csekélyelni, a mit önök tanáraik-
tól tanulnak. De a legjobb tanár is csak utmutató,
a legjobb iskola is csak tanulni tanit. Elérhetik-e
önök és milyen mértékben érhetik el, a m>* önök
is, mi is, kik önökben a haza reményeit tekintjük,
i~k sw> , í 4. j\. V-\ n i f l l * i l * — . / j a / 1 £?1\ • * • *"•• Tn A H v* ^ - Zegyaránt óhajtunk, csupán attól függ, mennyi
gonddal törekszenek kifejteni, mivelni, figyelmez-
ni s kölcsönösen éleszteni és ellenőrizni tehetsé-
geiket. Ez a kiváló szellemek valódi iskolája, min-
den időben és minden népnél. Ilyen iskola, ugy
hiszem, önök irodalmi köre. Engem, a ki közép és
fenső közoktatásunk hiányait annyira erezem,
kétszeres örömmel tölt el az ily czélu körök kelet-
kezése hazám tanuló ifjai közt. S midőn ilyen kör

tisztel meg bizalmával: szives örömmel szorítom
meg a felém nyujtott kezet. Jól esik lelkemnek,
ha csak szellemileg is, ilyen körhöz tartozom."

**# (Kivándorlók.) New-Yorkba május utolsó
hetében 12,000 kivándorló érkezett Európából.
Igen sokan vándorolnak ki folyvást Csehországból.
Már városaik is vannak Amerikában, melyekben
jól berendezett iskolákat állitottak. A tomplomok-
ban cseh nyelven szónokolnak, a városi hivatalno-
kok törvénykezési nyelvül a csehet használják, s
e nyelven hirlapok és időszaki iratok is jelennek meg.

„%, (Az esöfellegek előidézéséről) párisi lapok
érdekes eszmecserét közöltek a Francziaországban
uralkodó szárazság folytán. E lapok természettan!
megjegyzéseiket azon ismert körülményhoz csa-
tolva, miszerint a krimi háborúk alkalmával ész-
lelt tapasztalatok nyomán, minden nagyobbszerii
ágyúzást esőzés követett, fölvetik azon kérdést:
vajjon a légnek ilyszerü erős és huzamosb meg-
rázkódtatása által nem lehetne-e az esőt a szük-
séghez képest előidézni? Az okoskodás érdekes s
a csecsemő pólyát csak most levetni készülő
meteorológia, ki tudja, nem fogja-e majd megfej-
teni a nagyfontosságu kérdést is sok egyébbel
együtt, mi most még titok.

** (Magyar liszt és gabna Sko-
cziában.) Az edinburgi konzul
egyik jelentésében többek közt
irja: A Leithbe behozott 280,000
zsák liszt között mintegy 38,000
zsák magyar liszt is volt található
s elvitázhatlan, hogy a skót váro-
sokban a magyar lisztet felül he-
lyezik minden más fajtán. Az edin-
burghi sütők azt felelik a drága
kenyérárak feljtt panaszkodó kö-
zönségnek, hogy ők kénytelenek
magyar lisztet használni, mely
jobb és erőteljesb süteményt ád
ugyan, de _ drágább is. Néhány
hó óta egyik edinburghi malom,
bizonyos Háy tulajdona s egy bé-
csi épitész által épitve, csupán
magyar buzát őröl; 15 kőre jár
s lisztje nagyon kedveltetik, bár a
sütők jobbnak tartják a magyar-
országi őrletet. Most Glasgowban
és Leithben is szándékoznak mal-
mokat épiteni a magyarországi
rendszer szerint.

** (Magyar és osztrák széna
mustrák Francziaországban.) Fran-
cziaországban a kenyérnövények-
nél még roszabb a takarmánynö-
vények állása, 8 minden oldalról
gondoskodnak takarmány-bevitel-
ről s küldettek próbakép Ausz-
triából és Magyarországból is
egyes szállitmányok, melyek azon-
ban a franczia vevőkot egyátalá-
ban ki nem elégitek. Szerintök
a magyar széna igen alacsony foku
rétművelésre mutat, tele van min-
denféle virággal, gazzal s oly nö-
vényekkel, melyek semmi táperőt
som tartalmaznak. Csak ugy von-
nék meg tehát, ha az árak igen
olcsók volnának, de a vasutak
nem hajlandók tetemes engedmé-
nyekre.

— (Hohenzollern Lipót herczeg •
ről,) ki jelenleg világhírűvé lett a spanyol trónra
valo kandidáltatás s az ebből keletkezett bonyo-
dalom miatt— következőkot irják: A herczog igen
szeretetre méltó férfiu. Lényében nyoma sincs a
neve és kir. származására való büszkeségnek. Atyja
őt szintugy, mint Károly és Antal testvéreit, szi-
gorún neveié. A katonai pályára léptek, de lénye-
gesen más befolyások alatt, mint ezt a származá-
sukbeli fiatal emberek tenni szokták. Lipót azon-
ban, valami különös érdem nélkül, ezredességig
vitte egy gárda ezredben. — A katonai dolgokban
azonban soha som telt kedve, s inkább a tudomány
felé fordult. Bölcsészeti és történeti tanulmányai,
melyekkel Düsseldorfban, Berlinben és Potsdam-
ban nagy buzgalommal foglalkozott, visszatartóz-
taták sok oly szórakozás s vad mulatságtól, me-
lyekben társainak kodve telt. A roppant gazdagság
a fiuknak minden élvezetet mogengodett; de ennek
daczára egyszerü életmódjuk átalánosan ismeretes.
A herczeg Hohenzollern-család mérsékelt liberális.
Lipót hg. nem vett részt a 66-ki hadjáratban, mi
jellemző. A legutolszor a mult tavaszkor volt Bécs-
ben. A spanyol trónjelöltséget alkalmasint már
ekkor megbeszélték.
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Irodalom és művészet.
— (Batthyány- emlék.) A Batthyány Lajos-

nak állítandó emlékre, az e czélra alakult bizott-
mány által hirdetett pályázat folytán, a határnap
f. é. junius 30-káig következő tervrajzok és min-
ták küldettek be: I) „Isten áldd meg a magyart"
jeligével 4 db. rajz; II) A „Dulce et decorum est
pro patria móri" jeligével 1 db. rajz; III) Schi-
ckedanz névvel 3 db. rajz; IV) „Elhunytának leg-
jobbjaink a hosszu harcz alatt" jeligével 2 db. rajz
s 1 minta; IV. C. „Dulce et decorum pro patria
móri" jeligével 1 rajz; V. D) „Der Gedanke con-
currirt" jeligével 1 rajz; V) B) „Dulce ot deco-
rum est pro patria móri" jeligével 2 db. rajz; VI)
„Hazánk vértanujának" jeligével 6 db. rajz; VII)
ifj. b. Vay Miklós névvel 2 db. rajz s 1 szobor-
minta; VIII) „1848" számmal egy keretes rajz;
IX) Alexi E. névvel szobor-minta; X) Halász G.
névvel 1 mauzoleum 8 1 szobor-minta. E rajzok és
minták a képzőművészeti-társulat helyiségeiben
(Akadémia-palota) vannak közszemlére kiállitva.
A dijakat a képzőművészeti-társulat által alaki-
tandó biráló-bizottság itéli oda.

** („A Kisfaludy-társaság év-lapjai(í-ból)
megjelent az uj folyam IV. kötete. Az 1867/8 és
1868/9-diki év társulati közléseit 8 dolgozatait
foglalja magában. Van benne két elnöki beszéd b.
Kemény Zsigmondtól és Toldy Ferencztől, két
titkári jelentés Grogusstól, jelentések, pályahir-
detósek, társulati névsorok, s az „irodalmi mun-
kálatok" sorában 27munka:emlékbeszédek Zichy
Antaltól Bérczy é\ Lévay Józseftől Tompa felett,
szépműi értekezések Szász Károly. Bartalus Ist-
ván, Arany László, Szeberényi Lajos, Franken-
burg, Szilády Áron, Dux Adolf, Greguss Ágost,
P. Szathmáry Károly, Zichy Antal, Horváth Mi-
hály, Greguss Gyula, Győri Vilmos és Keleti
Gusztáv tollából; verses művek Dalmady Győző-
től, Gyulai Páltól, Arany Lászlótól, Tarkanyitól
(Klopstock ,,Messiás"-ából,) Szász Károlytól és
Komócsytól (megdicsért szatíra); beszély Abonyi
Lajostól, s történeti rajz (Zrínyi Ilona) Horváth
Mihálytól. Az 50 ivre terjedő vaskos kötet könyv-
árusi uton is kapható 4 ftjával. — A társaság
kiadványai közül jelenleg sajtó alatt vannak:
Pákh Albert humoros életképei (a pártolók szá-
mára), a Shakespeare-kiadás XVI-dik kötete

• („V-dik Henrik"-kel és „VI. Henrik" első részé-
vel), s „Magyar-orosz népdalok,'' forditá Fincicky
Mihály.

** (Gyulai Pál novellája német nyelven.) A
nagy német közönség a mi kitünőbb iróink mun-
káira is mindinkább kiterjeszti figyelmét. Legkö-
zelebb ismét Gyulai Pál jeles írónk egyik sikerült
novellája jelent meg önálló füzetben a „Leipziger
Universal Bibliothek" czimü nagy gyűjtemény-
ben, mely a német és külföldi irók legjobb müveit
olcsó és szép kiadásokban adja át a német közön-
ségnek. A novellának czime : „Ein altér Schaus-
pieler." Gyulai már 16 év előtt irta, s tette közzé
,,A vén szinész" czim alatt a „Losonczi Phönix"-
ben. Forditó a novellához Gyulai rövid életraj-
zát is mellékelte, s találóan rekesztette be azt Heine
következő szavaival „Nennt man den bestén Na-
men, sö wird auch der seine genannt."

** (Dr. Engel Józsefnek) a Kolozsvárott kö-
zelebb elhunyt akadémiai tagnak hagyatéka
közt, a magyar nyelv gyökszavairól szoló nagy
nyelvészeti müve van. E mű a „M. Polg." szerint
Engel mintegy két évtizedes munkásságának
gyümölcse.

** (Mentovich Ferencz) „Uj világnézlet1' czimü
Marosvásárhelyt Imreh Sándor nyomdája

hirdet. E munka már egyszer ki volt
de a rendőrség akkor lefoglalta s a pél-

ny°kat megsemmisitette. Montovieh most ujra
M^V*' ^ y példány ára 1 frt. Az előfizetési pénz

a8árhelyre küldendő aug. 10-ig.
TJ i .. (>>Fiuniei emlék") czim alatt Károly Gy.
Vei °ZZf^otte útirajzait a magyar tongervidék és

-lók V T Í * a m agy a i" orvosek és természetvizs-
• • ],• Nagygyűlésének alkalmából. A 12
ívny ^ is ^ inU) mo\j eléggé érdekesen van irva,
szerzö saját kiadásában jelent meg, s postai után-
l ,' V f g y u u ! a l v á n y melletti megrendeléssel 1
frtért kapható nála Kassán.

•• (Pap Gábor lelkész) jelenti, hogy költemé-

T Á R H Á Z .
nyei megjelenvén, egy kötet egy frtjával nála Vi-
lonyán (u. p. Veszprém) rendelhető meg.

** (A komlótermelés kézikönyvére) a földmi-
velés, ipar és kereskedelmi miniszterium által hir-
detett pályázatnál a 300 ft jutalmat a beérkezett
9 pályamunka közül legjobbnak talált. „ítéljetek
felottem.... szerény erővel bár, de mégis itt va-
gyok" jeligéjűnek itélték oda; szerzőjéül Papi-
Balogh Péter a debreczeni gazd. tanintézet volt
igazgatója tünt ki.

— Sz. J. (Hírlapirodalom.) Ujabban a kö-
vetkező lapok kezdették meg pályájukat:

Themis. Egyetemes jogi közlöny. I. évf. Kiadó-tulaj-
donos : Rudnyánszky A. Szerkesztő : Dr. Siegmund Vilmos.
Nyomatik a kiadó nyomdájában Pesten. — Megjelenik
minden kedden 4-drét egy, másfél, a szükséghez képest két
iven is. Elöfizetési ára negyedévre 2 frt, félévre 4 frt, egész
évre 8 frt. (Keletkezett 1870. júl. 5-én.)

Nagyvárad. Társadalmi, kereskedelmi és gazdászati
napilap. I. évf. Kiadó-tulajdonos Hügel Ottó. Szerk. Bátta-
széki Laios. Nyomatik a kiadónál Nagyváradon. — Meg-
jelenik vasárnap és ünnep utáni napokat kivéve naponként,
kis 4-drét féliven. Előfizetési ára egész évre 8 frt, félévre
4 frt, negyedévre 2 frt. (Keletkezett 1870. júl. 3-án.)

Kozintézetek, egyletek.
** (Kisfaludy-társaság.) A szünidő előtti

utolsó ülést, mely ezuttal junius végéről julius
6-dikára költözött át, Gyulai Pál elnöklete alatt
Greguss Ágost nyitotta mög, bemutatva rövid is-
mertető szavakkal Deák Farkas értekezését „A
hős-költeményekről." Az értekező egy futó pillan-
tást vetve a világirodalom hős-költeményeire,
igyekszik kimutatni, mily rang illeti azok között
a magyar irodalom eposzait, s különösen Zrinyi
Miklós és Arany János műveit. — Utána Zichy
Antal olvasá Horatius első szatyrájának (Qui fit
Moecenas . . .) általit eszközölt fordítását. Azután
Rákosi Jenőolvasott fel Torkos Lászlótól egymeg-
lehetősen terjedelmes költeményt, melynek czime:
„Atyai ábrándok." Még 4-ik felolvasás is követ-
kozett. Vadnai Károly mutatott be ogy ismertető
czikket Erődi Harrach Bélától, „A persa Vol-
taire" czim alatt. Igy nevezi az iró Oiner Khejam
persa költőt, a ki Mahmud sultán korában élt egy
időben Firduzival, s irányára nézve a legcyniku-
sabb, iszákosabb és vallástagadóbb költő a porsák
között, a hol pedig az ilyen irány nem volt ritka-
ság többek közt:

Bort inni és vigadozni, elvem ez;
Tévelyt, vallást megtagadni hitem ez.

E felolvasások után a folyó ügyek s a jelon-
tésok következtek, melyek közül tnogemlitjük,
hogy Stein Náthán 1000 frttal, Giczey Sámuel
100 frttal, Apáthy István 200 frttal az alapitók
sorába léptek. Végül Gyulai mint elnök derült
szavakkal bucsut vett a társaságtól, jó kedvet s
egészséget kívánva a következő nyári szünidőre.

** (Az országos iparegyesület) közgyülésén
tulnyomó szavazattöbbséggel Weninger Vincze
választatott meg az egyesület elnökéül Szentkirályi
Mór ellenében. A másodalelnöki hely szintén
megürülvén, arra dr. Szabóky A. ellenében szin-
tén feltünő nagy szavazattöbbséggel Keleti Károly
osztálytanácsos választatott meg.

Egyház és iskola.
** (A vallás- és közoktatási miniszter) olő-

terjesztésére a király Hilóczky Béla, mosón- és
sopronmogyei ideiglenes tanfelügyelőt Esztergom-,
Komárom-, Győrvármegyékbe rendes tanfelügye-
lővé, és Ballagi Károly, vasmegyei másodtanfel-
ügyelőt Moson- és Sopronmegyékbe első tanfel-
ügyelővé; továbbá Szeremley Lajos hunyad- és
zarándmegyei, és Eéthi Lajos felso-fojérmegyei,
Fogaras- és Brassó-vidéki ideiglenes tanfelügye-
lőket, ugyanezen megyékbe rendes tanfelügyelőkké
nevezte ki, és mindezen kinevozettek részére a
királyi tanácsosi czimet dijmentesen adományozta.

** (Tanárok kinevezése.) A vallás- és közok-
tatásügyi miniszter, Zierer Géza pozsonyi kath.
fögymnasiumi ideigl. rajztanitót, rendes rajzta-
nárrá; Vutkovics Sándort a pozsonyi kath. főgym-
nasiumhoz rendes tanárrá; Klimkovics Ferenczet
a pesti kir. kath. főgymnasiumhoz rendes rajzta-
nárrá; dr. Balázs Ferenczet a nagy-szebeni állam-
főgymnasiumhoz rendes tanárrá; Maszák Hugót
a budai állami férfitanitó-, Nagy F. Károlyt

pedig a budai állami tanitó-önképezdéhez rajz s
szépírás tanitóvá ideiglenesen kinevozte.

** (A kolozs-monostori országos gazdasági tan-
intézethez) a vegytan tanárává Tuba Lajos ma-
gyar-óvári segédtanárt, a növénytermelés taná-
rává Vörös Sándort, segédtanárrá pedig Kertész
György nagy-bányai erdőgyakornokot nevezte ki
a földmivelési miniszter.

— (A szatmár-németi helv. hitv. gymnazium-
ban) a második tanfélévi nyilvános vizsgálatok f.
évi julius 25-ikétől 30-ikáig fognak megtartatni,
az I-ső osztályon kezdve, naponkint; vizsgálati
órák d. e. 7—10 és d. u. 4—6 óráig. Julius "Sl-én
délelőtt pedig az intézet egyetemes pártfogósága
tartandja meg évzáró gyülését.

— {A siket-némák intézetében Váczon,) a nyil-
vános vizsgálat augusztus I-ső napjának délelőtti
óráiban fog megtartatni; kezdetét veendi 9 óra-
kor. — Az intézet igazgatósága.

Közlekedés.
^ (A piski-petrozsenyi vasutról) ezt irják:

A vonal legnagyobb építménye Krivádia és Be-
nyicza közt van. Itt van a merisori nagyszerü vas-
hid, melynek falai 14 öl magasak. A hid maga 10
öl széles nyilassal bir. Ezen vonalon 8 alagut kö-
veti egymást, az első 60, a második 40, a harmadik
13, a negyedik 30, az ötödik, 15, a hatodik 67, a
a hetedik 83 a a nyolczadik 330 öl hosszu. Mind
a nyolcz alagut ezen rövid vonalon két állomás
között feszik.

x* (Gőzhajó a Maroson.) Gőzdióhéjnak nevezi
egy tudósitó, oly picziny. Ez „Erzsébet" nevü.
hajócska tulajdonosa Grün marosujvári sóbérlő, ki
o jármüvet Angliában készíttette, hogy vele a
Marost bejárja, s megvizsgálja, ha vajjon nem
lehetne-e a sószállitást Erdély közepéből egész a
Tiszáig gőzös segélyével eszközölni. Az „Erzsé-
bet" a héten tette próba-utját a Dunán, s negyedfél
lóerejü gépével fél gőzerővel 18, egész gőzerővel
pedig 10 percz alatt haladt egy angol mérföldet.

/ (Széchenyi Ödön gróf) ismét egy uj válla-
lat életbeléptetésével foglalkozik. Ugyanis több
tőkepénzes társaságában vaspályát szándékozik
vezetni a Mont-Warchington-rendszer, a budai
Svábhegy aljától, ezon és a zugligeten keresztül a
Laszlowszky-villáig és vissza. Á tervezett pálya
üzlete nem szorítkoznék csupán a nyári időszakra,
mivel télen át épitési anyagok-, kő-.és faszállitásra
is alkalmazható lenne.

Balesetek, elemi csapások.
*** (Égő hölgy.) Hétfön d. u. egy nehéz se-

lyemruhában öltözött asszonyság sietett a gőzsikló
felé; közel az alaguthoz ruhája — valószinüleg
egy eldobott szivarvégtől tüzet fogva, egyszerre
csak lángba borult. Az alagut igazgatója, Pong-
rácz K. hirtelen odaszaladt a hölgyhöz s lerántotta
róla a nehéz selyemruhát saját kabátjával takar-
ván be. A hölgy elájult, de sebei nem veszélyesek.

#% (Zseía Mihály napszámos) a Muzoum-
utczában épülö Zichy-féle ház első emeleti emel-
vényéről, melyre ittas állapotban felment, alvás
közben kedden este leesett s azonnal meghalt.
Három gyermeket hagyott hátra.

«% (Vizbefulások.) A meleg napok megkí-
vánják áldozataikat. Oly sokan keresik most fel a
hideg fürdőt, a Duna habjait, és sokan oly vigyá-
zatlanul, hogy nem csoda, ha egyszerre három
vizbefulásról teszünk jelentést. 1 urdés közben a
Dunába halt az óbudai katonai ruhabizottság egy
legénye; Kucsor Ferencz reáliskolai tanuló és
Rőtt Lajos zsákhordó. - Ezenkivül Öngyilkossági
kisérlet is történt. Ujváry Sándor budai kárpitos
féltékenységből a lánczhidról a Dunába ugrott,
hogy mtigát beleölje. A budai partról azonnal
elindult három kormányos 3 szerencsésen még élve
kifogta a szerelmes kárpitost. A hideg fürdő való-
szinüleg használt neki.

= (Konstantinápolyban) e hó 11-kén ismét
nagy tűzvész volt, mely 1500 házat elhamvasztott.

l i ujság?
— (Hadizenet.) Júl. 15-kén a franczia kor-

mány kijelentette, hogy Poroszországnak már
megüzente a háborut.
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** (Ol municipalis vita) legalább az átalános
tárgyalás a végéhez közeledik, a pénteki ülésen
már a különböző inditványt beadó urak zárbe-
szédeire került a sor, 8 a törvényjavaslatot átalá-
nosságban a többség előreláthatólag meg fogja
szavazni. Az egyes részletek felett, jelesen a virilis
szavazatok kérdésében élénk vita folyt a Deák-kör
tagjai közt is, mignem Szlávy miniszter kijelenté,
hogy ha a miniszterium e kérdésben kisebbségben
maradna: becsülettel nem maradhatna a kor-
mányon. A vitát e nyilatkozat után azonnal abba
hagyták.

= (A franczia-porosz viszály) veszi most
igénybe* teljes mértékben a közfigyelmet egész
Európában, 3 a harczias és békésebb hirek egy-
mást váltják fől. Júl. 12-ki sürgönyök azt jelen-
ték, hogy Párisban átalán kikorülhetlennok tartják
a háborut; Berlinben Thiele, Bismarck helyettese
a német követek ölött kijelenté, hogy a háboru 8
nap alatt kitör. — 13-án erősbödött a remény a
békés megoldás iránt, Hohenzollern hg. a jelölt-
ségről lemondott. — 14-én: Hohenzollern le-
mondása után a franczia követ a porosz királytól
garantiát követelt arra, hogy a Hohenzollern hg.
eshetőleg jövendőben felmerülő jelöltségéhez sem
fogja megegyezését adni. A király erre nem akarta
a franczia követet elfogadni s azt üzonteté neki
hadsegédével, hogy: „A porosz királynak, a fran-
czia követ irányában többé semmi mondani va-
lója sincs."

Andrássy miniszterelnök, gr. Csáky Tivadar
és Horn interpellácziója folytán, a képviselőház
júl. 14-ki ülésén kijelenté, hogy Ausztria és Ma-
gyarország ezen felmerült kérdésben csak a béke
fenntartása szempontjából van érdekelve (Átalános
helyeslés), s hogy a közös külügyminiszterium —
az osztrák és magyar kormánynyal egyetértésben
— ugy Berlinben, mint Párisban és Madridban
kizárólagosan azon irányban hatott, mely legin-
kább mutatkozik alkalmasnak a béke fönntartására.

— (Ludvigh János temetése) júl 12-én d. u.
nagy részvét mellett ment véghez. Jelen volt a
képviselőház elnöke és számos tagja pártkülönb-
Bég nélkül, a miniszterek közül Rajner Pál, az el-
hunyt számüzött társai kőzül Horváth Mihály,
Rónay Jácint, a főváros több nevezetessége, az
irodalom és művészetek számos képviselője sat. A
koporsó folett, melyet az elhunyt legközelebbi
rokonain, leányán és fián kivül a „Hon" mun-
katársai álltak körül, Székács József mondott
imát és beszédet. A szinház eiőtt Várady Gábor
tartott, a hazafi érdemeit méltató rövid beszédet,
ii sírnál pedig Hegedüs Sándor, a „Hon" munka-
társa szólott, elbúcsúzva a derék férfiutól, kiben
e lap nagyképzettségü munkását, a haza egyik
leghűbb fiát veszté el. — Ludvigh arczképét és
életrajzát közelebbi számunkban fogjuk közölni.

** (Három nevezetes emlékü zászlószalaggal)
gyarapodott a muzeum tára. A Damjanich veze-
téso alatt állott vitéz harmadik zászlóaljéi voltak
s a tábornok nejo mint keresztanya maga himzé
azokat. A zászlóalj utóbbi parancsnoka Dobay
Ágoston most a muzeum birtokába juttatá.

** (Barna Nándor) nemzeti muzeumi őrseged
őri czimet és rangot nyert.

»% (A „Magyar Polgár"-ban) olvassuk: Az
erdélyi múzeumkert egy ép oly birtok, mint tudvá-
gyó vendégének tetszett Brassai Sámuel, muz. igaz-
gató kifüggesztett thermometerét elhóditni. Brassai
megbizásából figyelmeztetjük a szives hóditót,
hogy ÍIZ elcsent thermometer appertinentiái az
igazgató ur kezei közt vannak, ki azokat a hódi-
tási vágy kiolégitése végett nem kész átengedni, s
igy a hiányos, s kiegészítésre reményt nem nyujtó
hóditmány » konfiskáló urra nézve hasznave-
hetlen. Ha hasznavehotő eszközre van meteorolo-
giai észloletoinél szüksége, ne átalja a hóditmányt
átengedni Brassainak, ki azt kompiét thermome-
terrel vagy készpénzzel szivesen visszaváltja. A
tzives tolvaj ezenfelül hirlapi „nyilt elismerésre"
is számithat.
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** (Az Orczy-kertben) vasárnap d. e. 10 óra-
kor gyilkosság történt. Egy ismeretlen egyén tá-
madott meg két ott alvó ferenczvárosi lakost s az
egyiknek négy sebet vágott késével bal oldalán,
hogy rögtön szörnyet halt. Társa gyengébb sebet
kapott. A zajra felriadt sétálók aztán elfogták a
gyilkost, Rudner János nevü csavargó gyári
munkást s most a törvényszék előtt áll.

»% (Egy öngyilkos.) Hétfőn egy tisztessége-
sen öltözött uriember szállott be Budán a „Deb-
reczen városá"-hoz czimzett fogadóba 8 bezárkóz-
ván agyonlőtte magát. A szerencsétlen a következő
tartalmu levelet hagyta az asztalon: „Nevem Schu-
bert Frigyes, születtem 1827-ben Pozsonyban.
Irnok voltam s öngyilkoságomnak oka: jogos pö-
römnek elvesztése. Kibékültem istenemmel, a ko-
porsómat feleségem fogja kifizetni!" — A városi
kapitányság azonnal táviratozott Pozsonyba.

»%(Öngyilkosok.)Péck Ferdinánd aranymű-
ves, nős és két gyermek atyja, kedden kártyavesz-
teségei következtében, mérget ivott s oly nagy
adagban, hogy az orvosi segély nem mentheté
meg. — A Dunából egy férfi hullát fogtak ki;
jobb kezében lánczhidjegyet találtak, s ebből tünt
ki, hogy öngyilkos és a lánczhidról ugrott be a
vizbe.

f (Halálozások.) A budai tébolydában szom-
baton hunyt el Kondor Lajos, ki valaha hires
jurátus volt, majd honvédtiszt lett, később ügyvéd
s pestmegyei szolgabiró. Ez utóbbi állomását kel-
lemetlenségek miatt kellett elhagynia, s nemsokára
elmezavarba esett. Egyideig politikai lapokba
szerb és horvát lapokról szemléket irt, élesen po-
lemizálva a különhuzó törekvések ellen. — A hét
folytán ismét két pesti ügyvéd halt meg: Bor-
csányi János, ki országgyülési képviselő is volt,
és Kár Mátyás. — A vidékről két buzgó néptanitó
haláláról értesülünk: az alsó-baranya-bácsi reform,
egyházmegyei tanitók veteránja Nagy Szabó Ká-
roly, miután a 64-ik közvizsgát letotte növen-
dékeivel, tüdősorvadásban, — mely nem ritka
tanitónak oltja ki élte fáklyáját — 5 heti beteges-
kedés után elhunyt; Nagy-Kőrösön Varga József
buzgó és szorgalmas néptanitó halt meg, alig 36
éves korában. — Tolnamegyei Gyönk közönségét
s vidékét nagy veszteség érte: köztiszteletü s sze-
retett orvosa, dr. Kenessey Elek f. hó 5-kén este,
szélhüdés kövotkeztében, 48-dik évében munkás
életének meghalt. — Biró Pál, Kolozsmegye tör-
vényszékének főbírája egyetlen, 16 óvos leányát:
Paulinát veszté el f. hó 7-én. — Papp János
aradmegyei másodtanfolügyelő hirtelen meghalt.
A nagy hőségben lakására érkezvén, nehány po-
hár hideg vizzel magát meglocsolta, s az ép, teljes
férfierejében levő férfiut szélhüdés értés egy percz
mulva halott volt. Az „Alföld" szerint a legintelli-
gensebb románok közé tartozott, ki perczig sem
szünt a magyar hazának hű polgára ionni, miért a
fanatikus nemzetiségektől folyton gyülöltetott. —
Máramarosból egy szép reményű ifju, Bilkei Qorzó
Emil elhunytáról vettünk tudósitást.

Adakozás a honvéd-menházra.
„A Vasárnapi Ujság" szerkesztőségéhez be-

küldetett :
Polgárról (Biharmegyéböl) Tóth Albert tiszt-

tartó gyűjtése Polgáron és Csobajon, ossz. 60 ft.
80 kr. — Ez összeghez járultak :

Polgáron Vindisch József 10 ft, Tóth Albert 4 ft, Tóth-
Serky Juliánná 1 ft. özv. Serky Istvánné 1 ft, Szedlár János
1 ft, Kösztler Lajos 2 ft, Horváth János 1 ft, Weisz Móricz
30 kr, Pfretschner Frigyes 1 ft, Weinstein Abraham 50 kr,
Szücs Bertalan 2 ft, Eisenberger Mihály 1 ft, Rosenfeld
Zsigmond 50 kr, Belek Ignácz 50 kr, Liszaner Sámuel
50 kr, Lipsák István 50 kr, Polonkay Gábor 1 ft, Suhajda
József l ft, Auszterlicz Dávid 2 ft, G-rossman Soma 1 ft,
Suhajda Antal 30 kr, Kóczián József 50 kr, Fábián András
1 ft, Hegedüs Gyula 50 kr, Rohay László 50 kr, Munk
Károly 2 ft, Veisz Adolf 30 kr. Kupferstein Móricz 40 kr,
J. Adler 20 kr, Veisz Jakab 1 ft, Herbst Sámuel 1 ft, Munk
Ignácz 20 kr, Klein Jakab 30 kr, Klein Sándor 1 ft, Birta
András 30 kr, Matiksinczky 1 ft, Csomos Ferencz 1 ft,
Flájser Ferencz 2 ft. üsobafon az ital mérési jog árverezése

alkalmával adakoztak: Tóth Ged.-on 3 ft, Keresztessy Ká-
roly 1 ft, Stein Ábris 1 ft, Stern Ignácz 2 ft, Müller Bernát
1 ft, Scheffer Móricz 1 ft, Simon József 1 ft, Gróz Endre
50 kr, Blak Jakab 1 ft, Stein Sámuel 1 ft, Stern Hermán
1 ft, Stern Levi Háni 2 ft.

Szerkesztői mondanivaló.
— P. A. „Egy ifju nőhöz." A technikában sok csitt

mutatkozik, de néhol e csin a szabatosság rovására esik.
Különben az eszme fölötte ellapul e versben a sok és job-
bára köznapi reflexió miatt.

— J . A. „Vigasz." „Oh mint vártam." Gyönge kí-
sérletek, tele tavaszszal, virággal és fiatal életnézetekkel.

— V. S. ,,A lelkiismeret." Beteg képzelödéssel irt
hangzatos üresség.

— Laborcz-Volya. Ft. D. L. Az egyik kívánság a
„V. U." legutóbbi számában már teljesítve volt. Az egyházi,
nevezetesb kinevezéseket lapjaink „Egyház és iskola" ro-
vatában közöljük.

— München. M. G. A rajz megjött; nemsokára fel
fogjuk használni. A levelet késöbb kaptuk meg. minthogy
Bécsbe válaszolhattunk volna rá.

SAKKJÁTÉK.
555-ik sz. f. — Kohtz és Kockelkorn-tól

(Kölnben.)
Sötét.

a b c d e f g
Világos

Világos indul s a hatodik lépésre mattot mond.

Az 550-ik számu feladvány megfejtése.
(Gold Samutól Kövágó-Eörsön.)

Világos.
1. Ba8—a5 . .
2. He4-f2 . .
3. V. ad mattot.

Világos, a) Sötét.
1 1. d6—d5(b)
2. Vf3-h3f 2. Kg5-f4
3. Vh3-d3 mattot

Sötét.
Vei—a5:(a)
tetszés szerint.

Világos, b) Sötét.
1 1. HbS—d4:
2. Hel—d6+ 2. Kf5—eö
3. Vf3—dö matt.

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp Jozsef.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe
József. — Jdszkiséren: Galambos István és László. — A
pesti sakk-kör.

Nyilt-tér.
Megjelent és julius végeig elöfizetési áron kapható:

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

A csinos és ízletes kiállitásu kötetre, mely
Heckenast Gusztáv nyomdájában nyomatott, julius
végeig 1 ftjával lehet megrendelést tenni: dísz-
példány 2 ft. — Bolti ára magasabb loend- A könyv
postai utánvét által is megrendelhető.

A megrendelések Aigner Lajos könyvkeres-
kedésébe (váczi-utcza 18. sz.) küldendők.

Benedek Aladár összes költeményeit a legújab-
bal együtt (4 kötet) a kitüzött határidő alatt4 frt
80 kr. bolti ár helyett, 3 frtért lehet megrendelni.

Honnpl-és
hetlnnp

TTETj^NTFTTa
Katholikus es prfttpfttnn*

uaptnr
Izraeliták

í: naptsrn

17 | Vasár
18 i Hétfő
19 Kedd
20 Szerd.
21 Csőt.
221 Pént.
23\Szóra.

Julius
I -—«•»'««••. d. |B 5 Zobor
|Arnold. Kamilla.Rozina
jlaul. Vincze ' Arzén, Aurel.
| Illés pr., Jer. (̂  Hivés
Daniel pr , J „ m D á " n i e l ,; „ ̂  v e x . l B 1 1 (

Magdoln. Maria Maria Magd. 10 Euphemia
;Libór, Apoll. Apollin. l l Proklu

Jún. (d)
5 D 5 Athanáz
ö Mat Tamás
7 Prokóp
8 Pongrácz
9 45 vértanu

Thamuz
18
19
20 Eszter

22 Judith
23

46Sabb.

N a p !
hossza kél nyug.J

H o l d
hosssa kél I nyüg.

f.
I l l

P-
14 20

Uo 33i 4 21
U6 30i4 22
117 27|4 23
U8 24J4 24
119 22!4 25
120 19I4 26

6.
7
7
7
7
7
7
7

P
51
50
49
48
47
46
451

f ó.
350 33 10 38

Hold váltósánál. C Utolsó negyed 20-án 3 óra 33 pereikor délután.

1
14
26
37
49
61

58l l " 59
3 i l l 20
1

541
48
47

i l l 41

' r<igg-
0 4
0 30

I * . P-
1 9 4
10 12
11 15
este
1 16
2 19
3 21

T A R T A L O M

A rapperswyli lengyel muzeum (képpel). — Dalok.
: — Egy árva fiu. (Folyt.) — A Batthyány-gyászünnepély

(két képpel). — A lélek tükre. — A gyermek - irodalom
, koréból. — Multak emléke. — p e s t i életkép (képpel). —
i Egyveleg. — TárhaE: Irodalom és müvészet. — Közin-
j tézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Közlekedés. —
! Balesetek, elemi csapások.— Mi ujság? — Adakozás a hon-
védmenházra. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték.
— Nyilt-tér. — Heti naptár.

(Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utcza 21. sz.)
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Lancaster-, Lefancheux-vadászfegy véreket,
revolvereket és uti-pisztolyokat

a legnagyohbb választékban ajánl

fegyvergyáros

Pesten, országát, a „Zrinyi" kávéház átellenében.
I. Percussiós-fegyverek.

1 egyszerü fegyver vascsövei 7 fttól 9 fág.
1 „ » sodronyesővel 12 » 14 »
1 duplafegyver vascspvel 13 » 16 „
1 » sodronycsővel 20 » 24 »
1 » damasztcsővel 25 » 45 >'

II. Lefaucheux-fegy verek finom sodrony- és damasztcsövel.
1 duplafegyver finom sodronycsövei s jó lakattal . . . . 40 fttól 45 ftig.

finom sodronycsővel vésett kettőslakattal 50
finom damasztcsövei vésett kettőslakattal . 60
egész finom damasztcsővel kettöslakattal

csinos kiállítással 75

70 »

>> 8 5 »

hátultöltö-

50

95

III. Egyszerü s dupla Lefaucheux-, sálon- H
fegyverek.

1 Flobert vagy salonfegyver 6 és 9 m/m 18 fttól 25 ftig
1 egyszerü hátultöltó-fcgyvcr, kis csőöböllel 12 m/m höl-

gyek vagy gyermekek számára 30 » "
1 dupla Lefaucheux-fegyver (ea, 24) hölgyek vagy gyerme-

kek számára sodronycsővel s vésettel 48
1 dupla Lefaucheux-fegyver egészen finom damasztcsővel s

diszes vésettel 85

IV. Saját gyártmányú Lefaueheux-fegyverek, H legfinomabb
sodrony- s daniasztcsővel Lefaunheux, Armand és Roux

rendszerre.
1 duplafegyver legfinomabb sodronyesövel, egész finom

munka, vésve s aranynyal kirakva
1 duplafegyver finom damasztcsővel, egész finom munka,

vésve s aranynyal kirakva
1 duplafegyver, damasztesővel, legfinomabb munka, csino-

san aranynyal kirakva, diszes kiállítással . . . .
1 duplafegyver, a legnagyobb szorgalommal kiállítva s

gazdagon aranynyal kirakva

75 fttól 80 ftig.

90 » 100 »

100 » 140 »

150 » 200 »

V. Lancaster duplafegyverek (központi gyuladással) legfino-
mabb damasztcsövei.

1 Lancaster duplafegyver, damasztcsővel, finom munka,
vésve aranvfelirással 130 fttól 140 ftig.

18
10
28
38
45

50
12
24

ftig.
»
V

l í

»

V

aranyfelirással 130 tttoi iw tt.g. folyvást készen kaphatók.

Vidéki megbízások az összeír bérmentes beküldése vagy utánvét mellett
pontosan teljesittetnek.

Csomagolás legjutnnyosabban számittatik,

1 Lancaster duplafegyver damasztcsővel, egész finom munka,
csinos kiállitással 145 fttól 160 ftig.

1 Lancaster duplafegyver még finomabb, s a legnagyobb
szorgalommal gazdagon aranynyal kirakva . . . 180 » 300 »

VI. Revolverek, minden rendszer szerint a legnagyobb
választékban.

1 hatlövetü marok- vagy zsebrevolver 8 fttól
1 Lefaucheux-revolver 7 m/m kisszerű 9 »
1 Lefaucheux-vontcsövü revolver 7 m/m 12 »
1 Lefaucheux-vontcsövü revolver 9 m/m 15 »
1 vontcsövü Lefaucheux-revolver 12 m/m 18 »
1 vontcsövü Lefaucheux 10—12 lövetü revolver, 7, 9 és

12 m/m 25 »
Egyszerü hátultöltö pisztolyok párja 9 »
Dupla hátultöltő pisztolyok párja 15 »
Egyszerü zsebpisztolyok párja 2 ft. 80 krtól 10 ftig.
Dupla zsebpisztolyok párja 5 fttól 20 ftig.

Vadász- és töltő-eszközök,
melyek ára sokféleségüknél fogva itt elő nem sorolható, a legjutónyosabban
számittatnak, és kiválasztásra folyton tartatnak raktáron, ugymint:

Vadásztáskák tyúkok- és nyulakra, bagaria- és borjubörből, fegyvertás-
kák és tokok, szíjak, revolver-táskák, lőporkészlet-tartók, töltény-tartók vagy
Lefaucheux-töltény, tartaléktórak, becsavaró-gépek, fa- és öntött vasból lőpor-
mértékek, gyutacs-gépek, Lefaucheux-töltényekhez; továbbá mindennemü fegy-
ver- és revolver-töltények, gyutacsok és fojtástok.

Vadász diszitinények köpépből.
Fegyver-állvány két fegyver- és vadász-eszközökre tölgyfából, egy

állatfejjel, szarvas-szarvakkal és vadkan-agyarakkal ékítve, fegyver- és ruha-
fogasok; továbbá mindennemü állatfejek természetes szarvakkal, ugymint:
szarvas, őz, zerge, vadkan, farkas kutya, róka, nyul, ló, természeti és fél
nagyságban.

Szarvas-szarvak becseréltetnek vagy fejekre alkalmaztatnak, ugyszinte
mindennemü más tárgyak rajz vagy fontos utasitás szerint elkészíttetnek.

P P ~ Mindennemü töltények a legjutányosabb árakon raktáramban
folyvást készen kaphatók.

azonnal
860 (1—20)
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Mindenkinek van szerencséje!!
csak hogy azt kellően fel kell használni!

Nyolcz hnzásra,
igen rövid idö alatt, azaz: folyó évi aug. hó 31-ig, es pedig:

Clary sorsjegyek huzás julius 30-kán főnyeremény 12,000 forint.
1860-diki sorsjegyek „ augusztus l-jén „ 300,000 „
Badeni sorsjegyek „ „ 31-kén „ 35,000 ,,

Valamint egyátalában évenkint 38 hozásban játszhatni minden ausztriai állam- s magánsorsjegyekre már a l elsö
10 ff. évnegyedes részlet befizetése után

egy részletjegyére.
Csoportokban 20 részvevővel 10 évnegyedenkinti részletbefizetéssel 10 ftjával, vagy pedig 2 2 évnegyedenkinti

részletbefizetésael 5 ftjával; a teljes befizetés után az összes sorsjegyek árfolyam szerinti értéke a részvevők közt egyenlő
arányban készpénzben fog szétosztatni.

A sorsjegyek, egy itteni bankintézetnél vannak letéve. ^ W i Bélyegdij egyszermindenkorra 63 kr.
Megrendelések a vidékről még utánvét mellett is eszközöltetnek.

_ Sorshuzás! lajstromok minden huzás után ingyért küldetnek meg. " 9 6
Ilynemü társulatok alakítása óta nálam több mint 20,000 ft. nyeretett meg, és fizettetett ki az illető feleknek készpénzben.

854 (4—6) POROSS LAJOS pénzváltó-üzlete
Pesten, Dorottya-utcza 12-dik szám alatt a börze s Lloyd épület közelében.

30-ik szám
Titkos

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

biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. szám Medetz-ház-
ban, I-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, dél-

után 1—4 óráig.
JW~ Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek Is megküldetnek.

823 (12-12)

Két tanuló
fölvétetik, mely legalább 2 latin vagy
reál osztályt végzett jó erkölcsű bizo-
nyítványok ajánlata mellett

B.-Gyarmaton, Aninger testvérek
vaskereskedésébe és Omazta Tóbiás
fúszerkereskedésébe. 864 (2—2)

Tizenhetedik évfolyam.

838 (7-25)HOFFMANN
karlsbadi porczellán-raktára

PESTEN,
bálvány-uteza, iocsonyi-féle házban,

ajánlja
a nagyérdemű közönségnek gazdag raktárát,

mindennemü

p o r c z e l l á n ••€ d é n y o k et ,
valamint

étel-, kávé- és thea-készleteket
hat vagy tizenkét személyre

a legolcsóbb gyári árakért.
Kitünő főzo-edéiiyek cliaraott-földbíl.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivtalában Pesten, (egyetem-uteza 4. sz.)
megjelent és minden könyvárusnál kapható:

Gróf Cziráky Anfal.

A magyar közjog alapvonalai.
Szerzö nyomán irta

Hegedüs Lajo§.
Második bővített kiadás. 1869. (8-rét. 400 lap.) Füzve 2 forint.

Hatodik kiadás
(magyar nyelven harmadik).

A nemi élvt

titkai s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, az utóbbiak óv- és gvógy-
mddjaival. 801 (1-12)

Függelékkel a bnjakóri ragályzasról
ea Dr. R o d e t , lyoni orvos

ragályelleni legMztosb óv-
szerérői,

a férfi ea n6i ivarszerek boncztani ábráival.
Ara: 1 ujforint.

Postán megküldve 10 krral több
utánvétellel 40 krral több.

Megrendelhető eserzőtól követkelő
czim alatt:

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

saját házában.

Kutya-labdacsok,
Anglia leghirnevesb állatorvosai-
nak évok hosszu során tett ta-
pasztalatai alapján, Kwizda Fe-
rencz János által készitve, Kor-
neubursjban; kutya-betegség,
vidat.'incz, nehézség, csúz s a ren-
dos kutya-betegségek ellen.
$g@T Biztos óvszer a ve-

szettség ellen, j
Egy skatulya ára 80 kr.

Valódi minőségben kap-
h a tó Pesten: TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnál, király-utcza
7-dik szám. 847 (5-12)

Patkányok s egerek

leggyorsabb 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.

Valódilag kapható P e s t e n : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-
utcza 7. sz. — Továbbá a birodalom legtöbb fö- és mezővárosaiban. 846 (5—8)

Helgoland tengeri fürdő.
Junius 16-án veszi kezdetét egyidejüleg a fürdő-intézet megnyitásával a gőzhajózás

mely mint az Elbe, mint a Weser folyóból kiindulva tartja fenn rendes összekötteté-
sét a szárazföld és Helgoland között s bezáratik október 14-én. — Ezen összeköttetés,
két nagyszerü tengeri vas gőzhajóval eszközöltetik, mely kizárólag személyszállításra
épittetett 1865-ben fürdőutasok számára a legnagyobb kényelemmel berendezve, magában
foglalnak diszes salonokat, külön választott női és magánkajütékat, az étkezésre pedig —
különös gond fordittatik.

A gözhajózás igazgatóságai részéröl, a következö menotterv állapíttatott meg:
Hamburgból Helgolandba a hamburg-amerikai nyaláb-részvény-társaság

gőzhajói tartják fenn a közlekedést.

Cuxliaven. Líilirs J. A. kapitány vezetése alatt.
Junius 16-tól julius 16-ig minden hétfőn és csütörtökön.
Julius 17-töl szeptember lö.jg minden hétfőn, csütörtök és szombaton.
Szeptember 16-tól — 30-ig ismét minden hétfőn s csütörtökön.
Továbbá oktober 6 és 16-kán.
Indulás Hamburgból reggeli 10 órakor.
Helgolandból Hamburgba vissza, minden reákövetkezö napon, de soha 7 óra előtt.
Ezen hajó, mely gyorsaságra nézve az Elbe folyó egy gőzöse által sem szárnyaltatott

még túl, az egész utat 6 —7 s a z illetőleges tengeri utat körülbelől 2 óra alatt teszi meg.
Bremerhavrii Geestemíinde-ből Helgolandba az északnémet Lloyd gőzha-

jója szállitja az utasokat.

Északitenger. Puísclier J. kapitány vezérlete alatt.
Junius 25-tól julius 9-ig minden kedden és szombaton.
Julius 12-től szeptember 13-ig minden kedden, csütörtök és szombaton.
Szeptember 17-től október l-ig ismét minden kedden és szombaton.
Továbbá szombaton oktober 8-án.
Helgolundból Bremcrhaven-Geestemündé-be vissza minden reá következö

napon, mégis megállapodva vasárnap Ilelgolandban.
Indulás Helgolandba a brémai elsfi személyvonat megérkezte ntán; a

visszameneteket akép rendezvén be, — hogy a megérkezés idejekorán az áthaladó vasut-
vonatokkal összevágjon. . 835 (5—8)

E hirdetmény alkalmával legyen szabad még a következőket felemlíteni :
Helgoland szigete fekvése által a nyilttengeren ismerve mint fürdőhelyet — kitü-

nőleg kedvezményezett;, megemlitendő a többi közt számtalan fürdőhelyei, melyek minden
időben, mint erősebb tengeri s mint gyengébb sikfürdők a sziget mindkét oldalán egy-
aránti biztonsággal használhatók. Továbbá a szárazföldnek több mérföldnyi távolságra
esése által, a tengeri speczifikus tulajdonai, - mely tudvalevőleg legfőbb befolyással van
a tengeri fürdők gyógyerejü hathatóságára minden változatos befolyásoktól megóvatnak;
minélfogva Helgoland, mint égalj! gyógyfürdő máris világhírre jutván, a legnagyobb
részvéttel karoltatik fel. Fris tehénsavó s mindennemü ásványvizekről a vidékbeli gyógy-
szertár gondoskodik.

A társalgási ház gyönyörü salonjaival, bálok, hangversenyek, szinház tengeri séták
evező- és vitorlahajókon, versenycsónakázás, vadászat és halászat által, valamint a maga-
nemében kétségtelenül egyetlen sziklabarlang — kivilágositásaival a fürdővendégeknek
vonzó és változatos időtöltés nyujtatik.

Megrendeléseket lakásokra elvállal az alóhrt igazgatóság; valamint dr. Asehen
fürdői orvos, orvosi tudakozásokra utasításokkal szolgálni késznek nyilatkozik.

1870 A tengeri fürdő-igazgatóság.
Kiadó-tulajdonos Hprkenaet Gusztav. — Nyomatott 8aját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Pest, julius 24-én 1870.

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

_ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécwbrn: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. —
Bélveg-dij, külön minden igtatás után 30 njkrajezár.

L u d v i g h J á n o s .
(1812—1870.)

városok diplomatikai történetét foglalta ma-
gában.

Ez időben kezdett foglalkozni a hírlap-
irodalommal is, s szorgalmas levelezője lett
a „Jelenkorinak, „Hirnök"-nek, a „Prot.
Egyh. és Iskolai Lap"-nak és Kossuth „Pesti
Hirlap"-jának. Kivált az utóbbi lapba irt
levelek vonták reá a közfigyelmet, s Kossuth
maga azt irta róla: „ha irigység hozzánk
férhető volna, munkatársunk ismereteinek
gazdag tárházát irigyelnünk kellene." A leg-
nagyobb lelkesedéssel nyilatkozott a kor

Az országházán fekete lobogó hirdette
a mult héten, hogy a képviselőháznak, s igy
az országnak ismét halottja van. A halál
sürün látogatott az idén a képviselők között,
s mindenik párt érzékeny veszteségeket szen-
vedett. Ludvigh János elhunyta azonban
nemcsak a pártra nézve veszteség, melyhez
tartozott, hanem a veszteség átalánosan ér-
zett, mert Ludvigh ugy egyénileg, mint
ismereteinél fogva közbecsülésben állott
minden pártnál, s átalán véve mindenkinél,
kinek alkalma volt vele érintkezni. A szen-
vedés az utóbbi időben meg-
törte ugyan, de nyájassága,
szivélyessége a régi maradt, s
ismereteinek lexiconából nem-
csak nem felejtett, hanem igye-
kezett azt az utolsó napig gya-
rapitani.

Ludvigh János 1812-ben
született a Szepességben, Bélán,
polgári családból. Iskoláit Kézs-
márkon, Eperjesen és Sáros-
Patakon végezte, s a többek
közt együtt tanult Pulszky
Ferenczczel és Henszlmann
Imrével. Már jogász korában
foglalkozott az irodalommal, s
a Thaisz Endre által szerkesz-
tett „Sas" czimü folyóiratnak
munkatársa volt. Késöbb ma-
gyar nyelvművelő társulatot
alakitott a Szepességen, melyet
azonban a nádor és kanczellá-
ria betiltottak, azt hozván fel
indokul, hogy egyesülésre csu-
Pán felsőbb engedély adhat jo-
got, mert még az akadémia is
c sak törvény által létesülhetett.
Munkásságának, tehetségeinek
es törekvésének első jutalmát
l e I t e abban, hogy előbb Béla
v á r°sa, késöbb pedig a 16 sze-
Pesi város kerülete főjegyzö-
3 é riasztotta, s ugyancsak
a Ifmi városok az ország-
gyűlésre i s elküldötték, hol erélyesen küz-
dött a szepesi városok ősi országgyülési
szavazatjoga mellett, s e czél elérésére
egy akkor n a g y feltünést keltett okmányt
állitott össze és nyujtott be az országgyü-
léshez kérvény alakjában, mely a szepesi

L U D V I G H J Á N O S .

szabadelvü eszméiről, s leveleinek hangja
is tökéletesen beleillett az akkori kor szel-
lemébe.

Az 1848-ki országgyülésen az iglói kerü-
letet képviselte. Neve és tolla már akkor
országosan ismertek voltak, s ez országgyü-

lés egyik jegyzőjévé választotta. A szabad-
ságharczban, midőn a nyugalmas törvény-
hozói működésnek vége szakadt, szintén
nevezetes részt vett, s mint kormánybiztos
müködött a táborban, s ez időbeli tevékeny-
ségéről Horváth Mihály sok érdekes adatot so-
rolt elő történeti munkáiban. 1849-ben a kor-
mány, érdemeinek és tehetségeinek méltány-
lásául, a hétszemélyes tábla birájává nevezte
ki, de ez állást nem foglalhatta el, mert a
kormány mindig ujabb és ujabb küldetéssel
bizta meg, mig végül bekövetkezett a nagy

nemzeti csapás, s éj borult a
hazára. Ludvigh nem mene-
kült ki azonnal, csak 1850-ben,
midőn Haynau elfogatási pa-
rancsot adott ki ellene, vonult
ki külföldre, s Brüsszelben ke-
resett menhelyet; menhelyet
csupán és nem hazát, mint
Várady Gábor mondá kopor-
sója felett, mert második hazát
a magyar nem talál sehol.

Brüsszelben benső barát-
ságban élt a szintén oda me-
nekült Jósika Miklóssal, s e
barátság a száműzetés sok ke-
serü óráját megédesitette. Dol-
gozott fáradhatlanul, az éjjelt
is nappallá téve, hogy fentart-
hassa magát, neveltethesse
gyermekeit, s hazája érdekei-
nek szolgálhasson a külföldön
is. Előbb a magyar boroknak
kivánt a külföldön piaczot
szerezni, de e törekvése meg-
hiusult, mert termelőink nem

• igen értettek a bor kezelésé-
hez, s nem tudtak a külföld
igényeinek megfelelni; késöbb
azután, ugy mint Jósika, csip-
kekereskedéssel foglalkozott, s
e vállalatában valamivel sze-
rencsésebb volt. Legtöbb ide-
jét azonban arra forditotta,
hogy megismertesse a magyar

viszonyokat a külföld elött, s ellensúlyozza
a rágalmakat, melyeket hazánkról akkor oly
bőven terjesztettek. Folytonos figyelemmel
kisérte mindazt, mi Magyarországban történt,
s elöbb a „Magyar Sajtódnak, utóbb pedig a
„Hon"-nak volt brüsszeli levelezője, és vezér-


