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Szokatlan ritkaság!
g
következö terveiét szerint magának biztositani.

J>°° fara.b ( e l j e s e n m e S | i z e t e t t

4 0

megnyerését az alább

° bankos cstaftrl tőrök vasuti kölcsóii-s
,o«o

frankot vagyis

Tekintve azt, hog}
kormány által

m i n J e n

ftot nyernie kell — összeállítottam.

összes cs. kir. államokban törvényesen meg vm engedve, a a császári török
.onbzalornnml megvásárolni,-hogy idejekorán alkalmat nyújthassak ezen sorsjegy,
elhívni, s azt a legmelegebben a következő feltételek alatt ajánlani-

!! Minden résztvevőnek egy részvénylevél fog kézbesiííetnü!
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frankot vagyis 160,000 iorintot tesz ki.

Elöfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.

M F ^ Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer has&bzott petit sor) vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
t6bbizöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bérshen: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-dij, külSn minden igtatás után 30 krajczár.

4 darab eredeti sorsjegy 640 ft. vagyis 1600 frank névleges értékben.
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aránjlagosan felállitolt s a társasjátékban benfoglalt

100 darab sorsjegy után minden egyes résztvevőnek az öt megillető része ~m
alólirott által kifizettetik.

Austerlitz Zsigmond első pénzváltó irodája Budán,
a lánczhid közelében.

«•* Minden reszletbefizetésre a nyugtatvány, valamint a sorshuzás! lajstrom bérmentve azonnal mo-küldotik

\ meki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek. * ^ f
_fcgyc8 sorsjegyeket 3O havi részletfizetéssel 4 íjával engedek át. " M

Erzsébetfalva.

kosok részéről az „Erzsébetfalva" cziu ü
négyszeg öles házhely — négyszegölenként 1—1 »/2 és 2 frtjával.
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Pesten: Weil Frigyes M. ur, sétatér-uteza 13. szám.
Budán: Fischer Károly ur, bör-gyámok, bombatér,
a hol is, tervrajzok megtekinthetők.

A birtokosok:

Weil Fri o yes 31

kapuczinusok-tere, saját házában.

bizományi és szaflitmányi'üzlet

bor-gyártulajdonos Budán.

nyomdatulajdonos, Pesten fő-ut

FlHcher Károly,

H e l l e r

Ölcsó háztelkek.
Kiadó-tnlajdoi.08 Heckenast Gusztáv. - N >

J ó z s e f

bámulatos olcsón!

IHamhur^er Adolf]
üzletében

|PEST, uri-uteza 3 . sz.J
Minták kivánatraj
küldetnek minden! felé i n g y e n
bérmentve.

f.l^V K™" •ftepHvrfnyen, egé»séff(-8 levegőn, és a Dunára 8 a hegyvidékre szolsáló
felseses k.latason k.vfll igen jó viz i, ta.áltatik, . „ , n e h a n y ö l m ^ g r e . Azonkiv il
a földek „.asasan, 40 .ábnyira 0 (ölött, fek.z.nek, és e szerint mlLZ vi.veszé.ytöl

Bövebb értesítéssel szolgálnak :

ruha-kelmék

300

mentén,

mely még az idén kiépül.

Forradalmunk nagy vértanujának sirja, E pályázat eredménye, mint annak idején méltó s tiszteletgerjesztő, egyszerűségéegy év óta, midőn a holttest előbbi rejteké- közzé tétetett, az lőn: hogy elsö helyen ben oly nemességet és izlést árul el, alapből kivétetett, a kerepesuti köztemető leg- Schickedanz szép tehetségü fiatal épitész ha- eszméje s kivitele oly összhangzó, hogy a
szebb pontján áll. A hazafiui kegyelet hozzá zánkfia tervrajza fogadtatott el, ha nemis biráló bizottság itéletét, mely ezt pályaméltóan akarván megjelölni az elvérzett minden részleteiben a kivitelre, de mint társai fölött kitüntette, indokoltnak mondhatjuk.
nagy hazafi nyughelyét, a „Pesti Napló" a alapeszméjében legmegfelelőbb.
A tervelő épitész elött a véritélet által
közérzületnek adott kifejezést, midőn már
Ez azon terv, melynek rajzát olvasóink
1869. végén egy Batthyány - emlék ügyét itt maguk elött látják. A terv ugyan vég- megdőlt hazafi történelmi nagy alakja lebe-

legujabb

szabad kézből részletfizetésekre eladandók,

a Pest-soroksári

A B a t t h y á n y - em1ék.

1049(2-3)

Ölcsó háztelkek.

Blum János,

Pest, április 23-án 1871.
Cnnpán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

azonnal kifizettetik, azonfelül

^—.

Tizennyolczadik évfolyam.

Hetedik kiadás
(magyar nyelven negyedik).

.4 ürail él@t

titkai s veszélyei.

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és grrfjn
módjaival
1010(8-12)
iuggelékkel a bajakóri ragály z á s r dl
és Dr. K o d é t , lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszerérői,

j a férfi és qói ivarszerek boncztani ábráival.
Ara: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több;
I utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következö
i alatt:

Dr. Elber P. U.

Pesten, József-utcza 66-ik számu
saját házában.
:em-utcza 4-dik szám alatt).

Batthyány-mauzoleum. — (Schickedam Albert terve.)|

megpenditette s aláírásokat nyitott, melyek
szép eredményre is vezettek. A kivitelre
megalakult szobor-bizottság a sirbolt fölé
állitandó nagyobbszerü szobor- és emlékmü
tervrajzára nyilvános pályázatot hirdetett.

leg megállapitva még nincs s különösen gett, ki mint az, első [felelős magyar kora tetőpontját képező szobort illetőleg mány elnöke, a koronázás nemzet közt kitört
még valószinüleg uj pályázat is fog ki-nagy viszályban közvetítőül hivatva a sors
tüzetni. Az egész azonban, mint emlékmü, által, feladatának nyiltan, minden irányban
mauzoleumszerü jellemével oly figyelemre őszintén, | nemes önmegtagadással felel
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meg, de jó szándékaiban félreismerve, azon
trón lépcsőjén vérzett el, melynek megmentéséért ép oly kész volt áldozni népszerüségét, mint hazája megmentéséért a hatalom kegyét. Megoldhatlan összeütközés
sodrába állítva, meg kellett dőlnie, de megdöltével csak annál magasbra emelkedett.
Szabad ég alatt, magasan, minden szemnek láthatólag emelkedik a nagy hazafi
szoborszerü alakja,, félelem és mocsok nélküli homlokán viselve szellemi s erkölcsi
nagysága kinyomatát. A szobrot tartó magas talapzat két oldalán két jelképes alak
áll. Jobbról a bilincseket tördelő Szabadság,
Jaalról a Történet múzsája a mint hiveinek
nevét ércz-táblájára vési föl.
E három alakból álló csoportozatot félkörben vonuló magas fal övedzi, melyen
föliratok állanak, az 1848-ki törvényekre, a
forradalom eseményeircs az emlék jelentőségére vonatkozólag. Lehet, körben, aranymező alapján, festményékben vagy féldombor müvekben a forradalom hőseinek s vértanúinak alakjait megörökiteni rajta. A körfal aljában pedig, körül, ülőhelyek vannak
a nép" számára. E félkörfal két vég-tetőpontján két görög áldozat-edény áll, a hazafi
áldozatot s emléke tiszteletét jelképezve.
Ez egész jelentőségteljes emlék egy széles és hatalmas tömör kerek alapzaton áll.
Ennek belsejében van a sírbolt. Hogy ebbe
juthassunk, két óriás alkatú oroszlán közt
kell bemennünk, e jelképei közt az erőnek
és hűségnek. Egyik halálra sebezve, a másik éber gonddal őrzi e nemzeti szentséget.
Egy görög (dór-modoru) templomcsarnokba lépünk, mely alatt lépcső vezet be a
boltozatba, hol gróf Batthyány Lajos ravatala s koporsója áll. A templom két oldalán
két hatalmas nyilt lépcsőzet visz föl a kerek
alapzat felső terére s a tulajdonképi emlékmühöz, melyet már leirtunk. A lépcsők melletti két fal elöfokán két kandeláber áll, mig
a homlokzaton phönix terjeszti szárnyait,
örök életre kelve, mint a nagyok emlékezete.
Im az emlékmü rövid leirása s alapesz
méje. A kivitelben egy s más részlet még
változást szenvedhet; de az egésznek benyomása az által, reméljük, csak "nyerni fog.
S most rövid ismertetésünket azon fölhivás szövegének közlésével zárjuk be, melyet az emlékbizottság elnöke legközelebbről a hazai közönséghez az emlékmü még
hiányzó költségei fedezése végett kibocsátott.
Ujabb aláirás.gr. Batthyány Lajos emlékére.
Egy éve múlt körülbelül, hogy a Batthyány emlék bizottsága az aláirási iveket az 1848-ki
nemzeti s alkotmányos átalakulásunk egyik vezérének s egyszersmind vértanujának megdicsőitésére
czélzó emlékre szétküldözte. A közönség lelkesedéssel fogadta a szintoly hazafias mint kegyoletes
ügyet, s annak pártolása által nem kevésbbé tisztelte
meg önmagát, minta mogdicsőitendő nagy hazafit.
Huszezer s nehány száz forint gyült össze az
aláírásokból.
A bizottság e siker által buzditva, pályázatot
hirdetett az emlék tervére. A beérkezett pályaművek közül azon terv találtatott legczélszerübbnck, melyet e rajz előtüntet. A bizottság örömmel
tette meg az előkészületeket o terv létesítésére,
mert az szépségében és nagyszerüségében a megdicsőitendőhöz szintoly méltó, mint a magyar hazafias közönséghez. Ámde a legnagyobb szigorral
és takarékossággal készült költségvetés szerint
még mintegy 15,000 ft szükségeltetnék, a már
begyült összeg felett a mű felállítására.
Az emlék-bizottság tehát ujabban is azon reménynyel fordul a hazafias érzelmü közönséghez
és szólitja fől azt ujabb aláírásokra, hogy a nemzeti alkotmányos szabadság dicső vértanújának

tervezett emlékét nem hagyandja azon sorsra j órában pontosan érkeznek meg a konyhai

jutni,
a n,«i„
mely ™Í.
más jeleseink
mtn,. «.
Í « W ; „ I , régebben
,A„„KU„_ .tervezett
^ kés alá; a chinai képében müködő Universal
emlékeit érte: "hogy megkezdjük, de bevégezni, házigép, szakácsi jelvényeket öltve magára,
létesíteni nem tudtuk.
az egyes minő- és mennyiség szerint rende-

Hazafiak! Honleányok! ne engedjük ma- zett táp létrészeket a takarék-tűzhely vasgunkra bizonyodni ama vádat, moly többször s ! lapján nyugvó érczfazekakba elhelyezve, a
talán hem mindig alaptalanul emeltetett a magyar i kitüzött órára az ebéd pontosan készen áll,
p
,
m
fajra: hogy lelkesedése múlékony
lék
l l
^ ugyanazon chinai
l á l fl h d l
s nyomtalanul
ugyanazon chinai szolgál fel, hord le,
enyészik el; hogy a kezdetnél nemesnek látszó
időközben az edényt mosván fel; ha
tüze csak szalmatűz volt.
gyermek van a háznál, azt dajkálja; a kert
Legyünk kitartók, és a mit nemesen felger- ff ö % y e r m e alá van helyezve, egyszóval a
szemü mennyei birodalmi
jedve megkezdtünk, állhatatosan hajtsuk végre! jámbor, mandola
l
i

polgár a szó legszorosabb értelmében mindenes, s-mint ilynemü embersurrogatum a
kaliforniai családnál nagy becsben áll.
Az iparos, érzelmére nézve fekete republikánus, neki a néger és chinai nemcsak
a bizottság elnöke.
Lehetne-e kételkednünk a fölhívás sike- hogy belé nem kontárkodik mesterségébe,
réről? S nem elég-e e részben még csak söt mint általa alkalmazott engedelmes köannyit megjegyeznünk, hogy az.aláírások zeg csak eszközül tekintetik általa. Gyersikerétől függ atervezettemléknagyszerübb, mekei a nyilvános iskolába járnak, s azon
szerencsés körülmények között élnek, hogy
azaz oly kivitele, mely mind Batthyány
a napszámos fiu veres egyenruhás fáradalLajoshoz, mind nemzetéhez méltó legyen! mait nem ismerik. A szerető atya, utközben vásárolt czukorral (candy) keszit rendes édes meglepetést pozsgás, zajgó sarjai
Erdőben.
| számára. Itt már nagyobb zaj hallható, mint
Oh a magányt mindig oly nagyon szerettem, | a kereset után fáradozó napszámos családÁrnyas erdő árnyas lombjait felettem;
| nál, mivel a személyes emanczipáczió korTenger dagályából ha felénk integet,
szerű szelleme lengi át a család nagyját és
Szelid nyugalmával, oly jó egy kis sziget.
apraját; egész nap az engedékeny anyai
kormány alatt, velök született természetes
Oly édes pihenni amaz ábránd-hitben,
hajlamaik korlátot nem tapasztalnak, s már
Hogy mindenütt olyan ez a föld, mint itten;
Zajtalan üdvével átölelve áldó,
zsenge fiatal korukban oly független és
Elfáradt kebelnek enyhitő, dajkáló.
önálló irányt vesznek, mit lehetetlen meg
nem bámulni.
Mit is ér a világ nagy, hiú küzdelme?
Magát tépő érzés, meghasonló elme;
Máskép áll azonban a dolog a művész
S annyi harcznak átka, hol a hűk elhalnak,
családdal. A derék, becsületes, mivelt, erS gyáva népség örvend olcsó diadalnak.
nyedetlen szorgalmú családfőre Fortuna
soha
sem mosolyg; a jövö rózsaszinü felleOtt csak perczek láza sejteti, hogy élünk,
gére
épitett
tündérvárak képezik azon vaOtt sok érzéketlen árny fut, szalad vélünk;
Ott örök bomlás van, s nincs mi egy czélt képez — rázst, mi az élet nehéz tusai közepette az
Itt legalább van még: fű, fa, a mi érez.
anyag és szellem közötti egyensulyt fenntartja. Ember szerényebb kívánalmakkal,
Költészet, szent álom itt körüllebeg még,
dicséretesebb erélyt ki nem fejtett, mint müÉs gyógyitja beteg szivem' az üdo lég;
vész
barátunk; annyi iparkodást, fáradalmat,
Virágos berekből hoz neki balzsamot
a
sorssal
való kitartó küzdelmet méltán meg— Boldog az, ki mindent, kit minden elhagyott!
illetne a siker babér koszoruja; — mintha a
Darmay Viktor.
gonosz szellemek ellene esküdtek volna,
rögös pályafutása hajlott sikján egy lépést
Életkényelein a társadalmi egyen- haladván, előre, mulhatlanul kettőt csúszik hátra. Vessünk azonban egy tiz év óta
lőségben.
Kaliforniában lakó derék müvész család
(Vége.)
bérlett lakhelyébe is egy pillantást.
Kaliforniában egy iparos család tűzheParlorjába lépve, a költséges padolati
lyét látogatván meg, figyelmem puhatoló- szőnyeg helyett, finom, de olcsó bambusz
lag fordult a napszámos háza tája és az levelekből fonott gyékény fedi a deszkázaiparosé közötti különbséget föllelhetni; a tot; bútorai szörszövettel vonvákbe, s a lejózan logika efvei szerint itt nagyobb mérvű hető legegyszerűbbek, épen az amerikai illem
kényelem s nyilvánosságra hozott gazdaság határán állók, tiszták, mindamellett, hogy
kell, hogy a nagyobb jövedelem emberét el- dísztelenek. A családanya a házias gond,
árulják. — Az emlitett- család főnökének anyaiasság és miveltség kiváló példányképe,
ipar üzlete a legzajosabb város részben, saját kivel Shakespeare, Goethe'és Voltaire nyelházában levén, s egész nap hosszán el levén vén egyaránt lehet beszélni. Három kedves
ott foglalva, este, egészséges mozgást nyujtó fiu, s ugyanannyi még kedvesebb leánygyors léptekkel siet a város távolabbi ré- gyermek képezik az anya egyedüli kincsét.
szében eső, családi laktanyául szolgáló házá- A család szolgaszemélyzete egy sarkat vero
nak otthonias fedele alá. Az angol beren- hosszu czopfu, borotvált fejü chinaiból áll,
dezésnél kimaradhatlan parlor nála ujonnan kit Ah-Tsungnak neveznek; az uján bevánszőnyegezett és kárpitozott terem, melynek dorlott, becsületes magaviselete, hüsége és
közepén nehéz kristály kandeláberek áraszt- takarékossága miatt ugy a szülök, valamint
ják a házba vezetett légszesz-világot; min- a gyermekek kedvencze. Mivel a sors ugy
denütt tágasság, kényelem, szabad, egészsé- akarja, hogy az anya óraadással járuljon a
ges lég. Az épület hátterében fürdő-szoba család szükségletei fedezéséhez, Áh-Tsungvan, a családtagok szabad használatára. — nak tágas tere van ugy a konyha, mint a
A teleknek épület által el nem foglalt része ház körül kimutatni ügyességét. — Az öt
pázsit, és törpe nyirott mindig zöld cseme- gyerek iskolába jár, mig 14 hónapos hatotékkel kanyargó táblákat képez, melyek dik testvérök honná chinai felügyelete alatt
megmunkálása a háznál alkalmazott chinai áll; valamennyi e szelid, finom nevelésü, s
szabad idejét veszi igénybe. A lánczolt őr- a szüléket szép reményekre jogosító derék
eben kivül más élő állat nincs a ház körül, gyermek, amerikai geniustól áthatott éles
a család fentartására megkivántató élelmi- pillantásaik az anyagi támasz hiányát átszerek a piaczon megrendeltetvén, a kivánt látva, kétszerezett erövel iparkodnak önisírjunk alá!
Pesten, 1871-kiipr. 6-án.
Az emlékbizottság nevében:
Horváth Mihály,

20,

meretük és szorgalmukkal füg'getlen állást
Az uj Bereziiia.
vívhatni ki. —- A házbér, családfenntartás,
A közelebbi háboru busásan gondoskodott
cselédfizetés, s egyéb kiadások a szülők jöve- arról, hogy a mi szörnyü, a mi vérfagyasztó, abból
delmét fölemésztvén, a főzés és mosás házias neki bőségesen kijusson. Volt Berezinája is.
foglalatosságain kivül, a derék anya sulyterA Bourbaki-féle sereg utolsó csatái Franhelt vállaira a ruhavarrás is nehezül, egész- cziaország védtrejének utolsó vonaglásai voltak.
sége koczkáztatásával ugyan, de példás ke- Elkeseredettebb, kétségbeesettebb vonaglást ennél
resztyéni türelemmel hordja mindamellett a alig bir fölmutatni a história.
I. Napoleon berezinai visszavonulása nem
megpróbáltatás kisebb-nagyobb keresztjeit.
nyujt moghatóbb képet a háboru nyomoráról és
A müvészet sehol mostohábban nem ju- borzalmairól, mint a minőt a Bourbaki serege
talmaztatik, mint Kaliforniában; a 189,000 nyujtott, mikor határunkon bovonult — igy szól
angol négyszög mérföldnyi, roppant terje- egy svájczi iró.
A franczia hadak alig álltak háromszáz lédelmü államnak, alig 600,000-nyi lakossal,
egyelöre munkás népességre van szüksége, pésnyire a határtól. A svájczi parancsnok nem
hogy a feldolgozott nyersanyagok, s a szé- akarta őket átereszteni, pedig a franczia sereg háta
a Joux-Fort körül borzasztó ágyubömbölés
les mértékben megmivelt föld terményei a mögött
volt hallható. Egynehány csapat Billot tábornok
kereskedelem csatornáiba térve, a müvészet parancsnoksága alatt az erőd ágyúinak segitségémagasabb izlésü szükségletének vessenek vel igyekezett feltartani az üldöző Werder rohaállandó alapot.
mát s a főseregnek svájczi területre vonulását
Kereskedelem, gazdászat, kézműipar az, fedezni. A svájczi parancsnok ily körülmények
mi jelenleg Kalifornia jóllétét s leend) közt kénytelen volt kérdést intézni a főparancsnokhoz: mit tegyen? A válasz az volt, hogy ennagy jövőjét képezi; a kereskedő, ha a sze- gedje a francziákat bevonulni, elszedetvén előbb
rencse kedvez, Nábóbbá nőheti ki magát; a fegyvereiket.
.
farmér független fejedelem a kormánytól
Erre febr. l-jén, jóval virradat előtt, hideg,
• szerzett pár száz acrenyi birtokán; a kéz- fagyos téli reggel megkezdődött a franczia sereg
müves a képzelt El-Dorádót, s fáradalmait berajzása, hosszu, beláthatlan sorokban. Inkább
jutalmazó biztos jövőt minden kétségkivül kisértetek, mint élö emberek seregének volt nefeltalálja; ki azonban csak elméleti ismere- vezhető. Éhező, halálra fáradt, a hidegtől elgémtekkel, hozzá még csendes, szerény jellem- beredett alakokból állott már csak a franczia keleti
Ott gomolygott be a sereg, municziósvonással bir, az küzdelmesebb és változato- hadsereg.
park, mitrailleuse-ök, hegyi ágyu-ütegek, összesabb tért alig fog találhatni valahol, mint itt. vissza, gyalogok, lovasság, tüzérség, zuávok, turAz elésorolt lehetőségek gyakorlati kö- kók, önkénytesek, dzsidások, huszárok, össze-vissza
vetkezményeit müvész barátunk átlátva, a szakadt vérvörös, vértesek, sáros, mocskos, fehér
boldogulhatás vesztett reményében, szives köpenyekben összekeverve, minden rend nélkül,
örömmel adna családi érdekeinek más irá- szomoru, tarka tömbökben. A halál, az enyészet
nyu lendületet. Utópiája egy legalább 160 karnevnlcsapatja!
Sokan már alig birtak tovább vánszorogni a
acrenyi farm megvásárlása; az ily terv Jura-hegység szorosainak térdig érő havában.
kiviteléhez azonban pénz kell, s épen ezen Ember és állat százával roskadt a földre. Az állasikló kereskedelmi czikk az, minek ő szün- tokkal nem is törődött senki, legfeljebb egy lövéstelen hiányában szenved. Pár év elött ne- sel vagy szuronydöféasel könyörült meg néha
hány száz dollárnyi megtakargatott keres- valaki a szegény párákon. De az elsoványodoit,
ménye pihent gyümölcsözőleg egy biztos sápadt embereknek előbbre, mindig előbbre kollett
takarékpénztárban; egyszerre azonban az vonszolniuk magukat, me'rt hátuk megett ott dult
az üldöző sereg ellen vivott élethalálharcz s a
ott divó periodikus bánya-érdeki lelkesedé- késedelem annyi lett volna, mint a biztos halál.
sek egy esete okozván nagyszerünyerészkeValami husz pereznyire Verriéroa nevü kis
dési felhevülést, a hirtelen meggazdagod - falutól egy hosszu kettős topolyafasor vonul. Ennek
hatás vészes árja öt is magával ragadá; végiben áll a svájczi határvámház, a hol a szerenbányarészvényeket vett verejtékkel szerzett csétion sereg lefegyverzése történt a svájczi hatökéjén, ezek pár havig jól fizettek ugyan, tárőrök által. E helyen reggeli öt órától oste hétig
de a szédelgésen épült aranyvár tömör ala- tartott az átvonulás, s a fegyverlerakás szomoru
pon nem nyugodván, annak leomolta re- látványa. A kik az itt szem elé táruló nyomort,
iszonyatot látták, soha életükben sem felejtik ei
ménysége utolsó szálát is széttépte.
azt. Óriási halmazokban feküdtek ott a Chassepot-,
. Ha az amerikai arisztokráczia netovább- Eemington-, Peabody-fegyverek, lovaskardok és
jánál, egy pénzkirálynál teszünk látogatást, pisztolyok, melyeket előbbi viselőik elfásult könémán nyujtottak át az őröknek. A leennél az egész házi berendezést, életmódot, zönynyel,
génység által odahagyott ágyuk hosszu sorokban
szokást a napszámos és iparos családdal ásítottak a hideg, puszta téli vidékre. Majd minugyanazonos lábon fogjuk találni; hiszen a den lépésnél elhullt egy-egy ló, s a héják és kemostani milliomos egy évtized elött aligha selyük éles rikoltozással kanyarogtak a szomoru
nem napszámos vagy üzlet-ember volt, s sereg felett s szomtelenül le-lecsaptak az elhullott
igy nagyszerü mértékben, bibor és bársony- állatokra. Irtóztató látvány ?
A'lovak éhségéről csak annak lehet fogalma,
tól ragyogó fényben ugyan, de ugyanazon
a ki tudja, hogy a szegény párák lerágták a kocsi
stylben találunk mindent, mint szerényebb ülését, leették egymásról a bőr szerszámot, sőt
jövedelmü polgártársainál. Lakása való- mint egy szemtanu állitja, neki álltak egymás söságospalota; a szobák száma és berendezése rényének s vadul kapálva iramodtak széjjel. Nem
meglepő, minden beosztás kényelemre, tá- törődött velök senki.
A legénység maga, alighogy lerakta fegyvegasságra, szabad légkeringésre van fektetve;
rét,
ott
a hol állt, beledőlt a hóba. A nehány ház
szolga-személyzete számos; a park térés és
hamar
megtelt
emberekkel, nem férhetett be min-,
gonddal mivelt; mig az iparos csak egy csi- donki. Verriéres
le frangais szegény, igénytelen
nos buggit húzó lovat tart az istállóban, a falucska. Az e felé vezető uton ott feküdtek a sebankár legalább négyet biz a libériás kocsis besültek, a kiket valahogy elszállítottak idáig, s
ügyelete alá. — Gyermekei, a helyett hogy itt leraktak.
Itt hevertek a halálra kimerültek is, némán
a nyilvános iskolába járnának, magán órákat vesznek oda haza; az ily nevelési mo- kuporogva a hideg hóban, sokan mezitláb, a többi
dort épen költséges voTta miatt látja elő- rongyos lábbelivel, melyből kilátszottak összefalábujaik. E szerencsétleneknek ajkai remegnyösebbnek. — Egyébiránt polgári joggya- gyott
tek, elsoványodott arezvonásuk, e lhaló szotnök
korlat, miveltség, világnézlet, életmód s üditő italért, elkényszeredett tagjaik menhelyért
egyéb tekintetekben az iparos és napszámos- látszottak könyörögni. A szegény lakosság oda is
tól mitsem különbözik, ugy dolgozván, mint adta mindenét a mije volt, a mit ők hálás tekinazok, saját élethivatási szakában, semmi tettel köszöntek mög. Mások nehéz, tántorgó lépszületési fölényt sem ismerve, gyakorlati tekkel vánszorogtak tovább, de minden lépésöknél
tetszett, mintha össze akarnának roskadni.
téren a-minden amerikai polgárt diszesitö ugy
És ehhez az a borzasztó hideg, a szél jeges lehelmagasztos emberi egyenlőség elve szerint lete a hegyekről, melytől üveggyöngyökké lett a
halad.
Sarlay Pál. lehellet, melytől jégcsapok nőttek a szegények

bajuszán, szakáiián, s mely jéggé fagy aszta a k'tcsurranó vért a nemrég ütött seb fölött.
A szegény, néptelen határhelységekből előjött
a lakosság, kenyeret, bort, pálinkát mindent hozva,
a mije volt, hogy a szerencsétleneknek egy erősítő
falatot, egy üditő kortyot nyujthassanak s tovább
vonulásukban támogathassák. A földön heverők
némelyikénél megkésett e samaritánusi erény,
mert meghalt; más épen' akkor haldokolt, megköszönte , a könyörületet egy tekintettel, ^ vagy
egy elhaló hanggal, de nem fogadta ol. A ki elfogadta, az fuldokolva nyelte a régen nélkülözött
ételt, — itt az egyik egy pisztolylövésért könyörgött, mely megszabadítsa kínaitól, amott egy másik csendes nyögéssel mondá az őt ápolni akarónak:
,,Laissez moi mourir!" „Hagyjanak meghalni!"
A tiszt uraknak jobb dolguk volt. Azok elfoglalták a korcsmákat s ott ettek-ittak, nem is
törődve halálig zaklatott katonáik sorsával. Két
katona leroskadt az utczán.
A határhelységek rövid időn mind tul lettek
terhelve a menekülőkkel,s nem kellett hozzá csal-,
egy nap, hogy maguk a lakosok is oly inségbo jussanak, mint a menekülők. De a svájczi kormány
gondoskodott később s élelmiszereket és ruhát
küldött nekik.
A seregnek még: járni képes részei rögtön
megindultak tovább Svájcz belsejébe, a világhirü
Travers-völgyön keresztül. Ez Európának egyik
legregényesebb vidéke, melynek megbámulására
messze földről zarándokolnak el az emberek. Ki
gondolt volna most a menekülő seregben arra,
hogy még a természet nagyszerűségeit is élvezze?!
Képünk ép azt a helyet ábrázolja, a mint
azon a franczia sereg esy része átvonul.
Elől jobbra ott látható egy összeroskadt katona, ki már nem bir tovább menni, s kit két társa
ujra lábra segiteni igyekszik. A nyomoru két kerekü paraszt kocsiba fogott öszvér a földön hever,
azzal nem gondol senki. A katonák mindenféle
ezredből összevissza vonulnak előre. Hátul két
tiszt látszik, a kik rendet szeretnének csinálni, ha
lehetne. A háttérben ágyukat, társzereket látni, a
mint átvonulnak a természet alkotta óriás sziklakapun.
Szomoru kép! pedig alig egy negyvenezred
részét tünteti elő a nyolezvanhatezerro menő
Bourbaki-féle seregnek, s nem is a legmegrázóbb
jelenetet ábrázolja. Ah, erről az Ínségről, nyomorról oly képet, mely azt egész lényegében vagy
csak megközelitőleg is előtüntetné, adni talán
nem is lehetne.

Francziaország, a mint a békét aláírja.
Egy megkapó s igazán drámai hatásu képre
fordítjuk olvasóink figyelmét.
Á rajz, melyet egy franczia képes lapból
vettünk át, allegóriái ábrázolat.
Ámbár tulajdonkép csak félig az. Francziaország , a mint elesett gyermekei vérőkben hevernek vagy megkötözve foglyul hurczoltatnak
körüle, képzeleti alakban van személyesitve; a
drámai személyzet egyik fele, a tragika! hősnő s
környezete, tehát tisztán allegóriái; mig az ugynevezett ellonjáték személyei, a porosz király,
Bismarck, Moltke, a tábornokok, a zsákmányoló
katonák saját alakjukban jelennek meg s csak a
csoportozat, melyet alkotnak, és mozdulataik jelviek.
Mennyiben szabados, művészeti szempontból,
a képlegesnek és a valónak, az allegóriának és a
tényszerűnek ily összekeverése: nem vitatjuk. De
jogosultnak érezzük a fölfogást és kivitelt a jelen
esetben, hatásaért, melyet ránk ellenállhatlanul
gyakorol. Egy darab történetet, és pedig külsőleg
belsőleg igaz és jellemzetes történetet látunk itt
magunk előtt ez allegóriái ábrázolatban s szivünk
elszorul, érezve: hogy a képzelet és az eszményítés
nem tehette iszonyúbbá a valóságot, midőn negyven millió ember fájdalmát egy törékeny női
alakban öszepontositotta.
„Megtörtént! Francziaország aláirta a békét! . . . (irja az emlitett franczia lap) — De hogyan adta aláírását ez átkos okmányra, mely arról
tanuskodik, hogy a nemzetek és a népfajok, t. e s t "
vériség tekintetében még mindig a Kain és Abel
álláspontján vannak. Nézzétek őt! Kisérjétek fájdalmas részvéttel e második „kálváriára menetelt" Versaillesből Brüsszelbe, hol a borzasztó
áldozatnak végre kell hajtatnia. — Igaz, Francziaország aláirta. De nézzétek: hogy irja alá: letiporva, összemarczangolva, haldokolva, erőszaktól
vezetett kézzel s vérkönyeket sirva
„
„Aláirja . . . Tudjátok hogy irja alá?
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szoritva halott gyermeke meghidegült kezét, a
másik fél még görcsösebben morzsolva a tollat —
melylyel saját halálitéletét, — többet! — gyalázatát kell aláírnia, — ez elgyötört, végletekig vitt,
nyomorult teremtés: ez Francziaország. A világ
királynéja, az eszmék vezére, az ünnepelt, irigyelt,
fényűző, elbizakodott királyné — most földig tiport
rongyos koldus asszony!
Gyermekei egy része megölve, tátongó sebekkel homlokán, mellén, porban hever lábainál.
A Rachel keserve, megölt fiai felett, jut eszünkbe.

A többi még kevesebb magyarázatot kiván
s közvetlenül megismerhető.
A ki durva kezét a védtelen nő meztelen vállára sulyositja s másik kezével tőrt szegez mellének: az a porosz király, vagyis inkább Németország császára. Mellette egy érezsisakos tábornok
áll (melyik? mind egyforma!), ki szintén tőrt tart
közében s az aláírni vonakodó kezet az irathoz
szegezni fenyegetőzik. Szemben a harcz-intéző
Moltke, mohón, szívtelen ridegséggel mutat az
iratra: irJ alá, s a modern politika nagymestere,

Francziaország, a mint a békét aláirja.

szerencsétlen adós velenczei kalmár aláirta az
adóslevelet Shyloeknak, ki egy font hust követelt
tőle saját testéből.
„S a lelkiismeret, ily erőszak és jogtalanság
fölött méltatlankodva, tiirelemvosztve kérJezi:ini
tartósságra számithat azongesztelhetlon gyülölség
ily erőszakossága? Mily érvénye van a biró előtt,
az erőszakkal kicsikart kötelezvénynek? S mely
itélőszék marasztalná el az adóst, ha adóslevelét
nyakára szegzett kés alatt Íratták alá vele?"
Csak ez idézet is eléggé tanúsítja a mély el-

Bourbaki seregének visszavonulása a Travers völgyön át Svájczban.
keáeredést, melylyel Francziaországban az aláirt
békére folyvást gondolnak. S csodáljuk-e? A gall
vezér, a ki csufos járom alatt lépdeltetto át az
egész legyőzött hadsereget, nem alázta meg jobban
ellenségét, mint a porosz a brüsszeli békekötésben
a franczia nemzetet.
. S most vessünk egy pillantást képünk részleteire. Az allegória, azt hiszszük, nem sok magyarázatra szorul.
Az a nő, ki szétbontott hajjal kíntuzétől égő
szemekkel, letépett ruházattal, félkeze görcsösen

— Ah, sokkal több annál. Akkor a kiáltás csak Bismarck gróf (bocsánat! herczeg) az asztalra feRámáig, a szomszéd városig hatott, —• most betölti szitett öklökkei, dühösen ösazeszoritott ajkakkal,
villogó szemekkel kérdi: hát még sem irod. Mela világot. . . .
Más két fiát erőszakkal szakították le s hur- lettök, mintha csak vadászlesen állva, töltött piszczolják el a poroszlók. Megkötözik kis kezeiket, tolylyal ül, s vérben forgó szemmel nézi a késlehogy ne nyujthassák az anya felé, be fogják dur- kedő kézben reszkető tollat — a hős princzek
ván szájokat, hogy ne kiálthassanak. . . Nem meg- egyike.
ölni viszik: oh, sokkal kegyotlenebbok annál;
A többi személyzet som áll tétlenül a csoporidegenekké akarják tenni. Ki ne ismerne Elzászra tozatban. Egyik fáklyát lobogtat magasra, melyet
és Lotharingiai, e két gyermek allegóriái alak- a felgyújtott paloták üszkeiből hozott. Néhányan
jában.
a zsákmányt, a sok drága arany-ezüst marhát
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nem rendült s a nyilt helyen, csatarendben álló kötélen lóggott. s rugdalódzótt, a törvényszék
mintegy 150 főből álló homlokra iszonyu dühvel megijedt s mind leszaladt a padlásról.
rohamot intézett, kik ki nem állhatván a heves tü- ;
A gazda látja, hogy szökdösnek a gyerekek
zet, eszeveszetten rohantak hátra s a támadók a padlásról. Egyet nyakon csip.
vigyázatlanul utánuk. Ekkor a cserjésből előbu- !
— Mit csináltatok kölykök a padláson?
kott vagy 150 főnyi tartalék s hátba fogta az !
— En nem voltam — mond a szepegő vitéz,
üldözőket, kik két tűz közé szorulván, nagyobb — a Pista kötötte fől.
hadseregnek is becsületére váló fogással, hirtelen
A gazda fölfut a padlásra s a szegény áldovisszafordultak , s mint oroszlánok ordítozva zatot levágja; csak öt órai dörzsölés után tért
rohantak a meglepett tartalékosokra s egy zömben magához . . . .
sikerült magukat a nyitott résen áttörniök, s a
A gyerek századok betiltattak s dobszó meltulnyomó erő elől a hid felé menekülni.
lett hirdettetett ki, hogy az utczai verekedésekA hidon azonban két városi nemzetőr állott, ben részt vevő gyerekek nyilvánosan megkorbákik örömmel nézték az ifjuságban fejlő bátorsá- csoltatnak és „áristomba" vettetnek.
got, s kik egyátalán mindenütt pártolói voltak a
Ennek hatása volt. Hanem a századok azt
gyermek-hadakozásoknak; most is e pár nemzetőr hiresztelték, hogy nem ennek volt hatása; hanem
elébe állt a futóknak s azt mondák, hogy ha tovább akkor jött hire, hogy a ráczok Szent-Tamásnál
futnak, azzal a két ágyúval, mely a Tisza szegedi tönkre tétettek s ezt a ráczok végpusztulásának 3
partján folyton fölállitva volt, — közéjök lövet- a lázadások elfojtásának vették.
nek; rögtön forduljanak vissza s mig egy rácz
A ráczok le voltak verve; nem volt szükség
gyerek lesz a határban, addig erre vissza ne többé — katonának lenni. Igy okadatolták a gyejőjenek.
rek-regimentek, hogy végkép lerakták a — faA futó seregben meglódult az önérzet. Adta puskát.
szerviánjai, még ők itt akarnak verekedni; hiszen
Némelyik ház padlásán tizezer számra állt a
megálljatok. A csapat összeszedelőzködött; vag> kész galacsin. A gyerekek jizt eldugdosták mint
huszonötén a pár rendelkezés alatt álló üteggel veszedelmes rebellis tárgyakat.
oldalt meglopta a cserjésben meghúzódott ellenAz ötvenes években még a parittya is gyanus
séget, a maradék pedig elszánt bátorsággal indult és polizeiwidrig szerszám volt.
a ráczokat lövésre zavargatni.
1860-ban — erre már egy kicsit tisztábban
Az 1848-iki gycrniekcsaták.
E közben hire futott a városban, hogy „csata emlékszem — 1848-iki galacsinoMal horpasztotvan a ráczokkal Uj-Szegeden." A dobok megper- tunk be egy pár kétfejü sást a „Tabak-Trafik(Vége.;
dültek, trombiták megharsantak s a csapatok sza- Verschleisz"-os boltok fölött.
Sokkal jelentékenyebbek voltak azonban <> bály nélkül alakulva ötvenével, hatvanával hu1865-ben pedig egy ólomágy ut — mit erek
csaták késöbb, midőn némi nemzetiségi szint kap- zódtak át a hidon.
lyekép őriztem — nagyon megtaláltam tömni s n
tak, mit különösen a ráczok lázongásai és kegyetEkkor hallatszott egymásután három kemény golyó helyett az egész ágyu szétrepült. Az isten
lenkedéseiről naponként ujabban érkező hirek lövés és erre egy eget döngető orditás, zsivaj, s v, és a zsebkendő őrizte mög egyik barátomat; mely,
okoztak.
segéd-csapatok rohanóra fogták, hogy a tűzből cl — t. i. a zsebkendő nadrág zsebében volt, — s hogy
E naptól kezdve a gyülölet a csapatok közt ne késsenek.
a lágyékába nem furódott egy darab.
állandóbb lett s jaj volt azon század vitézoinek,
Épen jókor érkeztek; a 60—70 főből álL>
Ez a gyilkos szándék még 48-ból maradt az
kikről egyszor azt költötték, hogy „rácz."
szegedi csapat oly erővel rohant az ellenség deágyu
porozikáiban.
A felső-városi festő-legények között volt egy rekára, hogy azok, egy oldalon az ágyutűz, más
Még
van egy ezüst nyelü villám a szép napok
pár szerb születésü; a rókusi és különösen a K;i- oldalon a dühös támadás által eszüket vesztve maradványai kőzül, melyet félig a ezombomba,
minár és a galnesinos század ezeket insultálta futni kezdettek. A harmadik oldalon jött a meg- félig nadrágomba szúrva mentettem meg örök
folytonosan. Ezek soha nem mehettek haza a semmisítő galacsin zápor és utána a mintegy 200 emlékül egy fehérló-utczai veszekedett csatából.'
munkáról a nélkül, hogy valahol kőzáporral nc főből álló segédcsapatok iszonyu rohama.
Ennyit a szép napok emlékére, melyekre minAz ellenség nem tudta merre fusson; a győzfogadták'volna őket.
dig
örömmel gondolok vissza. Hiszem, tudom,
Végre is, a többi festő-legények magukévá tes csapat nem tudta hová üssön; az ordítva sza- I hogy egykori vitéztársaim örömmel olvassák el e '
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;
tették két társuk ügyét és fölvették a keztyüi a
mérföld hosszant kergotték. Vagy harminczat nehány sort, melyek — nem remélve — régi viselt
rakonczátlankodó gyermek-századok ellen.
vitéz dolgaikat a feledékeny Kliónak eszébe jutEgy vasárnapon hirét vették a rókusi száza- nyakon csíptek; azok voltak a foglyok; ezek kö- tatják.
Varga János.'
dok, hogy a festő-legények egy felső-városi táncz- zött egy szegénynek a lába meg volt lőve.
A foglyok kikapták a tizenkettős porcziót, s
helyen mulatnak; összeszedelőzködve, mintegy
300 gyermek, egy kisebb insultáló csapatot „avan- az átlőtt lábút átadták nekik, hogy vigyék haza s
Magyar dolgok Bécsben.
gárda"-kép előre küldve, rárontottak a gondtala- maguk, dicsőségtől ittasan, a szőreghi fák ágairól
nul mulatókra, hogy majd szétverik az egéez önnönmagukat fölborostyánozván, énekszó mellett
II.
mulatságot. Fegyverzetük ad hoc egy veszedelmes ölelkezve s éljenezve vonultak át a hidon. Az elVisszatérve most a történelmi terre, Mátyás
eszközzel szaporodott, t. i. meghegyozett keritéf- késett segítségek csak ugy nyeltek a sok szép
nek való léczekkel, mit Czimer János vitéz kapi- dicsőség hirére, a mit a rókusi csapatok arattak. halála után hadi téren kevés történt részünkről e
A szőreghi gyerekek nem izengettok többet város megfélemlítésére, s ha azt megérintjük, hogy
tány — udvarukból osztogatott ki közöttök.
a szegedieknek.
a XVII-dik század elsö felében Bethlen Gábor s
Az expediczió azonban gyalázatos véget ért:
A katonásdit azonközben apródonkint meg- 1704-ben Rákóczi Ferencz seregei nagy előkészümert a korcsmáros, ki féligmeddig sejtette a kan- unta a magisztrátus is, de maguk a gyermekek is letekre inditották Bécs vezetőit, ezzel olmondtuk
nibálok szándékát, házánál elrejtett vagy egv másfél évi folytonos izgalmas élet, futkározás és mindazt, a mi e tekintetben szóba jöhet, miután
tuczat pandúrt, kiket az „áristomtól" remegő fejbeverősdi után, midőn már az utczára menetel az 1529-diki és 1683-diki ostromló török hadak
vitéz seregek annyira respektáltak, hogy három- se volt biztos, s a ki ma győztes zászlót vitt a csa- Magyarországból indultak ugyan ki, de nemzenak a bajuszától és „uniformisától" egy század tában, nem volt biztos, nem ered-e el másnap az tünktől . függetlenül. A Rákóczi - mozgalomnak
megszaladt, — igy történt most is, hogy a lécz- orra vére.
egyébiránt ma is megvan még egy nagyon is látrohamot intéző vitéz csapat a tizenkét pandúr
A hadakozó feleket a magisztrátus különösen ható nyoma, a várost körülvevő sánczmunkálatban,
látására gyáván megfutamodván, s vértet, paizsot, két frappáns kirúgás után egy perczre se tévoszté az ugynevezett „Linea"-ban, mely a mondott évnyársat elhányva hordta az irhát világnak.
szem elől.
ben Rákóczi kurucz hajdúi és huszárjai ellen lőn
A futó csapatok később maguk között iAz egyik példa komikus, a másik tragikus volt. épitve.
meghasonolván, a ,,széksós"-nál olyan fejbeveSzegeden akkorában a szentesi nemzetőrök
Kiemelhetjük Bécs műveltségtörténetéből a
rőcskét rögtönöztek, hogy az előbbi se lehetet! „feküdtek" s ki volt adva a rendelet, hogy egy császári udvari könyvtárt, melyben a magyar irovolna különb . . . .
lövésre lóháton legyen minden ember.
dalomnak nagyon sok ritkasága van összehalmozva
Legnevezetesebb hadművelete volt azonban
Este 10 óra volt. Az egész város csendes s a a nélkül, hogy érdekünkben valaha átbuvárolva
az összes századoknak a szőreghi rácz csapatok vitézek is csolnakban ültek már s eveztek az álom lett volna. E nagyszerü könyvtár alapja magyar
elleni uj-szegedi expediczió.
mindent feledő kapuja felé.
a a világhirü Corvinának legtöbb darabja ott van.
Sok ideig izengettek a szőreghi gyerekek
Egyszerre egy istentelen dördülés hallatszik Alig hunyta le ugyanis szemeit Hunyadi Mátyás,
arra átjövő kocsiktól a szögedi gyerekeknek, hogy a kórház-téren. Lóra minden ember, itt az ellen- midőn az utána következett két gyenge és teheha mernének, hát jőjenek már egyszer át a hidon ség. A trombitás riadót fujt s öt percz alatt a vi- tetlen király, IL Ulászló és IL Lajos alatt a Nagy
megmérkőzni velök. A szegediek meg visszaizen- tézek fél uniformisban, vagy a nélkül, csak ugy Lajos, Zsigmond és Mátyás által összeszerzett
gették nekik, hogy legyenek békében, mert meg- pőregatyára kötött karddal a piacz közepére kincsek közprédára jutottak. És I. Miksa, tudva
keserülik a jó kedvet s azt a tanácsot adják nyargalt.
talán, hogy korának legbecsesebb könyvgyűjteméingyen, hogy ne sokat mutogassák magukat az
Hol az ellenség?
nye meg fog semmisülni a gyarló utódok kezei köuj-szegedi határon, mert ott feledi egy-kettő a
Elfutott: ki a Mihály-utczán az akasztófa zött, leteszi alapját egy nagyszabásu családi könyvfogát.
felé s körül kerülvea félvárost, csak reggeli 4 óra- tárnak, jnely a mai „Hof-Bibliothek"-ká, Európa
A hosszas parlamentirozásnak az lett a vége, kor mert „mind a Jcettő" beolálkodni a városba. egyik legnagyobb és legértékesebb könyvtárává
hogy egy vasárnap délután a rókusi galacsinosok
A két hires ágyuöntő, V. F. és K. T. próbál- nőtte ki magát, s melyhez az alapot Mátyás ropegy töredéke s még egy másik század fele — hirét tak meg egy ujon fabrikált vontcsövü^ az éjjeli pant értékü gyüjteménye szolgáltatta. Azon korvevén, hogy vagy háromszáz rácz gyerek ott csöndben.
szaknak Bécsben élő tudósai, mint Faber János
exerczirozik Uj-Szegeden, a később légberöpült
bécsi püspök, Brassicanus Sindor, Pirckheimer
Ez volt a komikus.
Zsóterház mögött, — összeállt s átment a hidon
A tragikus meg ez volt. „Spiont" fogtak a költő tömegesen hordták Budáról az akkori leg„ráczot fogni."
„Kaminárék"8 fölvitték este felé egyik vitéz apja drágább és majdnem megbecsülhetetlen értékü
Az erő azonban nagyon aránytalan volt, házának padlására s ott brevi manu haditörvény- codexeket és incunabulakat, melyek a nevezett
nyolczvan szegedi vagy háromszáz szőreghi ellen. székileg halálra itélték s fölakasztották. Az áldo- egyének halála után egytől egyig az udvari köny vA „maroknyi sárkány-sereg" azonban vissz i zat kiáltott volna, de száját betömték, s mikor a tárba kerültek. Mindez azonban nem elégitette ki

Kevés megjegyezni valónk van még hátra. lakó kedvesének: „A korona vendéglőben: BocsáMiksát; politikai fogáshoz is kellett nyulni s ezt
abban találta föl, hogy Cuspinian János nevü kö- Ha mindent el akarnánk sorolni, a ml itt Magyar- nat, bocsánat, nem rajtam állott. Levelet ohajta-r
vetét öt év alatt huszonnégyszer küldte Budára, országra emlékeztet, akkor iveket Írhatnánk tele, nál, de hogyan? Itt nem maradhatok, miért? azt
mely sokszori küldetésnek valódi czélja a Corvi- mert minden nagyobb gyüjtemény (Belvedere, ugy is tudod. Legutóbbi leveledet elolvasván,
nának Bécsbe való áthordása volt *). Itt is van császári kincstár, cs. természettár stb.), minden elégettem. Öszszel találkozhatunk . . . ha levelet
ama művek legnagyobb része, noha igen sok könyv utcza, minden üzletág, végre minden temető erő- nem kapsz is, ne aggódjál, mindig hived marad
sen bizonyitja, hogy hazánk közel fekszik Bécs- Júliád."
meg is van fosztva eredeti jelvényeitől.
Egymástól távollakó kedvesek születésnapEzentul is szaporodott e könyvtár mindig hez, de csakis még nehány gyüjteményt érintek
jaikon
szintén ilyenformán üdvözlik egymást. A
meg,
melyek
hazánkra
vonatkoznak.
magyar kiadványokkal, irodalmunk iránt érdekA ma,g'dn-könyvtáraJc közt nevezetes hg Eszter-tulérzelgős német kisasszony nagyon mindennalődő tisztjeinek buzgólkodása folytán. Könyvtárnokai között találjuk a XVI-ik században Lazius házié és a gróf Keglevichoké; e század első felében piasnak tartja ez üdvözlést levélbe zárva küldeni
Farkast, a ki nem volt ugyan magyar, de több igen szép ásványtára volt hg. Eszterházinak, Let- illető rendeltetésére. Mint az iskolás kis leány, ki
•évig élt és gyüjtött hazánkban; aztán Zsámboki henyei tüzérezredesnek és Udvarnoki Lajosnak; büszkeségében, hogy reá egyszer titkot is mertek
János nagy-szombati magyart, a ki több ozerromenő régiség-gyüjteménye gr. Esztorházi Jánosnak, bizni, mindenkinek kifecsegi azt, ugy az ia gyökódexet hagyott e könyvárnak; magyar ember Légrády Imrének és Böhm Dániel József udvari nyörködik abban, hogy titkos szerelméről a nagy
volt a mult században Kollár Ádám; több éven át vésnök hazánkfiának; a képtárak között hg. Esz- közönség tudjon valamit. Betéteti tehát a kölni
élt Pozsonyban Denis Mihály; hazánkfia volt terházié volt egyik büszkesége Bécsnek, mely ujságba igy: „Háromszor dörgö Éljent R . . ." —
Endlicher Istvén és Gévay Antal stb., a kik mig azonban már meg van mentve hazánk számára; Henrikhez Neumarktba. „Igen, erős bizalma van
egyrészt csaknem mindannyian világirodalmi ne- szép pénzgyüjteménye volt gr. Eszterházi Jánosnak, hozzád, annak, a ki e sorokat küldi."
A németek szeretete, szereim?, barátsága, a
vezetességek, addig másrészt Bécset mindig előbbre Schimko tanárnak és Gyoroki Edelsbacher tábortették valódi vagy ideiglenes hazájuknál s igye- noknak. S megemlíthetjük végül, hogy a kőmet- mint ezt egymásnak ünnepnapokon kifejezik, a
szés föltalálása után Bécsben a legkitünőbb eféle német ujságok jövedelmének lényeges részét alkeztek oda szállitani minden becsest.
kotják. Azt vélnők, hogy testvérek megelégesznek
A Bach-korszak alatt is folyvást növekedett műintézetet gróf Pálffi Ferdinánd állitotta fel.
Imé, egyes adatok, töredékek ahoz, hogy e Nizzai is, ha névnapjaikon egymásról csak levélben
az által, hogy a magyarországi nyomdáknak ide
is kellett adni példányt nyomtatványaikból, miután szomszédos nagy város mennyi magyar pénzt, rit- emlékeznek meg. Korántsom, ott az ujság, s
azonban e rendelkezés a kiegyezkodéssel meg- kaságot és kincset fogadott migába s tartalmaz tuczatszámra olvashatjuk „Kedves nővéremnek
szünt, azóta a magyar irodalom termékei majdnem mo3t is. Uton-utfélen szemünkbe ötlenek ezek s sok boldog névnapot kivánok."
Ha több barát mulat egy helyen, kedvök
fölkeltik lelkünkben a legmélyebb sajnálkozás
teljesen hiányoznak.
'verekedik,
s betétetik a helyi "lapba: „A . . . Henérzetét
a
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egy
És most áttérhetünk a sajátképeni városra.
Azt már érintettem, hogy körülbelül 40—50,000 világváro5 pénzforgalma és kincsei közé, a helyett, riette kisasszonynak sok boldog névnapot kivánmagyar lakót számítanak most Becsben, mely hogy itthon szegényes gyűjteményeink alapját és nak néhány barátai."
Sok üdvözlet aztán versbe van foglalva, de o
szám mindensetre ológ tetemes arra, hogy tekin- értékét növelnék. Nekünk hosszu századokon át
tetbe vegyük mi is. A mi az utczákat illeti, Ma- gondolnunk som lehetett történeti emlékeinkre, versek oly siralmas kontármüvek, hogy lohetlengyarországra emlékeztetnek a következők: Eszter- mert elöbb saját életünket kellett a végsőig foko- ség még leforditni is.
A házassági ajánlat csakugy áradoz. Gazdag
házy-G&s&e, Haydn-G., mely hg Eszterházi hireszott küzdelemben megmenteni s a mig mi küzdötkarmesterétől nyerte^hevét, Károlyi-G., Lenau-Q., tünk, addig részint saját hazánkfiai, részint a sze" szivü, szegény erszényü urak és úrnők derüreThury-Gc., Ungar-G&sse, ogyike Bécs legnagyobb mes idegenek külföldre vitték kincseinket. Ma a borura ajánlgatják magukat, ha akadna valaki,
utczáinak, Zenta-G., Zeng-G., Pálffy- és Zrinyi- mozaiknak csak egyes darabjait birjuk, mig a na- kit lépre vehetnének. A „Wiener Zeitung" egyik
gyobb rész szét van szórva a szélrózsa minden számában ez áll: „Egy 28 éves ur, nőül óhajtana
Gasse.
egy nála kevéssel ifjabb özvegyet, vagy leányt,
Korábban egy egész előváros volt a Thury irányába.
De ha a magyar tudományosság szempontjá- ki százezer forinttal rondelkezik. A levél W.
névvel kapcsolatban (Thury-Vor3tadt), mig ma
C3ak egy kicsiny utcza viseli e nevet. Eredetét ból őszinte sajnálkozás fogja is el keblünket, D. S. czim alatt postán maradva — Bécsbe czimonnét vette ez elnevezés, hogy a város nyugoti mégis találhatunk egy körülményben megnyug- zondő."
Egy másik, ki már nem áll ily kedvező anyagi
oldalán fekvő szabad térségre, melyen hajdan Sie- vást. Bécs negyedfél századon át hazánknak sok
chenals nevü kis falu állott, 1646-ban egy Thury véres napot szerzett az ott székelt kormány átkos körülmények között, fősulyt a szépségre fektet.
János nevü téglagyáros magyar ember kezdett működése által, s a velünk folytatott harcz ma sem Halljuk, mint terjeszti elő ügyét:
„Házassági ajánlat. Egy kellemos külsejü,
építkezni legelőször, s az általa falbaillesztett szünt meg egészen, habar most csak a toll szolgál
emléktábla még a mult században is megvolt, kö- is támadó fegyverül, de mind ama szenvedésekkel, kellőleg nevelt nőtelen ifju, ki jelenleg 1600 ftnyi
mind a bécsi lapok kaján kifakadásaival szemben biztos jövedelemmel rendelkezik, mi azonban revetkező döczögős méretü német verssel:
nyugodtan hivatkozhatunk arra, hogy Bécsre volt mélhetőleg emelkedni fog,, óhajtana nőül nyerni
befolyása a magyar elemnek és pedig so'fkal inkább egy kiválóan szép ifju kisasszonyt. Nélkülözhetlen
Vor alters allhie ein dorff standt,
AVelches Siechenals genannt,
a közmüvelődés szellemi, mint a hadviselés anyagi kellék, hogy a nő mivelt legyen, háztartása, jó terAls man zelt 1Ő29. Jahr,
terén. S ha netalán bekövetkezik is azon idő, mészete, tiszta belátása, szelid kedélye áltál oda
Von Türken zerstöhret war.
melyben Ausztria német eleme a Nagy Németor- idomítva, hogy férje boldogságát eszközölhesse.
Anjezo als man 1646. sagt,
szág egyik tartományává olvad be: akkor is meg- Azon nő, ki magában e feltételek teljesítésére hivaJohann Thury dis Haus erbauet hat.
lesz emlékünk a magyar eredeti s maradandó becsü tást érez, kéretik, levelét postán maradva X. Y. ZBécs templomaiban is találunk többrendbeli műgyüjteményekben.
Eötvös Lajos.
hoz intézni."
magyar tárgyat. Igy például a Szent-István temA nőhalászat mintaképe ez is, mely különösen
plomban van egy, bizonyos Egri nevü magyar
szülőkhez
s gyámokhoz van intézve:,,Egy üzlettel
ember által festett, oltárkép, külön kápolnában,
biró fiatal ember, kinok évi jövedelme középszámely 1696-ig a máriapócsi templom tulajdona
Hirdetések hirdettetnek.
mitással 1600 ftra tehető, egy tisztességes családvolt, azóta azonban itt tartatik. Ugyanennek sirnál szeretné magát bemutattatni, hol alkalma
Sok
ember
van,
kinek
szeme
legelsőbben
is
a
boltjában nem egy magyar ember nyugszik; olyan
pedig, a ki hazánk történelmében is szerepel, épen hirdetéseken akad meg, s csak miután ezeket át- lehessen valami jómódu leánykával találkozni,
sok. A Lipótvárosban van továbbá ogy kápolna, futotta, kezd a lap komolyabb olvasásához. Üzlet- hogy aztán kölcsönös beleegyezés folytán közöttök
mely a föntebbi pócsi Mária-képről van elnevezve, emberek a nagyobb lapokat néha • hirdetési szorosabb viszony fűződjék. Szülék és gyámok,
miután 1713-ban a pestis alatt ott volt az tisztelet rovatokért járatják. Lényeges része a hirdetésrovat kik ez ajánlatot elfogadják, forduljanak poste
tárgya; a Margit-városrészben Szent-Margitnak a mi lapjainknak is, de még sem annyira, mint a restante M. K.-hoz Bécsben."
A bécsi ujság egy másik számában valami
van egy kápolnája O!áh Miklós esztergomi érsekre németeknél, hol a hirdetést minden hiábavalósávonatkozó emléktáblával; Szent-Ulrich templomát gokra is igénybe szokták venni, mi néha mosolyt szép fiatal ember hivja föl a nőközöns^g figyelmét. Lefesti szőke göndör szakállát, fekete égő
1683-ban gróf Szeréni Károly alakittatta át; idézhet elő az olvasóközönségnél.
A németekről azt.tartják, hogy magukba zár- szemét, megemlíti, hogy középszerűnél magasabb,
Kárnthner-Strassen van a magyar nemzeti templom, melybon minden ünnep- és vasárnapon ma- kózottak, nem közlékenyek, de hirdetési koruk szép deli termetü, szépen tud énekelni, .s a mi leggyar egyházi beszédek tartatnak, s moly régenten ellenkezőt tanusitni látszik. A nagyobb napilapok főbb nyereség, soha senki sem látta még hara•a, Johannita-lovágok egyháza volt; végre a má- levélszámra a legkülönösebb hirdetéseket hozzák. gudni, mi pedig a házasélet boldogságának egyik
riahilfi nagy és szép plébánia-templomot 1713-tól A „Hon" közölt a napokban egyet kuriózum gya- alapja. Függelékül azt is fölhozza, hbgy jó család
nánt. Egy uriember tudatja fiának halálát „meg- ivadéka. Kivánatra bemutatja magát. — Ugyan1730-ig herczeg Eszterházi épittette.
A közelebbi két század története a társadalmi szomorodott szivvel," s alatta mindjárt „örvendező azon számban egy ifju ur, egy fiatal asszonyt ketéren is nagyon sok magyar dolgot ismer, miután kebellel" hirdeti, hogy kedves neje őt ugyanakkor res utitársul Olaszországba.
No, de hát ezt még csak el lehet türni, azonfőurainknak tetemes része .hosszu időn át csak egy ép egészséges fiucska vál ajándékozta meg. Ez
alkalom
inditott
engem
arra,
hogy
a
német
hirlaban
megtörténik
az is, hogy a nő jár a legény
annyiban ismerte hazáját, a mennyiben a külföld
pok
hirdetési
rovatát
a
magyar
olvasóközönséggel
után,
s
ilyen
leplezett
hirdetést tesz közé: „Bérbe
nagy városaiban s ezek között első helyen Bécsben
eltékozolt pénzét Magyarország szolgáltatta, de megismertessem, közölve néhány olyan hirdetést, adandó félévenként egy magánosan és függetlenül
más különben kevés gondot okozott nekik e „bar- mely már, fájdalom, itt-ott hozzánk is kezd átszi élő nő házánál egy világos, kellemes szoba, melynek ablakai a főutezára nyilnak. Középidojü,
bár ország." Bizonyitja ezt az, hogy a herczeg •várogni.
A németek újságaik utján kikürtölik, dobra 3zabad uri egyén előnyben részesül. Személyesen
Batthyány, Pálffy, hg. és gróf Eszterházy, gr.
Károlyi, Forgách, gr. Sá,ndor, hg. Grassalkovich ütik legtitkosabb érzeményeiket is. Bár rejtett értekezhetni délután három órakor. P. M." Tera régebbi időkben milliókat pazaroltak el Bécsre, név alatt, de mégis az olvasóközönség szemléjére mészetes, hogy e magános nő megunta a magányt,
akár pompás palotáikat, diszkertjeiket, akár mű- kitéve hivják meg kod vésőket „találkára a szokott s férjet akarna vadászni. —- Leplezetlen őszintegyüjteményeiket tekintsük is. Otthon a muzeum helyen;" másik héten vagy már másnap a kisasz- séget tanusit a következő hirdetés:
„Egy becsületes nő, harmincz és negyven év
fenállása óta folyvást nyomorog, a Lipóttomplom szony válaszol a hirdetés közt, hogy „miért nem
kupolája beomlik s éveken át érintetlenül marad, jelenhetett meg," s uj határidőt tüz ki „a régi közt, nem igen szép, de nem is visszataszító, kinek
mi
g itt nagyszerü templomok és paloták emelked- szokott helyen." És igy szerelmét nemcsak ked- jövedelme 700 forintra rug, óhajtana férjül jegy
vesének súgja meg, de hirdeti azt a kölni vagy ber- szeplőtlenjellemü férfit, nogyven és ötven év közt,
tek magyar pénzen, hazánk kárára!
lini ujságban egész Európa előtt.
gyermektelent; föltételül azt tüzi ki, hogy adósMutatványul álljon itt egy gyönyörűséges sága ne leo-yen, s az övével megfelelő jövedelemiii P T °My Ferencz. A magy. nemz. irodalom története.
UI. kiadás. Pest, 1862. II. kötet, 33. lap.
példány. Egy kölni kisasszony válaszol Berlinben mel rendelkezzék. Azok, kik e tárgy felől komo-

rakják szekrényekbe. Ez a két elrabolt tartomány
széttört czimereire tápod; amaz vigyorogva nézi
a háttérből az egész jelenetet
Ennél kifejezőbb, beszédesebb drámai csoportozatot rég nem láttunk. . . •
De vége"van-e a tragédiának s vele mindennek? Estéből a hősnő soha sem fog felkelni? s
fiai menüivé, elhurczolva — nincs mit reméljen
többé soha?
Az előbbi franczia czikk végsoraival felelünk.
„Munkára fel hát! s kormány és nemzet többé
nc feledje kötelességét!
Munkára föl! s tévutakra többé ne tévedjünk.
A rómaiak, bevégzett — szerencsés vagy szerercsétlen hadjárataik után soha cl nem mulasztották eltanulni legyőzött vagy diadalmas ellenségeiktől, a mi követésre méltót bennök találtak.
Utánozzuk o jó szokást.
Németország példát mutatott az értelmiségben, rendben, fegyelemben. E három pontban
Francziaorsziíg hamar utolérheti, sőt felül is- mul. hatja ellenségét.
Igenis, felülmúlhatja. S azon napon, melyen
ez megtörténik, a visszatorlás munkája félig mái'
be lesz fejezve s Elzász ésLotharingia visszakapcsoltatása mulhatlanul megfog történni."
— á—r—
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lyan érintkezni óhajtanak, jol lepecsételt levélbe
említsék föl neveiket, s állásukat K. B. W. Bécs.
Poste Restante."
,
a
•^ gy szerepet foglal el még a házassági ajánlatokon kivül a „Kerestetik egy jó szakács, inas, j
hűséges szobaleány", továbbá: „Ajánlkozik egy |
zongöramester", nyelvtanár, nevelőnő, mellesleg'
fölemlítve, hogy fiatul, ki mindig előkelő családoknál volt alkalmazva.
A születéseket szintén hírlap által tudatják,
s a boldog apa el nem mulasztaná oda tenni, hogy
a született világpolgár ,,ép és egészséges." A halálozás kihirdetése szintén nem maradhat cl, s ez
rendesen az elhunyt érdemeit s a hátrahagyottak keservét hosszasan festi le. Ime, ide igtatunk egyet:
„Halálhír. Kokonaimmal, barátaimmal, s benső
ismerőseimmel fájdalmasan tudatom forrón szeretett kedves nőmnek R... Júliának halálát, ki még
alig 20 éves korában, mután engem egy ép egészséges flucskával ajándékozott még, tejláz következtében éjjeli 12 órakor karjaim közt hunyt el,
mint jó keresztyén istenbo helyezett bizalommal,
ki uralkodik élet és halál fölött, ü volt nekem
háromnegyed éven át a leghűségesebb nőm, gyámolóm, vigasztalóm szenvedéseim között. Vigasztalhatlan fájdalmamban csendes részvétet kérek.
1870. 7. 12. A fájdalmasan zokogó s levert férj
A. J?.'<
Ezalatt mindjárt vidám hir hangoztatik: A. és B. Julia jegycsek
tudatják, hogy szülei beegyezése
folytán ekkor meg ekkor tartják
boldog esküvőjüket a st . . . . i templomban.
Következik egy másik hirdetés:
„A temetkezési társulat ajánlja legujabban fölszerelt halotti készleteit,
érczkoporsód a tisztelt olvasó közönség részvétébe." Ezalatt van hirdetve nagy óriás betükkel: „Egy
tarka kutya (hím) tegnapelőtt reggol kilencz órakor eltévedt. Ezüst
nyaklánczán Cz. S. bélyeg van. A
hűséges megtaláló tiz forint jutalmat kap." — Es igy tovább.
A népdal eléggé jellemez egy
népet, s Voltaire azt mondta, hogyha valamely nemzet balladáit átolvashatja, történetükhöz megtalálta
az utat. Ha most élne, a német nemzet izlését, társadalmi szokásait a
hirdetések rovatából jellemzőlog
festhetné le.
K. T. K.

A robbantjuk.
(Torpedó.)
;
A jelenkor hadviselésében, midon o régi jelmondat: „Többet észszel, mint erővel", szintén érvénye;
sité jogát, nem csekély szerepet játí
szik a robbantyu (torpedó), mely
\.
a partvidékeken, midőn valamely
<^
hatalmasság nem támadó, hanem
védelmi harczot visel, nagyfontosságu pokolgép s a kikötők megszállása ellen valódi cerberus gyanánt
szolgál.
A robbantyúkat következőképen szokták alkalmazni :
Az erődök közelében levő mélyebb vizeken a
szükségnek megfelelő számu robbantyúkat szórnak
el, s hogy a partőrök tudhassák, mikor az ellenséges hajók robbantyúk közelébe érnek, azokat rendesen ugy helyezik el, hogy a megállapitott vonalak által kijelölt háromszögnek épen csúcsára essenek. Ezt pedig az őröknek, azért szükséges eleve
tudniok, mivel vannak^oly robbantyúk, melyek a
vizbe mélyebben sülyesztvék be és fölrobbanásukra
a villanytelepet vonják segélyül. Utóbbiak csupán
lőporral töltvék meg s yillanysodronynyal lobbanthatjákföl. Vannak ellenben oly robbantyúk,melyok
fémburokkal bevont üvegcsőből állanak, melyeket
bizonyos savval töltenek meg. E csövek végét horgonycsapok zárják el, melyek valamely kemény
tárgygyal — pl. hajóval — érintkezvén, benyomulnak, az üvogcsöveket összezúzzák, miáltal a sav a
vegyülékre ömölvén, a gyúpor föllobban. Az ily
robbantyúk azonban csak a viznek felületén Usznak s a hajók nappal kényelmesen kikerülhetik.
A robbantyúk a közelebbi franczia-német háboru kezdetével szintén szerepeltek a porosz partvidékeken.
A porosz robbantyúk nagyobbára a brukami

összes népesség 7.745,088 férfi; 7.763,767 nő
15.509,455 lélek.
A népszámlálási munka minden részletezése
egy a statisztikai osztály által kiadandó nagy műben fog közzététetni.
** („^1 kolozsvári elsö szintársulat") ezelőtt 50
évvel a következő tagokból állt: Férfiak: Öregebb
Székely József (igazgató), Jancsó Pál, Pergő
Czelesztín (igazgató), Török István, Farkas József, Simonffy György (diszitő), Gödé István, ifj.
Székely József, Gilyén Sándor (súgó), Kolozsvári
Pál; nők: Székely Józsefné, (Ungár Anna). Hajós
Jánosné, Koronka Borbála, Símén Borbála, Néb
Mária, Keresztes Juliánná, Técsi Mária. E kevés
számu társasággal ellentétben, a mostani működő
személyzetnek van 53 férfi- és 27 nő-tagja, azonkivül 6 tánczosnője.
** {Hányan és Mk menekültek ki a magyar nők
közül a forradalom után 1849-ben?) Kossuth Lajos
rendeletére Kabos alezredes Sumlában, deczember 11-kén 1849-ben névjegyzéket állitott össze
a menekültekről, kiknek számuk ott akkor 491
volt összesen. E névsorban a nők nevei is fel
vannak jegyezve a mint következik: Gr. Batthyány
Kázmérné, Foknerné, Dembinszkiné, Jasicsné,
Vuja Auróra, Gyurmánné, Váradiné, Tarné, Kertészné, Árvainé, Hajdu Sára, Muntyán Száli,
Varga Mihályné, Schönné, Balogh
Istvánné, Molirárné, Jochter Barbara, Dombrowszkyné, Kreinmiller
Jozefa, Görög Péterné, Reinhartné,
Szépné, Kállai Anna, László Juli,
Vékeyné, Eísenpicklerné, Bodonekné, Horváthné, Kisné, Lévainé,
Takács Mari, Tüzér Mari, Csermeln é, Pásztoriní, Romancsek Mari,
Lőrincz Istvánné, Aczélné, Steiner
Jánosné, Vargáné, Brauer Theresia,
Pap Julia, Tamási Mari, Juracsekné
és Gloszné. Törökország többi városaiban hányan és kik voltak menekültek a magyar nők közül, még
nincsen összegyűjtve. — Árvay
László ur Szegedről a fentebbi névsorra helyreigazítást tesz közzé.
Igy pl. Kabos alezredes fölemiit bizonyos Árvainé is, ki se Sumlán, se
másutt nem létezett. Továbbá a
névsorból kifelejtette Lévainé leányait, akikVidinbenmenvén férjül,
később Sumlán telepedtek le egy
időre férjeikkel.
** {Hindu özvegyek a máglyán.)
Mi európaiak eddig azon hiszemben
éltünk, hogy a hindu nőket férjük
elhaltával az azokhoz való példátlan
ragaszkodás vezette máglyára. Dr.
Chever angol tudós azonban az indiai törvénykezésről irt legujabb
munkájában egészen más kutforrásból származtatja le eme szokást.
Okmányokat sorol fel, melyekből
kitünik, hogy a braminok maguk
hozták bo törvényhozásukba e törvényt önvédelmi eszközül saját nejö-k ellen. Ennek érvényre emelése
eiőtt ugyanis a hindu nők azzal
Egy torpedó fölrobbanása.
szokták megboszulni magukat a férjök részéről tapasztalt elhanyagolás
avagy kegyetlenségért, hogy mérget kevertek
Egyveleg.
azoknak ételébe. Az angol kormány ujabban be** {Az 1869-ki népszámlálás végeredménye.) tiltotta az özvegyek máglyán való megégotését,
Keleti Károly a népszámlálás vezetésével meg- minek következménye az lett, hogy az ily özvebizott orsz. m. kir. statisztikai osztály főnöke, gyek most titokban lépnek máglyára, ha pedig
kiadta az utolsó jelentést a népszámlálásról, mi- nem teszik, saját családjok megveti öket s a legután az eddig még hiányzott adatok Horvát-Szla- szolgaibb munkákra kényszeritik.
** {A konyha-vetemények Angliában.) 1503
vonországokból is beérkeztek.
körül
a közönséges zöldséget még Brabantból hozEz adatok beérkeztével a munka befejeztetett
ták
Angliába.
A fejes és olasz káposzta Hollandból
s az országos összegek lezárattak; e szerint 1869.
vitetett
be
1510-ben
Aschley által. A répa 1540decz. 31-én volt a,polgári népesség:
ben, a virágos káposzta (carfiol) pedig 1663-ban
Magyarországon: 5.499,462 férfi, 5.618,161
hozatott Cyprus szigetéről, de kezdetbon oly csenő, összesen 11.117,623 lélek.
kély számban, hogy csak I I . Károly idejében
Erdélylen: 1.051,145 férfi, 1.050,582 nő, ösz- J670-ben vált áruezikké. Tallard gróf franczia
szesen 2.101,727 lélek.
marsall 1704-ben londoni fogsága alatt a zellert
Fiume város-és kerületben: 8153 férfi, 9731 honositá meg a britt szigeteken. A saláta VIII.
nő, összesen 17,884 lélek.
Henrik idejében ritka étel volt. Ha Katharina
á
g
királyné salátát akart enni, ugy azt Hollandia
vagy Flandriából hozatta magának. Ugyanez időnő, összesen 979,722 lélek.
A határőrvidéken: 606,991 férfi, 593,380 nő, ben esik a burgonyának és dohánynak behozatala
Hasvkins, Drake és Radeigh által. Még a petreösszesen 1.200,371 lélek.
A magyar korona területén az összes polgári né-zselem is Egyptomból került, a borsó Spanyol-, a
pessége tehát: 7.653,560 férfi, 7.763,767 nő, mind- paszuly pedig Görögországból. A kerti virágok,
mint a rózsa, liliom, szekfü, csak VIII. Henrik
össze 15.417,327 lélek.
Ehhez adva a tényleges szolgálatban volt és Erzsébet kormánya alatt honositattak meg
honvédek 11,036 és katonaság 81,092 ezámát — Angliában.
a szent István korona országaiban jelen volt

Grusson-gy árban készültek s darabonként egyremásra 20 porosz tallérba kerültek, és csak állitólag oly romboló erővel birnak, hogy képesek a
vérteshajókat is átfúrni. A belső gépezetet a gyárosok a lehető legnagyobb titokban tartják s a lőszeranyagot mindig az illető föltaláló szolgáltatja
hozzá.
Oly esetben, midőn a hadcsapatokat több felé
kell alkalmazni, de a partokat sem lehet fedezetlenül hagyni, a robbantyúk roppant szolgálatot
tesznek, mert nem szükséges oly nagy számu partőrséget alkalmazni.
Mihelyt az őrszemek észreveszik, hogy az ellenség hajója a vszélyes ponthoz ért, a villanysodronyt működésbe hozzák, s a gép azonnal iszonyu
dörejjel pattan szét. Íly emberi ész szülto tengerirémet ábrázol képünk, épen midőn roppant erővel
felszinre törve, pusztitó hivatását teljesiti.
Ki tudja, vajjon abban az esetben, ha az előrelátó porosz még a háboru kezdete előtt a balti
és északi tengerpartot a robbantyúk légiójával el
nem látja s a porosz hajóhadhoz képest nagyon is
tulnyomó franczia tengeri erő ily veszélyes akadályokra nem bukkan, nem vett volna-e a háboru
sötét koczkája egészen más fordulatot!
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nagy iránt önzéstelen vendégszeretetet tudott
Közintézetek, egyletek.
gyakorolni, s tudományának kincseit az idegenek** {A magyar tud. akadémia) május 20-dikára
** {„A magyar királyság alkotmány-története") nek is feltárá."
jelenik meg Ladányi Gedeon debreczeni tanártól,
** {Magyar nyelv a francziák között.) Fauvin d. e. tiz órakor fogja megtartani évi ünnepélyes
ifjabb Csáthy Károly könyvárusnál. Az egész mű Leo abbé magyar nyelvtanából, melyet francziák közülését. Ez számszerint a 31-dik évi közülés lesz.
három füzetben fog nr.ég oz év folytán megjelenni, számára irt s mult évi májusban 1050 példányban Május 13-dikától 20-dikáig bezárólag osztályértes alkotmánytörténetünket a Szathmári békekö- kiadott, eddig már 800 példány kelt el s rövid kezleteket, elnök-választó gyülést (17-kén), igaztésig hozza Je. Az első — kötetnek is beillő — időn alkalmasint második kiadás lesz szükséges. gatósági ülést, stb. tartanak. — Áz Eötvös-emfüzet, 256 nagy 8-adrét lapon, Zsigmond koráig Az abbénak, ki mint Pálffy-Károlyi Gerardine lék-ünnepély ujabb határozat szerint Eötvös haterjed. Ladányi Gedeon neve kedvezőleg ismeretes grófnő gyermekének nevelője, köztünk tanulta lálának évfordulati napján 1872. febr. 2-án fog
a történeti irodalomban s jelen müvét is bátran meg a magyar nyelvet, köszönettel tartozunk, megtartatni; ez alkalomra Lónyay Menyhért készit,
emlékbeszédet, Szász Károly ünneplő költeményt.
ajánlhatjuk. Az egész munka előfizetési ára 5 fr. hogy azt megismertette honfitársaival.
! 3,.: ,** {Az „Uj Nemzedék",) az országgyülési ifjuAz akadémia természettud, osztályának ápr.
— {Révész Imre folyóiratából:) a „Magyar
ság közlönye ez évi folyamából a 3-ik füzet jelent
17-én
tartott ülésén négy fölolvasás tartatott. Els&
meg következő tartalommal: Somssich Pál kép- prot. ogyh. és isk. Figyelmoző"-ből a második volt köztük Zsigmondy Vilmos lev. tag székfoglaviselőházi elnök levele, az országgyülési ifjuság évfolyam negyedik (ápril) füzete is megjelent. Fő- lója: „Eszleleteim az artézi kutak körül." Zsigtestületéhez, melyben a ház pártolását adja tudtul czikke: Spurgeon hires angol szabadelvü egyházi mondy, jeles bánya-mérnök, köztudomás szerint
a testületnek s a ház nevében kijelenti, hogy csak szónok jellemrajza s egyik kitünő beszédének for- több artézikut-furást fejezett már be. Ezek közüí
örülni fog, ha az ország hatóságai avagy testületek dítása, K. Tóth Kálmántól. A tárcza érdekes kisebb a margit-szigeti, a baranyamegyei harkányi, a,
és egyesek szegény, tanulni vágyó ifjakat o czélra közleményekkel van tele.
pozsegamegyei lippikai és a fehérmegyei alcsutí
•/. {Nyilas Samu költeményei) kiadva nehány kutak fúrásának történetét részlotesen előadja;
való törekvéseikben anyagilag is támogatni fognak. — Elnöki jelentés a testület 1869—70. barátja által, csinos kiállitásban megjelentek, két értekezése végén pedig átalános vizsgálat alá veszi
működéséről Balog Andortól, a testület buzgó kötetben. E gyüjtemény összes benyomása alatt Magyarország fekvését geológiai szempontból s
elnökétől.— „AdatokGuizot politikájához" Csil- Nyilas költői egyénisége sokkal előnyösebb szín- azon nézetét fejezi ki, hogy mind a Felső-Duna
lagh Gyulától; tanulmány a juliusi monarchia ben tünik föl, mint évek hosszu során át szétszórva melletti kisebb lapály, mind a nagy alföld, egy-egy
történetéből. — „A földadó kérdéséhez" György megjelent egyes darabjai után állott. Egyes da- oly medenezének tekinthető, melyeken az artézi
Endrétől, a ki e czikkben figyelemre méltó tanul- rabjai közül kevés az, mely ragyogó szépségekkel kutak fúrása szükséges is, lehetséges is. Hogy az
mányokat közöl a földadóról, főlegakataster kérdé- s átalában kiváló tulajdonokkal ragadna meg. S öntözés az alföldön mily áldásokat teremthetne,
seit fejtegetve. — „A tévedés a büntető-jogban." talán ha minden költeményt a világra szóló nagy eléggé megmutatta az 1863-ki száraz év. — ZsigEgyetemi pályanyertes mű Dózsa Sámueltől. — tehetségek magas mértékével mérnénk, e két kö- mondy után dr. Hantken Miksa 1. tag szintén földVarró Sándornak, a testület közelebb elhunyt tetben alig akadna, mely azt megüsse. Mégis az tani értekezést olvasott föl az esztergommegyei
derék és irodalmilag is működött tagjának emlé- egészből Nyilas nem közönséges tehetségnek tünik burány-rétegekről és a kis-czelli tályagról. Utána
kezete Pólya Bélától, s végre a testület munkás- föl. A helyett hogy örökké a — magában kifogy- Szabó József olvasta föl Klein Gyula műegyetemi
sága ismertetése Maiina Lajostól. — Ezen, György hatlan, de könnyen fárasztóvá is válható szivet és magántanár tanulmányát „Nehányfloridea(tengeri
Endre szerkesztése alatt megjelenő füzetek — szerelmet pengetné, az élet, természet, világ és moszat) krystalloidjáról." — Végül Hunyady Jonő>
mint eléggé változatos tartalmuk is mutatja, a ember széles országából, sőt magából a köznapi- adta elő König Gyula értekezését „Az ellyptikua
közönség pártolását teljesen megérdemlik, 6 füzet ságból is, száz meg száz uj tárgyat tud választani, függvények alkalmazásáról a magasabb egyenleelőf. ára 3 frt, 3 füzeté 1 frt 50 kr, egyes füzet melyek költői szemlélete körét terjedtnek bizonyit- tek elméletére."
ják. Ez még nem minden érdeme. Ha képzelete
bolti ára 60 kr. Kapható Petrik Gézánál.
felette magasan nem szárnyal, de nem is fáraszt —
fialesetek, elemi csapások.
** {„Andrássy gróf és politikája") czim alatt mint némely nagyra törő óriásé — képtelenséBécsben egy német röpirat jelent meg, mely mig gekkel s tulcsapongásokkal; költészetének fő
** {Tüzvész) pusztitá közelebb Szalonokot é»
Andrássy grófnak az utolsó háboru alatt követett érdeme: az igazság. Jól esik természetessége, 108 ház hamvadt el, alig lehetvén kimenteni csak
politikáját igen kedvező világitásban tünteti föl, valósága, érzéseiben 8 képeibea egyiránt. Nem egy kis butort is. Egy betegágyban fekvő 18 éves
élesen fordul Beust gróf ellen, s magatartását sok tartozik azok közé, kiknek gondolatjárásához és leány is oda égett. A koldusbotra jutott családok
tekintetben kárhoztatja. Bécsi lapok nagy lármát kedélyéhez nincs kulcsunk; mindig megértjük s
ütöttek e röpirattal, gr. Andrássy sugalmazásának ez mindenesetre előny. Legjobbak genre-képei, száma (legnagyobb részben izraeliták) 120-ra
tulajdonítva; sőt a „N. Fr. Presse" azt irta róla, melyekbén nem annyira a humoros, mint komoly, megy. A környékben gyűjtéseket rendeznek.
** {Tüzvész.) Oszlányról irják: Nagy csapás
hogy gr. Andrássy a sajtó-bureauban készíttette elegiai hangulatot szereti. Kevésbbé sikerül a
Kákay Aranyossal. Napilapjaink azonban határo- magasb eszmékre s látkörbe szárnyalás, azért leg- érte f. hó 4-kén Oszlány mezővárosát; esti 9 óra.
zottan mogezáfolják, mintha gr. Andrássynak bármi gyöngébbek azon költeményei, melyekben a nagy tájban tűz ütött ki, a veszedelem az eró's szél és
szalmafodelek által ápoltatva, oly sebességgel terbefolyása lett volna az obscurus röpiratra.
események színvonalára igyekszik emelkedni, hol jedt el, hogy pár percz elteltével a város egy nagy** {„Egy igaz szózat a háboru után") czim az ódai szárnyalást és hevot többnyire nélkülöz- tűzaknává lett. A tüz 98 házat és 17 csűrt hamalatt Vajda Viktor a „Gyors Posta''-ban érdekesen zük. — Átalában véve Nyilas költeményeinek vasztott el, miáltal ugyanennyi családot juttatott
ismerteti a nagynevü Liebig tudornak a müncheni gyűjteményben megjelenését nyereségnek tartjuk a véginségre, megsemmisítvén nemcsak lakházaiakadémia m. havi ülésében tartott beszédét. Mig költészeti irodalmunk jelen meddősége közepett. kat, csűreiket, de élelmiszereiket s takarmányukat
oly német irók és műbölcsészek, mint Auerbach, — A könyv Aigner Lajos bizománya s a két kö- is. A szerencsétlenség enyhitésére Majthényi RuVischer, továbbá Moleschott, Freytag vetekedtek tet ára 2 frt.
dolf Novákról 100 frtot és 20 mérő rozsot küldött.
egymással a francziák szidalmazásában és leala** {Dr. Ambra Jánostól) Lampol bizományá** {Fozsonynál) ápr. 10-én az erős szélvihar
csonyitásában, megtagadva minden előnyt, min- ban ily czimü röpirat jelont meg: „Irányeszmék a egy hajómalornhoz csapott egy tutajt. A tutajon
den érdemet, melyet a világ már régtől fogva el- magyar állam területén fölállítandó bába-intézetek levő kilencz ember közül kettő a hullámokban lelte
vitázhatlan tulajdonuk gyanánt ismert: Vogt a szervezésénél." Noha szakmű, a nagy közönségre sirját.
hirneves természetbúvár nem uszott az árral, s is érdekes, mert a mi társadalmunk egyik legelMi ujság ?
német létére a háboru alatt is megtartá ama meg- hagyottabb ügyét: a közegészségit tárgyazza
győződését, melyet benne a valódi tudomány és részletesen.
— {Borzasztó esemény hire) zavarta meg;
érdem iránt tanusitott tisztelet fejlesztett ki. A
** {Steinacker Ödöntől,) az orsz. magy. ipar- pénteken délben a képvisolőház ülését s terjedt el
nagynevü Liebig Justus pedig a münchoni tudoa rosz hir szárnyain a fővárosban. Nyáry Pál,,
mányos akadémia gyülésén, a lefolyt háborura is egyesület igazgatóságának tagjától megjelent: Pestmegyo vezérférfia egy századnegyed óta, s a
„Észrevételek
a
külföldi
és
Magyarországon
létesikitörjeszkedvén, igy végezte beszédét: „A német
ráczkevei kerület országos képviselője és a balnemzet sohasem gyűlölte az idegen fajokat, sőt tendő iparos oktatásról." Kiadja az iparegyosület közép egyik kitünő vezértagja, a magyar közmindig elismeréssel volt a valódi érdem iránt. Mi igazgatósága. — Figyelemreméltó röpirat a ma- élet régi hű bajnoka — a dunaparti Stein-ház
különben is csak lekötelezve érezhetjük magun- gyarországi iparos oktatás elhanyagolt voltának negyedik emeletéből leugrott és azonnal szörnyet
kat ama franczia bölcsészek, mathematikusok és okairól, az iparos-oktatás rendszereiről külföldön, halt. A borzasztó eset indokai még ismeretlenek.
természettudósok irányában, kik a tudomány min- s miképeni szervezéséről Magyarországon.
— A képviselőház elnöke azonnal küldöttséget
** {„A fatenyésztés") czim alatt a népiskolák küldött a tény felőli bizonyosság szerzésére, s a,
den fokozatában tanítóink és mestereink voltak.
Negyvennyolcz évvel ezelőtt Párisba érkeztem használatára készült kis könyvet adott ki a föld- ház addig, a legnagyobb zavarban felfüggesztette
vegyészetet tanulandó. A szerencsés véletlen ugy mivelési miniszterium; irta Lukácsy Sándor. Ára ülését. A küldöttek visszatérvén, megerősitették
akara, hogy az ott időző Humboldt Sándor figyel- 40 kr. Kilenczezer példányt ingyon küldött szét a gyászhirt. A ház, Justh József inditványára, a>
mét magamra vonjam, s neki csak egy szavába belőle a miniszterium a néptanítóknak.
folyamatban volt tárgyalást abba hagyta 8 elkerült, hogy Gay-Lussac, korának legnagyobb
** {„Omnibusz") czim alatt kisalakú politikai oszlott.
vegyésze és természettudósa engem magához fo- és társadalmi napilap indult mög ápr. 17-én Ba— {Uj superintendens.) A tiszántuli helv.
gadjon. A husz éves ifju jövője itt dőlt el,s a nagy lázs Sándor szerkesztése mellott, Noséda kiadásá- hitv. superintendensi hivatalra, mintDcbreczenbőL
tudós kész szivélyességgel támogatá a gyermek ban. Eddig megjelent számaiból az látszik, hogy távirat jelenti Bévész Bálint debreozoni lelkész »
működését. De később is a legnagyobb előzékeny- mindenekfelett változatosságra törekszik; igen sok egyház kerületi főjegyző és esperes választatott
séget tapasztaltam a francziák részéről! Arago, — s mind igen rövid czikket és rovatot tartalmaz, j meg igon nagy szavazattöbbséggel.
Dülöng, Thénard, valódi pártfogói voltak a német Előfizetési ára félévre 5 ft., évnegyedre 3 ft.
|
** {Honvéd zászlószentelés.) Szabadkán f. h*
tanulóknak és számtalan német orvos, természettu** {Farnos-Deáky Francziska) két forintjával : 15-kén tartatott meg a 4-ik honvédzászlóalj zászdós orientalista egyedül ama nemzetnek köszöni előfizetést nyit„Leona és Margit" czimü kétköte- ;lajának fölszentelési ünnepélye. A fölszentelesuaa
tudását, mely meleg rokonszenvvel minden szép és tes regényére.
' Gelich ezredes tartott beszédet, a zászlóanya. n>
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"b. Rudics Józsefné pedig diszebédet adott a hon- bátran elégséges lett volna; minek természetesen
Vasárnap, ápr. 16. „A nök az alkotmányban." Vigjáték
védeknek; este tánczvigalom tartatott.
következménye az lett, hogy az emlitett országuti 3 felv Irta Toth Kálmán.
Hétfő, ápr. 17. U I . olasz operai előadásul: „A sevillai
*• {Gábor Áronnak) az 184%-diki hadjárat töltésnél a viz felduzzadván, a nem messze cső
Vig opera 2 felv. Zenéjét szerzette Rossini.
vitéz bajnokának, Háromszéken, mint a brassói vasuti töltés tetején is keresztül csapott, még borhely."
Kedd, ápr. 18. IV. olasz operai előadásul: „Othello."
magyar lapban a „Nemeré"-ben olvassuk, emlék- pedig oly helyen, hol azelőtt soha viz nem volt. Opera 3 felv. Zenéjét szerz. Rossini.
oszlopot akarnak emelni az erosztevényi teme- E közben jön a személyvonat Szabadka felől, s a
Szerda, ápr. 19. Másodszor: „Romeo és Julia,." Tragötőben.
rendkivüli veszedelemről senkinek tudomása nem dia 5 felv. Irta Shakespeare; ford. Szász K.
Csütörtök, ápr. 20. V. olasz operai előadásul: „Othello."
** (Képviselőjelöltek.) Kis-Kanizsán Kossuth lévén, halad tovább, mignem a fennemlitett heOpera 3 felv. Zenéjét szerz. Rossini.
helyébe, a ki lemondott, b. Orbán Balázst akar- lyen látja, hogy a vonatot megállitani nem lehet.
ják képviselőjelöltül felléptetni. E kerületben Nincs tehát mús teendője, mint azon élet és halál
Szerkesztői mondanivaló.
még Hoós és Karukasevics Simon léptek föl. közt keresztül menni. S igy is lett. A vonat a
— Nyiry Jósa min. tanácsos az újbányái kerület- vizzel elbontott sineken szerencsésen keresztül— Sz.-Fehérvár. H. D Az ujabb közleményét Kresben lép fel képviselőjelöltül a püspökké kineve- hatolt, de a midőn átért, a gépben a tüzet a viz kay hagyományaiból megkaptuk. A versek, a mai szemzett Samassa helyébe.
eloltván, megállott. A vasuti vonal mintegy 70 öl pontból nézve, nem nagy értékűek ugyan ; de saját korához
mérve az iró törekvéseit, figyelemre méltók. Az életrajz
— (Dr. Kempf József) hazánkfia, kitől Ausz- hosszában van alámosva, s mint halljuk, az alföldi pedig egy pár valóban érdekes vonást tartalmaz. Legalább
tráliából több érdekes levelet közöltünk, vissza vasúttársaság kártéritési perbe íbgja a vok főis- ezt mindenesetre közölni fogjuk, adandó alkalommal.
szándékozik térni hazájába és már Londonban pánt (mert azóta lemondott).
— Kárpáti Aurel. A ballada (vagy költői beszély?)
** (Ismét öngyilkosság,) Kolozsvártt az idén keveset ér. A hang igen szerencsétlenül van választva, s a
van. Igen szép s nagy becsü gyűjteményét, melyben a déli földgömb természeti ritkaságai s az már a 13-ik — irja a „Kelet." Berényi Lipót szerkezet is gyönge. Nem közöljük.
— Sz. L. Népdal. Ilyent kosárszámra lehet irni. De
ottani népek műiparánuk termékei gazdagon kép- pénzügyigazgatósági titkár kedden reggel szobáviselve vannak, részben a debreczeni ov. ref. f'őta- jában, az ajtó sarkán életlenül függve találtatott. egy kosár-teherben sincs egy igazi dalra való költészet.
— P. Pongrátz. Az eset sajátságos, de közlése nem
xioda muzoumának, részben pedig a pesti magy. A szerencsétlen rendezett viszonyok között élt és lapunkba
való.
gyanitni
sem
lehet
öngyilkossága
okát;
nehány
nemz. muzeumnak szándékozik ajándékozni. Lon— P r . Gy. Még nincs annyira meghiggadva, hogy
donból, nagy tengeri utjáról küldött levelét jövő nap óta azonban már rosz kedvü volt, számláit ki- tisztán élvezhető müveket nyujthatna. Itt-ott felcsillan az
fizette s aprólékos ügyeit is rendezte.
számunkban közöljük.
érzés valódi hangja; de hangulatot költeni még nem bir.
** (Öngyilkos müvész.) Maros-Vásárhelyt Igyekezet és kitartás!
•* (Amerikából) közelebb érkezett Pestre
— M.-Lnkafa. V. S. Nem érdektelen közlemény; de
Tóth György hazánkfi, 1849-ki menekült, ki most Dózsa Géza, jeles készültségű fiatal festesz, isme- egy tiz
év előtti terjedelmes czikket egy akkori lapból egéretlen
okból
pisztolylysil
véget
vetett
életének.
a jeles amerikai gazdasági stb. gépeket készül ha! szen átvenni még sem volna helyén. Az egésznek lényege
Dózsa
a
történeti
festmények
pályázatán
Bethlen
zánkban meghonositani.
' az, hogy egy orosz delnő 1859-ben Párisban utazván, megGábor által gerjesztett átalános figyelmet. A te- jósolja, hogy ez ujkori Babylon el fog esni. A jóslat betelt.
** (Eredeti mutatványokat) látni mostanában hetséges ifju csak 25 éves volt.
De jóslat-e az ilyen, a szó valódi értelmében? alig neveza Variétes-szinház falai közt, hol Klics, egyideig
** (Öngyilkos hirlapiró.) Kohn Jakab a „Pe- hetjük annak.
a „Borsszem Jankó", most pedig a bécsi „Floh" ster Journal" egyik szerkesztője, ismerősei nagy
— Kőhalom. S. P. Magánlevelet küldtünk a mult hécz. élezlap geniális rajzolója rajzol hangverseny feltűnésére néhány nappal ezelőtt nyomtalanul ten, az eddigi czim alatt.
mellett. A szinlap e sajátságos mutatványt „Kon- eltünt. Most bécsi lapok azt irják, hogy Kohn
zertzeichnen"-nek mondja s abból áll, hogy egy Bécsben a Zsófia-fürdőben felmetszette ereit, s
nagy vászontáblára Klics meglepő gyorsasággal vérében uszva, reménytelen állapotban kórházba
SAKKJÁTÉK.
vázol egyes arczképeket és jellemalakokat. — szállíttatott. Ezen öngyilkosság annál feltünőbb,
595-ik sz. f. — Makovszky K.-tól
Ecsetjét egy darab szén helyettesíti és gyors járása mert Kohn rendezett anyagi és családi viszonyok
alatt a kép hamarabb elkészül, mint a fotográfiai között élt.Nejéhez irott levelében tüdőbaját hozza
(Prágában.)
felvétel.
föl öngyilkossága okául. Kohn sebeiben meghalt.
Sötét.
** (Az olasz operai előadások) bementi diját
—[(Halálozások.)
Bécsből
táviratok
jelenték,
a nemz. szinházban tetemesen leszállitották; a
közönség igy sem töri magát nagyon érte, hogy hogy az orvostudományt uj csapás érte, s hogy a i 8
idegen nyelvü, de középszerű énekeseket hall- halál végre győzedelmeskedett egyik legnagyobb
gasson. A páholyok árát 25 ftról 15 ftra, a zárt- ellenségén (Jppolczer-en. A kitünő orvos és tanár 7
ápr. 16-án halt meg hagymázban, mely betegség
széket 4 ftról 2 ft 50 krra tették.
most Bécsben nagy mértékben uralkodik. Halála
** (Ünnepély a kolozsvári kollegiumi nyomda- előtt pár nappal is, noha már akkor beteg volt — 6
ion.) A kolozsvári re!', kollegium nyomdájában a megjelent betegeinél. Oppolczer egy eseh-német
mult szombaton állitottak föl egy uj nagyobb gépet, családból származott s 63 évet élt. — Papp János, 5
mely a ,,Kelet"-et fogja nyomni. Ez alkalomra a nagyváradi gör. szertartása kath. káptalan kaa kolozsvári hírlapirodalom képviselői összegyül- nonokja, élte 56-ík évében meghalt. — Srauer
tek a nyomdában, Szász Domokos megkeresztelte Ferencz, a pest-belváros plébánia-templomának 4
a gépet és két baloldali hirlapiró sajátkezüleg érdemdús karnagya 73 éves korában meghalt.
hajtotta a kereket s kinyomtatott 25 példányt a Neki sok érdeme van az egyházi zene körül. 43 3
jobboldali „Kelet"-ből. Az ünnepélyt több pohár- éven át volt egyházi karmester. Mint zongorataközöntés fejezte be, s e kis ünnepély azt bizo- nárt is igen kedvelték. — Br. Nyári Alfons kama- 2
nyitja, hogy a kolozsvári journalisták, ha hírlap- rás és huszárkapitány élete 31. évében meghalt. —
jaikban nagy mérgesen polemizálnak is egymással, Perkovác János, a horvát nemzeti párt egyik kiváa magánéletben jókedvü barátok. Ugy is kellene lóbb tagja s horvát iró ápril 16-kán Samoborban 1
lenni másutt is.
meghalt.
a
b
c
d
e
f
g
b
** (A fertői tó) 4—5 láb hijján ismét elérte
— (Sorshuzás.) Az 1864-iki sorsjegykölcsön ápril
Világos
régi vízállását. A tó feneke 1865. aug. havától 15-én eszközölt sorsolásánál kihúzattak a következő soroVilágos indul s a harmadik lépésre mattot mond.
kezdve 1870. végeig száraz volt; a parti lakók ez zatok: 351, 1150, H64. 1169, 1474, 1917, 2108, 1289 és
3335.
A
nyeremények
következőleg
estek:
220,000
frtot
idő alatt nagy részét művelni kezdték, és szilárd
az 1474. sorozati 56. szám: 15.000 frtot 1469. sor.
Az 590-ik számu feladvány megfejtése.
épületeket emeltek rajta. Ilyen volt többi közt az nyer
7. sz.; 10,000 frtot 1917. sor. 100. sz.; 5 0 0 0 frtot 351.
Albrecht főiig, birtokában levő Uj-Mexikó. E ma- sor. 31. sz., 1150. sor. 74. sz. és 2189. sor. 16. sz.; Í 0 0 0
(Gérecz Károlytól Sárospatakon.)
joroknak most már csak teteje látszik ki a vizből, frtot 1464. sor. 74. sz., 1917. sor. 46. sz. és 2108. sor. 5. sz.;
Világos.
Sötét.
8 nem sokára ezt is el fogják nyelni a hullámok, 1000 frtot 1917. sor. 23. és 25. sz., 2189. sor. 30., 88 és
1Vg7-g5
Bf6-e6
ez elemi csapás 200,000 hold művelhető földet 97. sz., és 3335. sor. 90. sz.; 500 frtot 351. sor. 5., 36., 75.
2. V g 5 - f 5
Be6-e4
1150. sor. 30. sz.; 1464. sor. 15., 18. és 70. sz.; 1474.
ragadt vissza a munkás kezek közül. A tó megte- sz,
3.
Hdl—c3:
He8-c7
sor. 55. sz.; 1917. sor. 3. sz.; 2108. sor. 1., 85. sz.; 2189.
4. Vfö—döf
. . . . Hc7—d5:
lése szeptemberben kezdődött; oka a roppant víz- sor. 13. sz.; 3335. sor. 25., 33., 57. sz.; 400 frtot 351. sor.
5. Hc3—b5 matt.
mennyiség volt, melylyel a llába a Hanságon ke- 37., 48., 66., 91., 94. sz.; 1150. sor. 18., 19., 34., 63., 68. sz.;
resztül árasztotta el az oly soká száradtan állott 1464. sor. 54., 63., 98. sz ; 1469. sor. 32., 51. sz.; 1474. sor.
2., 60. sz.; 1917. sor. 63., 83. sz.; 2108. sor. 7., 15., 44. sz.;
1
1. Fd8~-c7
medret.
2189. sor. 7., 32., 62., 84. sz.; 3335. sor. 23., 30., 60., 87. sz.
2. H d l — c3: . . . .
2. H c 8 - e 7 ( ! )
** (Vasut a vizben.) Márczius hó utolsó nap8. F e 2 - d 3 . . . . 3. Bf6—c6
jaiban Csongrádmegye főispánja látva, hogy a
4. Fa7—b6f
. . . 4. tesz. szer.
Nemzeti
szinház.
5. H, - V, — F ad mattot.
rendkivüli esőzések miatt a horgosi és szegedi
Péntek, ápr. 14. Uj betanulással először : „Romeo és
Helyesen fejtették men: Veszprémben:Fülöp József.
földekről természetes lefolyásán haladó viz szép
Julia."
reményekre jogosító vetéseit el fogja önteni, az Károly. Tragödia 5 felv. Irta Shakespeare; ford. Szász — Harasztiban: gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe
József. — Jászkiséren: Galambos István és László. —
országutján nyakrafőre — temérdek kocsival — j
Szombat, ápr. 15. l I . olasz operai előadásul: „A sevillai Czegléden: Galambos Károly. — GyBrött: Pávek Antal. —
1
oly töltést emeltetett, mely a Tisza árja ellen is jborbély.' Vig opora 2 felv. Zenéjét szerzette Rossini.
Vismekcn: Kiszelák Sándor. — A pesti sakk-kör.
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A Batthyány - emlék (képpel). - Erdőben. —
Életkényelem a társadalmi egyenlőségben (vége). — Az uj
Berezina (képpel). — Francziaország, a mint a békét aláirja (képpel). — Az 1848-iki gyermekcsaták (vége). —
Magyar dolgok Bécsben, I I . — Hirdetések hirdettetnek. —
A robbantyuk (képpel). — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és müvészet. — Közintézetek, egyleti- — Balesetek,
elemi csapások. — Mi ujság ? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós- (L-magyar-utcza 21.sz.)

HIHpETÉSEK.

Szokatlan ritkaság!

Lezet nvujtani,-hanem kettős irányban minden koczkáztatása nélkül értékpapírokra és sorsjegy-1
ni, s párosulva a legkellemesebb reményekkel t ő k e é s k a m a t o k okvetlen megnyerését az alább
következö tervezet szerint magának biztositani.
|
Minélfogva szerencsém van ügybarátimmal - illetőleg a résztvevőkkel, kiknek érdekeit szem elött tartani legfőbb feladatom - j
r
ezennel tisztelettel tudatm, hogy

100 darab teljesen megfizetett 4 0 0 frankos császári török vasuti kölcsön-sorsjegyet

évenként SS-szori rendes húzással és 600,000, 400,000, 60,000, 20,000, 3000, 1000 frank jelentékeny nyereménynyel, melynek minden
egyes sorsjegye legalább is

^

o

o

frankot vagyis • « = « » ftot nyernie kell — összeállítottam.

Tekintve azt ho°*y ezen vasuti kölesön-sorsjegyek eladása az összes cs. kir. államokban törvényesen meg v n enge ve

!! Minden résztvevőnek egy részvénylevél fog kézbesittetni!!

a befizetés havonkénti részleíb( fizetéssel teljesitendő 15 forintjával, s egyszermindenkorra Zít. 50 *'• ^ J S ' * ^
már az első részlet befizetése után a részletlevélben előjegyzett 100 darab sorsjegyszamra játszhatik, s mciynt

40,000 frankot vagyis 16,000 forintot tesz ki.

'!
Ezen császári török vasuti kölcsön-sorsjegyekre a fizetés 30 havi részletben történik összesen 11.300,000 frank nyei
« - -#é _
I megillető egyenlő joggal biztositva; minden nyeremény a 450 ft. részletenkénti befizetése után a kamatozo-szelvenyekkei együtt
azonnal kifizettetik, azonfelül

4 darab eredeti sorsjegy 640 ft. vagyis 1600 frank névleges értékben.
Az aránylagosan felállított s a társasjátékban benfoglalt

WtT 100 darab sorsjegy után minden egyes résztvevőnek az öt megillető része
alólirott által kifizettetik.

,

Austerlitz Zsigmond első pénzváltó irodája Budán,!
a Jánczhid közelében.

Minden részletbefizetésre a nyugtatvány, valamint a sorshuzás! lajstrom bérmentve azonnal megküldetik.

9 0 T Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek. "mmm^Egyes sorsjegyeket 3O havi részletfizetéssel 4 fjával

50,060: 25,000; 20,000 ftot nyerít sorsjegy ingyen, melynek
legkisebb bletos nyereménye 10 ft.
Ajánlom t cz. verőim figyelmébe a következö

SORSJATEKCSOPOKTUKAT.

1049 (3 - 8 )

Heckenast Gusztávnál Pesten megjelent
és minden könyvárusnál és könyvkötőnél
kapható:

A magyar elóidókböl.
irta Jókai Mór.
Második kiadás.
(Jókai munkái 54—55.) (16-rét 267 lap.J
füzve 80 kr.

Hitelsorsjegy, 54-ki, Salm, török 400 frankos, magyar 1870-ki,
Braunschweigi, vasuti, Rudolf-féle, Svéd, Stanislói, 1860-ki, Pálffy,
St.-Genois és Budai sorsjegy

PEST, uri-wcza «>> sz
Minták ki
Jetnek minden
í ingyen éi

bérmentve

_ _ _ _ _ _

Nyeremények fisszege: 5 millió forint, 2 millió frank
arany és 200,000 ft. ezüst, 50 huzás évenként, tehát hetenként egy.
Elsö ráfizetés 10 ft; - továbbá 20 havi részlet 4 forinttal.
A társasíig felosztásakor a f>or»jeiryek eladatnak a bejöít
összeg a részvényesek közt osztatik fel.

20 db. 50 ftos magy. állntns»rsjegy

Mellbetegeket
értesitem arról.

miszerint inell-l»etegségek, különösen mellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt hasonszenvi oryos által sikeresen
gyógyittatnak.

Rendelvényi órák:
délátán 2-töl4-is.

Váczi-ut, 24-ik neáns, 1. emelet.

1045(4-50) ÜJÜIfST L..

hdmaopath-orvos és szülész.

Négy huzás évenként.

Fényerők: 250,000: 200,000: 100,000 ft. stb.

Elsö ráfizetés 10 ft., 12 havi részlet 10 frttal.
\ társaság feloszolván,minden részvényes két db. sorsjegyet kap.

KÖNIG ZSIGMOND

váltóüzlete, Győrött, feliérvári utcza, saját házában.
Vidéki megbizások gyorsan teljesittetnek. Fizetés posta-utalvány
által történhetik, a mi csak 5 krba kerül.
Mindkét csoport részvényese 50,000 ; 25,000 ftot nyerő sorsjegyet kap ingyen, melynek legkisebb nyereménye 10 ft. biztos.
3 ft. beküldése mellett a teljes huzás sorozatok bérmentve
1057

küldetnek meg.
•JJ

ol

sojziq
° H OOO'OZ

_

(

ll?^

-000*08

F* Csak alapos gyógyitás bteto- j
slt ntóbajok ellen.

Titkos

|betegségeketj
s tehetetlenséget,
elgyengült férfterftt,
Igyakori magömlések, söt a végképeni
I lehetetlenséget katonai és polgári kórI házakban sikerrel használt egyszerü
[módszerrel bámulatos gyorsan és alaIposan (az ujonnan keletkezetteket 48
lóra alatt) gyógyítja Weiss J . gyak.
[orvos és szülész, az itteni cs. kir. garIníHon f'ökórháEban kiszolgált osztályorvos, a m.kir. természettudományi tárIsnlat rendes tagja minden alkalmatosI sággal ugy a titoktartás, mint a gyógyI czélokhoz' jól beosztott rendeló-inté\Letében Pest. Sebestyén-tér 4-dik szám
I-ső emelet, (a „2 huszárhoz" czimzett
I kávéház felett), naponkint reggel 7 óráitól 10-ig és délután 1—4 óráig.
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Díjjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, é. kivánatra g y ó g y í r r ó l . .
9 5 2
gondoskodik,
<n

#*

216

Tizennyolcadik évfolyam

18-ik szám

Részlet-ivek

^^"kamatszelvényekkel.
Számos vevőim naponként felszólítanak, hogy

török sorsjegyekre is részlet-iveket

I bocsássak ki; én a játéktervet szigoruan átvizsgáltam és ugy találtam, hogy ez minden létező sorsjegyet előnyösségben felülmúl, minek folytán
I tehát elhatároztam magamat t. megbízóim kivánatát teljesiteni.
Váltó-üzletein sok évi fentartása óta a jelszóval:

„Csak Fortunánál található a szerencse"

Ielvemül felvettem, a t. közönségnek mindig valami ujat, előnyöset és hasznothozót ajánlani; ezuttal is oly arrangement-t hoztam létre, melynek!
Ikövetkeztében a befizetett részletek biztosittatnak, a befizetett pénz kamatot hoz, és a résztvevő külön ingyen kőt legérdekesebb és legelőnyösebb I
sorsjegyekre, melyet csak az európai tőzsdei árjegyzék bir felmutatni, egyedül és valamennyi nyerőre játszik. — Ugyanis 30 havi részletben
10 forintjával kapható nálam

|egy ötöd 1839-M Rotliscíiild-államsorsjegy és egy egész 3 pctes teljesen befizetett 400 frankos|
török államsorsjegy.
A t. közönség felvilágosítására szolgáljanak a következők:
|A 1839-iki Rothschild sorsjegyeknek még csak 6 húzásuk lesz, a legközelebbi 1811. jún. 1 én történik, főnyeremény 220,000 ft.p. p.l
Egy ötöd 1839 iki sorsjegy kihuzott sorozatát kötelezem magamat 200 frton egy hónappal a sorozafhuzás után beváltani.
A 400 frankos török-sorsjtgycknek minden két hónapban van egy húzásuk, és pedig junius 1-én, augusztus 1-én, október 1-én, de-[
ezember 1-én, február 1-én, ápril 1-én.

Főnyeremény 600,000, 300,000 stb. frank aranyban.

A legkisebb nyerő, melyet minden sorsjegynek nyerni kell, 400 frank aranyban; külön fizetek a befizetés tartama alatt kamat fejében!
30 frkot aranyban, s e czélból a részletivek mindegyikén 5 db. szelvény van 6 frankkal, melyek váltó-üzletemben 6—6 hónaponként aranyban és j
I minden levonás nélkül beváltatnak.
I
9*"* Az első 10 frtos részlet befizetésével a vevő mindkét sorsjegy birtokába lép és ugy az egész nyereményekre, mint
| a kamatélvezetre egyedüli igénynyfl bir.
gg*_ Sorsjegyeim, melyek felől részletiveket kiállítok, bármikor megtekinthetők és minden órában kiválthatók.
W^ Előbb teljesitett részietekért 6 pet évi kamatot engedek.
B ^ " Megkötött üzletek semmi szin alatt fel nem bonthatók.
Ezen beosztással ugy játékkedvelő közöneégre, mint azokra, kik tőkéjüket jól akarják kamatoztatni, teljes tekintettel voltam, és azon'
kellemes reményben, hogy a t. közönség tömeges részvéttel fog megtisztelni,
vagyok tisztolettel

Huzási jegyzékek

[ingyen és bérmentve küldetnek meg minden huzás után még akkor is,
ha az eredeti sorejegyek már kiváltattak.
1050 (2—3)
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| Heckenast Gusztav könyvkiadónál Pe.-ten (egyetem-utcza, 4-ik szám) megjelent és
minden könyvárusnál kapható:

Császári török kormányi

SORSJEGYEK

400 fraiikjáTal = 160ft.aranyban,
évenként hat húzással, u. m.: febr. l-jén, ápril l-jén, junius l-jén,
augusztus l-jén, október l-jén deczember l-jén

600.000,400.000,300.000,200.000,60.000,40.000 frk.
nyereménynyel, a legkisebb nyeremény 400 frank vagy 200 ft. a. é. kaphatók alólirottnál rétzIetíizi'k-K mellett:

ll havi részletben 10 ftjával
23 ,,
,,
5 „

110 ft.
H5

E sorsjegyeknek évenkint 6 huzása van; a magasb nyeremények adómentesek ; a legkisebb nyeremény 400 frank vagyis 200 o. é. ft., igy tehát csaknem
100 fttal több mint a vételárnál; végül minden sorsjegy évenként 12 frankot jövedelmez. S igy joggal feltehető, hogy a létező sorsjegyek közt épen ezen sorsjegyféliek
azok, melyek legtöbb előnyöket nyujtanak. Továbbá következő csoportozatot
állitani fel eladás végett:
,
Iüö4 (1—4)

1 3% 4OO frankos törők sorsjegy.
I magyar jutalom-sorsjegy,
1 20 talléros brauiischweigi sorsjegy
h a v o n k é n t

.

.

.

Irta

BENICZKY IRMA.
A mü tartalma:

Előszó. — Bevezetés. — Az anyai befo- Még nehány fontos szó a nevelésről. lyás — A nök befolyása a társadalmi életre. Elsö lépés a nők szellemi felszabadulásánál
— A nők by
befolyásának müköre,
űkőre, természete pályáján. — A nők müköre. — Mit tanu
tanulj*
és kiterjedése. — Az anyai szeretet. - nak a nők? — Élvezetek és mulatságok.-Milyen eszközök biztosíthatják a nök sze- Tapintat és taktika. — A nők munkásság*,
melyes befolyását/ - A nök növeléséről 'azelött és most. — A nőkérdés és annak
Mi legyen a nőnevelés valódi tárgya? — ; megoldása.

.

=Figyelmeztetés f =

Titkom

Több évek óta, a köhögés, rekedtséf? 8 beszédközbeni ezájktazáradás
ellen a legjobbnak bebizonyulfc szer az
aráblai gummi, — ezakorral.
tMF Az ebböl készitett gnminiezukorkák kaphatók:

évenként 14 húzással,
részletfizetéssel

A NÖK HIVATÁSA.

(Nyolczadrét 352 lap) füzve 1 ft. 20 kr.

E sorsjegy ek előnyei:

2 5

váltóház a „FORTUNA"-Iioz

1 8 Ttjával.

IKT* Pénzküldeményeket a vidékről kérjük postai utalványnyal (melyre csak
egy 5 kros levélbélypg illesztendő) — eszközölni.

ó irodája Pesten, Dorottya-utcza, Lloyd épület.

Pest-Buda és Pozsony minden
gyógyszertárai és nagyobb fűszerkereskedéseiben; továbbá Győrött: Kindormann J.; IV.-Váradon: Janky A.; Temesváron: Babussnik A.; Aradon:
Strobl F.; Eperjesen: Galloczig J.V.;
Zágrábban: Sándor Alex. uraknál.
Egy skatulya ára 2 0 k r .

I

betegségeket

még makacs és tidtilt bajokat is ugy kórodában, mint magán gyakorlat folytán tttbb ezer betegen legjobbnál;
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkai,
bogy a beteg hivatásában vagy életmódjában gatoltatnék, gyökeresre,
biztosan és gyoraan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-utcza 27. szám Medetz-háiban, I-ső emelet, délelött 7—9-ig, délután 1—4 óráig.
SH?" Díjazott levelekre azonnnl
•átanzoltatik. H kivanatra a
szerek is megkűMetnek.
998 (3 -12)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

Pest, április 30-án 1871.
Elöfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. - Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.
g m - Hirdetési dijak, a Va.arn.pl UJ»>s és Politikai Djdóságokat illetőleg: Egy négyszer hasitott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtattoál 10 krajczárt; háromszori vagy
t«bb.zSrr^tataSnal csak 7 krajezárba-számittatik. _ Kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Bé,„l,e,, Oppejik Al-J... Wollzeile Nr. 22. es Haauiurtelu <• Vogler, Wollze.le Nr. 9 . Bélyeg-dij, kül8n minden igtatág ntán 30 krajczár.
_ _'_

Nyáry Pál.
(1806-1871.)

Az a váratlan és iszonyuan megdöbbentö
esemény, mely a mult hét péntekjének déli
óráiban a képviselőház békés tanácskozását
megzavarta s azóta rémhírként befutotta és
fölverte az egész országot, Nyáry Pál rettenetes vége, ismét azon tragikai katasztrófák egyike, melyekben közéletünk legutóbbi
története oly feltünően gazdag. A döblingi
tébolyda magán-szobája', mely Széchenyi
utolsó halálküzdelmét láttá , a szervitatéri
Teleki-ház egyik lakosztálya, melynek padlója Teleki László nemes vérét itta: egy
még borzasztóbb alakzatu halál tanujának, a dunaparti
Stein-ház lépcsőházának engednek helyet felriasztott képzeletünkben. Itt is egy köztiszteletben állott életpálya zárult
be setét, irtózatos véggel; itt
is egy nemes, fenkölt lélek tört
meg a sors harczában. S bármi
különbözők legyenek a három
katasztrófa előkészitő indokai,
egy közös vonás mégis van
bennök: mindhárom áldozat
azon — talán tév- és rögesz• •
mének, de erős meggyőződésnek lőn áldozatává: hogy lehetetlenné vált s nem élhet
tovább a nélkül, hogy jellemét,
multját — egyrészben legalább
— meg ne tagadja. Nemes, bár
tulzott büszkeség vezette a
gyilkos csőt Teleki László .szivének s üzte föl Nyáry Pált
Pest legmagasb házának felső
lépcsejére, onnan a mélységbe.
Ha Teleki azt hitte, hogy életénél hasznosabb lesz halála,
forrón szeretett hazájának,
Nyáry meg volt., győzödve,
h°gy jelleme mocsoktalan tisztaságát s folt nélküli homloka
büszkeségét nem őrizheti meg
élve, a gyanu és kétely fürkésző tekintetétől.
De ki látna be a sziv és
• *
elme tévelyeibe egy ily irtózatos elhatározás küzdelmes pillanatában? Nekünk,
Nyáry Pál rettenetes végében, melyet hátrahagyott levélében határozottan pénzügyi
ziláltságával ndokol maga, legjobban fáj,

minket leginkább elkeserit az a gondolat, mily rettenetes ugy halni' meg, mint Nyáry
hogy hát m.ár a pénz, e szennyes bálvány, Pál, hanem azt nézzük: mily szép ugy élni,
oly ellenmondás nélkül elismert hatalom, mint élt nemzete közepette s fog élni nemoly zsarnoki potentát-e a világon, hogy zete emlékezetében Nyáry Pál."
előtte még az olyan lelkeknek is, mint Nyáry • Kötelességünket teljesítjük mi is az elPálé, vagy hajolni, vagy törni kell? Hát hunyt iránt és saját közönségünk iránt,
egy oly életből, mint az övé, melyhez az midőn arczképéhez, mely testi vonásait leönzés és érdek árnyéka sem fért, ez az hető hüséggel akarja emlékezetben tartani,
utolsó tanuság, hogy egy périz-krizis, egy életrajza főbb mozzanatait is egybeállitjuk,
vagyoni bukás, vagy a becsület vagy az a leghitelesb értesülésekből meritett hirélet mérlegét, de .egyiket menthetetlenül le lapi közlések szerint.
Nyári Pál 1806. decz. 12-kén a pestmekell hogy nyomja?
gyei Nyáregyházán született.
Szülői régi nemes család ivadékai voltak. Atyja szintén,
Pál, anyja Beretvás Erzsébet.
Közpályáját már korán a
megyénél kezdte, s alsóbb hivatalokat viselvén, 1836-ban a
megy e főjegyzőjévé lett.Már akkor , mint közigazgatási tehetség átalánosan feltünt és nyomós tekintélylyel birt. 1840ben a megye közigazgatási
rendszeréről terjedelmesb röpiratot irt, mely nyomtatásban
is jnegjelent.
Nagyobb mérvű politikai
szereplése 1845-ben kezdődik.
Ekkor lett ugyanis Szentkirályi Mór mellett Pest másodalispánja, s mint ilyen, csakhamar a megyei szabadelvü
párt vezértagja.
Egész életén át a mérsékelt
liberalismus hive volt. A nemesi előjogokkal szemben határozottan és férfias elszántsággal a szabadságot s haladást hirdeté; s tette pedig ezt
nem egyszer a legelhatározottabb, férfias modorban.
Ez Idötáján tartotta hires
megyei beszédét a nemesi szabadalmak ellenében,mely nevét
N Y Á R Y
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ünnepeltté tette a liberálisok
köreiben,mig rettegték ott, hol
a
feudális
előjogokat
dédelgetek. E beszéd
Rettenetes!
elmondására,
(1847-ben)
a Pestmegyében taDe, mint a katasztrófát'követő napoknácskozásra
került
azon
kérdés
szolgáltatott
ban kizárólag azzal foglalkozott napi-sajtó
alkalmat,
hogy
a
nem-nemesek
is a megy egyik közlönye helyesen s szépen mondá:
ben
való
válaiztás
jogával
felruháztassanak.
„Ne; nézzük a szomoru véget, ne nézzük :

