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Jogtudományi Közlöny
a buda-pesti.

nagyváradi, kolozsvári és kassai ügyvédi egyletek közlönye,
heti szaklap, kapcsolatban

a magy. kir. curiai határozatokkal
és

a törvénykezési szabályrendeletek gyűjtésével.
Szaktudósok közreműködésével
Dr. DÁRDAI SÁNDOR.
HECKENAST GUSZTÁV.

HOFFMANN

(3-25)

Tizenhetedik évfolyam.

26-ik szám.

karlsbadi porczcllán-raktára
PESTEN,

bálvány-utcza, Mocsonyi-féle házban,
ajánlja

a nagyérdemű közönségnek gazdag raktárát,
mindennemű

porczellán-edényeket,
valamint

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

a legolcsóbb gyári árakért.

Előfizetési feltételek:

A „Jogtudományi Közlöny" a magy. kir. curiai határozatokkal és a
törvényktzési szabályrendeletek gyűjtésével együtt hetenkint egyszer, minden kedden másfél legnagyobb negyedrét ivén fog megjelenni.

Előfizetési ár helyben házhoz hordva vagy vidékre bérmentve:
Félévre (július— deczember)
Negyedévre (július—szeptember)
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Kitűnő főző-edények cliamott-földből.

Helgolaiid tengeri fürdő.

Június 16-án veszi kezdetét egyidejűleg a fürdő-intézet megnyitásával a gőzhajózás,
MF* Rendes szétküldés eszközlése végett az előfizetések idejében beküldése kére- mely mint az Élbe, mint a Weser folyóból kiindulva tartja fenn rendes összeköttetétik. — Az előfizetési pénz az alulirt kiadó-hivatalhoz, a kéziratokat pedig bérmentve a sét a szárazföld és Helgoland között s bezáratik október 14-én. — Ezen összeköttetés,
két nagyszerű tengeri vas tcözhajóval eszközöltetik, mely kizárólag személyszállításra
szerkesztőhöz kérjük intéztetni.
építtetett 1865-ben fürdőutasok számára a legnagyobb kényelemmel berendezve, magában
A t. gyűjtőket minden tiz előfizető ufan egy tiszteletpéldány illeti. foglalnak diszes salonokat, külön választott női és magánkajütékat, az étkezésre pedig —
különös gond fordittatik.
A gőzhajózás igazgatóságai részéről, a következő menetterv állapíttatott meg:
Hamburgból Hclgolandba a hamburg-amerikai nyaláb-részvény-társaság
(1—3)
(Pest, egyetem-ntcza 4. sz. a.)
gőzhajói tartják fenn a közlekedést.

A „Jogtudományi Közlöny" kiadó-hivatala,

gj3r* Folyó évi január l-tül kezdve teljesszáinu példányok még
folyvást kaphatók.

• £ 1 O O Ofrtfogadásul!
hogy az egész birodalomban és sok más országban senki sincs, ki miként

Branswetter János
cfcronometer- és mftórás SZEGKDEIV
12 éven át külföldön és a franczia Sveicz legjobb óragyáraiban az óramüvészet minden
titkait magáévá tette, a hozzávaló gépeket beszerezte, és azután

Münchenben az elméleti és Kyakorlati vizsgálatot addig még senki által meg nem közelitett eredinénynyel letette volna; ki továbbá

Ciixhaven. Lülirs J. A, kapitány vezetése alatt.
Június 16-tól július 16-ig minden hétfőn és csütörtökön.
Július 17-től szeptember 15-ig minden hétfőn, csütörtök és szombaton.
Szeptember 16-tól — 30-if; ismét minden hétfőn s csütörtökön
Továbbá október 6 és 16-kán.
Indulás Hamburgból reggeli 10 órakor.
Helgolandból IlninburKba vissza, minden reákövetkező napon, de sóba 7 óra előtt.
. Ezen hajó, mely gyorsaságra nézve az Élbe folyó egy gőzöse által sem szárnyaltatott
még túl, az egész utat 6 - 7 s az illetőleges tengeri utat körülbelül 2 óra alatt teszi meg.
Bremerhaven Geesteinünde-ből Jlelgolandba az északnémet Lloyd gőzhajója szállítja az utayoVut.

Északitenger. Putschcr J. kapitány vezérlete alatt.

Június 25-től július 9-ig minden kedden és szombaton.
Július 12-től szeptember 13-ig minden kedden, csütörtök és szombaton.
Szeptember 17-től október l-ig ismét minden kedden és szombaton.
Továbbá szombaton október 8-án.
,
Helgolandból Bremerhaven-Geestemöndé-be vissza minden reá következő*
napon, mégis megállapodva vasárnap Ilelgolandban.
Indulás llelgolandba a brémai első személyvonat megérkezte után; a
visszameneteket akép rendezvén be, — hogy a megérkezés idejekorán az áthaladó vasutvonatokkal összevágjon.
835 (3—8)
E hirdetmény alkalmával legyen szabad még a következőket felemlíteni:
Helgoland szigete fekvése által a nyüttengeren ismerve mint fürdőhelyet — kitünöleg kedvezményezett; megemlítendő a többi közt számtalan fürdőhelyei, melyek minden
időben, mint erősebb tengeri s mint gyengébb sikfürdök a sziget mindkét oldalán egyaránti biztonsággal használhatók. Továbbá a szárazföldnek több mérföldnyi távolságra
esése által, a tengeri speczifikus tulajdonai, - mely tudvalevőleg legfőbb befolyással van
a tengeri fürdők gyógyereju hathatóságára minden változatos befolyásoktól megóvatnak;
minélfogva Helgoland, mint égalji gyógyfürdő máris világhírre jutván, a legnagyobb
részvéttel karoltatik fel. Fris tehénsavó s mindennemű ásványvizekről a vidékbeli gyógyszertár gondoskodik.
A társalgási ház gyönyörű salonjaival, bálok, hangversenyek, színház tengeri séták
evező- és vitorlahajókon, versenycsónakázás, vadászat és halászat által, valamint a maganemében kétségtelenül egyetlen sziklabarlang — kivilágositásaival a fürdővendégeknek
vonzó és változatos időtöltés nyujtatik.
Megrendeléseket lakásokra elvállal az alólirt igazgatóság; valamint dr. Aschen
fürdői orvos, orvosi tudakozásokra utasításokkal szolgálni késznek nyilatkozik.
HelgolanMprilban 1870.
A

üzlete 2 2 évi fönállása <3ta annyi órát, és mindezeket, ujakat ugy mint javításokat, saját találmányu )
gépek és eszközök segélyével, 4 0 évi tapasztalás §
alapján, saját vezetése alatt oly jó állapotba helyezte,
és személyesen, a zsebórákat függő vagy fekvő, egyszóval minden helyzetben és rázkódásokban oly
V
arányosan és pontosan szabályozva adta volna át
a t. ez. közönségnek,
718 ( (12—XI)
g , mint azt ő tette,, és jjövőben is tenni fogja.
gj
)
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l minden
i d óra vevője
j egy 1
i
jjavítás megrendelője 5
Azonfölül
10 é
évi,i é
és minden
évi írásbeli jótállásról szóló iratot kap, használati utasítással együtt.
Hogy a mondottak folytán óráim minden tekintetben a legjelesebbek, legpontosabbak és legjutányosabbak, az magától értetik.
B
Igen gyakran ismétlődött utánrendelések és dicsérőlevelek cs. k. katonai és polgári
egyénektől, valamint órásoktól, még fővárosokból is, bizonyítványok, bizonyítékok töménytelen száma, mik a mondottak igazságát megerősitik, nálam megtekinthetők. Segédek
^^^
nagy száma, kik nálam dolgoztak és tanultak, ezt szintén bizonyíthatják.
fi(^ Arany- és ezüst órák, lánczok, gyűrűk és egyéb ékszerek a m. kir. ellenőri hivatal
megvizsgáltatvák, és minden nemben a legnagyobb és legdiszesb választékban
kaphatók, ugy talmi-arany, bronz és aczél lánczok is.
Hölgyórák.
Férfi órák.
Frt.
Frt.
Ezüat henger-óra 4 rubinnal . . . 10—12Ezüst henger-óra 4 és 8 rubinnal.
12—18
»
»
rugóval . . . . 12—13 Arany henger-óra 4 és 8 rubinnal
25-30
»
»
arany szegélylyel,
detto, zománczczal
31-36
rugóval . .
. 13—14
detto, arany fedéllel
36-40
»
8 rubinnal . . . 15—17
detto, zománezozva gyé»
dupla tokkal . . 15—17
mánttal
42—48
»
kristályüveggel. . 15—17
detto, kristály-üveggel
. . 42—45
horgony-óra 15 rubinnal . 16,18—20
detto, dupla tokkal 8 rubinnal 45—48
horgony-óra dupla tokkal. 19, 20—24
detto, zománezoz va, gyémánttal 58—65
angol horgony-óra kristályhorgony-óra 15 rubinnal . . 45—48 Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik sz.) megjelent
üveggel
19, 20—24
és minden könyvárusnál kapható:
»
kristály-üveggel 56—60
» ugyanazok dupla tokkal . . 2 3 - 2 8
»
dupla tokkal . 45—56
» tábori horgony-óra dupla tokkal 22—28
detto, zománezozva gyémánttal 70 —80
» valódi horgony remontoir fűlnél felhúzható
28—36 13 ft.. Serkentő, órával együtt 7 ft. 8 napos
mely gyertyát is gyújt 9 ft.
* ugyanaz kristály-üveggel • . 3 0 — 35
Irta
~~ Ezenkivül
minden egyéb
» ugyanaz dupla tokkal . . • 35—40 óra kapható,
ugy munkás-órák
is. kivánható
Ar»ny horgony-óra 3. sz. 15 rubinnal 36,
Inga-órák legnagyobb raktára.
38,46-60
• • 10, 11 12 ft.
» horgony-óra dupla tokkal 55, 58, 60, Mindennapi felhúzással
A mű tartalma:
65, 70—100 Minden 8 napi felhúzással • 16, 18, 20, 26 »
Előszó. — Bevezetés. — Az anyai befo- Még néhány fontos szó a nevelésről. —
. . • 30, 33, 35 »
» húrgony-őra kristály-üveggel . 44—70 Óra- és félóra-ütéasel
V.UA lénés
lépés a nők szellemi felszabadulásának
» ugyanaz dupla tokkal . . 65—100 Negyed- és óra-ütéssel . . • 50, 55, 60 » lyás. — A nők befolyása a társadalmi életre. Első
„ valódi horgony remontoir . 65 — 100 Havi regulatorok
. . . • 30, 33, 36 » — A nők befolyásának müköre, természete pályáján. — A nők müköre. — Mit tanuljaAz anyai szeretet. —nak a nők ? — Elvezetek és mulatságok. —
» ugyanaz dupla tokkal . . 100—200 Inga-órák bepakolásaért
1 ft. 50 kr. és kiterjedése.
Milyen
eszközök
biztosithatják
a nők sze- Tapintat és taktika. — A nők munkássága
___
Ezüst óralánezok 3—8 ftig, hosszuk 6 — 15 ftig, 3-mas számú aranylánczok rövid
mélyes befolyását? — A nők neveléséről azelőtt és most. — A nókérdés és annak
18—80,ftig, bosszú 86—100 ftig. g ^ - T á r g y a k , melyek nem tetszenének, kicseréltetnek.
megoldása.
^ « , Órák, arany s ezüst a leginagasb árig cserébe elfogadtatnak.' 9 V Vidéki megren- — Mi legyen a nőnevelés valódi tárgya? —
(Nyolczadrét 352 lap) fűzve 1 ft. 20 kr.
delések a pénzösszeg előleges beküldé3e vagy utánvét mellett pontosan teljesittetnek.

Érdekes ujüonság' nők és fiajadonok számára.

A NÖK

HIVATÁSA.

BENICZKY IRMA.

Kiadó-tulajdonos Hrrkenast (.UHZIHV — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-ntcza 4-dik szfSm alatt).

Pest, junius 26-án 1870.
Előfizetési foltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
gyHirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
tübbsiöri iktatásnál csak 7
7 krajezárba
krajezárb számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsbrn: Upprlik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. —
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Dickens

Károly.

(1812-1870.)

Az angol regényirodalom napjainkban jövendőjében. Mig Thackeray gúnyos mo- hatalmával; a világ hiúsága felett csupán
nemcsak terjedelemre, hanem valódi belső solylyal oltogatta ki a remény világát ol- jókedvvel kaczagott. Csúfolta az élet haszonértékre nézve is oly magas polczra emelke- vasói szivében, Dickens meggyujtotta ezt talanságait; de nem, mint a mizanthrop Thadett, hogy úgyszólván egy egész uj iskolának a kétségbeesés, anyagi és erkölcsi nyo- ckeray, annak haszontalanságát. A nyomolett alapitójává Európa regényirodalmában. mor, sülyedés és bukás legirtózatosabb ta- rultaknak, szegényeknek, szerencsétleneknek
A régi, jó humoristáknak, Fieldingnek, Smol- nyáin is. Az ő derült bölcsészete és meg- és sorsüldözetteknek leghübb és állandóbb
lettnek, Swiftnek és Goldsmithnek, kik egy vesztegethetetlen igazságszeretete elkisér- vigasztalója és legbátrabb szószólója volt
angol család könyvtárából sem hiányoztak, ték őt attól a percztől kezdve, melyben ő a világ hatalmasai, ünnepeltjei, a gazkét, mindegyiküknél nagyobb utódnak kel- először fogott tollat londoni képei megirá- dagok és boldogok előtt. Azért kisérte a
lett helyet engedniök s a vitjéz Ivanhoe, a sára, egészen addig, midőn kihullt az ke-legőszintébb részvét sírjába.
Élete nem gazdag érdekes eseményekben,
sokat járt kelt Gulliver és a hányatott wake- zeiből „Drood Edwin titká-"nak leleplezése
csupán
munkásságban és jótettekben. Dickens
fieldi pap társaságába uj alakok léptek, kik közben. Az emberi viszonyok minden zugáKároly egy vagyontalan hivaaz elődök népszerűségét nagytalnok fia volt s 1812. febr.
ban megingatták. A két iró
4 én született Portsmouthban.
eleddig a két legnagyobb reKiskorától fogva Chathamben
gényiró: Thackeray és Dickens,
és a londoni élet zaja közt
kiknek az angol regényirodanevekedett. Nagyon korán rá
lom mai mintaszerüségét kövolt
szorulva, hogy maga keszöni. Sokban rokon e két iró,
resse
kenyerét s egy ügyvéd
egymáshoz; de sokkal több
irodájába
segédül szegődött.
tekintetben ellentétei egymásMig
a
vele
majdnem egy idős
nak. Az érzés s szenvedély
Thackeray
Paris
szalonjaiban
hatalmában és teljességében,
fényelgett,
költötte
vagyonát
az alakok sokféleségében és
és
ismerkedett
az
emberekkel,
igazságában, a jellemek váltoDickens az életnek legmegrázatosságában, a való élet elözóbb jeleneteivel találkozott.
tüntetésében, főleg pedig a
Ezek
az angol dráma- és nopillanatnyi inspiratiónak az olvellairodalmat
már széliében
vasót annyira magával ragadó
ismerő,
költői
hajlamú
ifjú lelnyilatkozataiban egyenlően
kében
mély
nyomokat
hagynagy mind a kettő. De világtak. Két évig dolgozott Dickens
nézletük nagyban elüt egymásaz ügyvédnél s e két év alatt
tól. Thackeray, a gazdag örömeggyőződött
arról, hogy az ő
kös, ki fényes vagyonnak hájó,
érzékeny
szivével
és poétái
gott nyakára, részt vett az élet
hajlamaival
nem
született
arra,
minden örömében és gyönyöhogy
pöröket
nyerjen
meg
a
rűségében, fiatal éveiben nem
kanczelláriai
törvényszék
előtt
ismerte a nélkülözést: mikor
s a szegények gunyhóiban „soltollat fogott, hogy első, világliczitorkodjék."
hírű regényét megírja, már
Két év múlva elhagyta az
nem szerette az embereket és
a vil
irodát s alsóbb rendű lapoknál
ágot. Hogy ugy mondjuk,
nyilvános tárgyalásokról, gyűcsak azért látszott irni, hogy
m i n é
lésekről irt tudósításokból éll több embernek érzelmeit
D I C K E N S
KÁROLY.
csúfolhassa ki. Borús ég ködlik
degélt. Már ekkor irodalmi
az o tarka világa fölött s a szürtanulmányokat
is
ouuuiuuiuvuiutb
IS írogatott,
lrugaiivif
kület különböző árnyalatú színeit rakja reá. ban talált valami felemelőt, a legsötétebb kitűnt lassanként a hírlapirodalom terén is
Dickens, ki jókor megkóstolá a nyomoruság helyen is egy r emény sugár t, melyre büszkén, és előkelőbb lapok munkatársává vergődött
keserű kenyerét, ki legszebb ifjúsága napjait örvendve mutatott a kételkedőknek, ö szive föl. így a „Morning Chronicle"-ben közölte
éjnapi munkában töltötte, a nyomor ezer mélyéből szerette az embereket s kedélye először azon rajzait, melyeket utóbb „Sketnemét látta maga körül, nem veszítette el nem volt megmérgezve. Csak az igaztalan- ches of London" (1831—37) czimmel két
bizodalmát az emberekben és az emberiség ságokat ostorozta humora, szatírája egész kötetben, képekkel kiadott. Átalános és mély
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volt a hatás, melyet e könyv a közönségre
gyakorolt. Uj volt e rajzok tárgya, uj iránya,
uj alakja. Az ismeretlen Írónak egészen sajátságos; de hatalmas ereje nyilatkozott bennök, melynek forrása, tápláléka és mintája:
az angol népélet volt. A tér, melyre lépett,
oly régi s az általa mivelt föld mégis uj vala.
Oly anyagból alkotott remekműveket, melyeket közönséges kézműves, mint használhatlanokat vetett volna félre. Erősen benyomultak olvasóinak leikébe alakjai, melyek
közül minden olvasója ismert egyet-egyet az
életben.
Dickens nagy hirét főleg a „Pickwickpapers" alapította meg 1837-ben. Két következő regényében: „Nicholas Nickleby" és
„Oliwer Twist"-ben ékesszólón fogja pártul
a szegényeket és elnyomottakat a gazda :ok
és kiváltságoltak ellenében; de egészen költöileg. Mind a két regény le van magyarra
is forditva. „Twist" két kiadásban is megjelent; „Nickleby" átültetésere irodalmunk
egy öreg munkása végső napjainak erejét
szentelte; de a munka még nem talált kiadóra. Diokens későbbi regényei: „Master
Humphrey's clock," melyben talán legerősebb
színekkel fest, ,,Barnaby Rudge," „Dombey
and son," egy kevély és tönkrejutott bankár
életének megrendítő rajza, „Martin Chuzzlewit" és „Hard times," mindkettő az elhibázott nevelés áldozatainak szomorú sorsával
foglalkozik, „Dávid Copperh'eld," mely saját
gyermek- és ifjúkorának képe, s melyben
humora leggazdagabb színekben játszik, „A
tale of two cities", melyben afranczía forradalom népjeleneteit borzalmasan hü ecsettel
festi, „Littíe Dorrit", „Bleak i.ouse", mely
ben legszélesebb téren mozog, s melynek
egypár jelenete a legköltöibb, mit Dickens
valaha irt, „Our mutual friend", melyben egy
hiú s csak a szerelem által megtérített leány
történetét beszéli el, és utolsó müve: „The
mistery of Edwin Drood", melyből fájdalom,
csak két füzet fekszik előttünk; a titkot más
világra vitte magával Dickens. Nyelvünkre
le vannak még forditva az emiitetteken kivül:
„Pusztaház" (Bleak House), „Nehéz idők"
(Hard times) és „Két város" (A tale of two
cities.)

dolkodnak és cselekesznek; valóságos emberek, kiknek egyénitésére egész tárháza van
a legtnesteribb vonásokból. Erősebb rajzolója
a szívnek, mint az elmének s innen szereti
annyira a gyermekalakokat. Képeinek megindító, megrázó erejéhez, magvas humorának gazdagságához s a társadalmi fcrdeségeket csapkodó szatírájának éléhez kevés
fogható a világirodalomban. Nála gondolat,
érzés, élez is hússá, vér : é és csonttá lesznek.
Egészen megfordítva mondhatjuk el róla, a
mit Bulvwrröl egy franczia ismertetője mondott: Dickens inkább teremtő, mint. reflektáló szellem, inkább költő, mint művész.
B—y Zs.

Irt amerikai rajzokat is, melyek éles,
szellemes vizsgálat után készültek; de nem
ragyog ki belőlük az a meleg humor, melyre neki tárgyat csak A- glia és az angol nép
szolgáltathattak. 1864-ben a „Daily News"
irodalmi részének vezetését vette át 5000
font évi fizetéssel. Később az „Ali the year
round" („Egész éven át") czimü lapot alapitá,
melynek szerkesztését most fia vezeti.
Dickens ép oly népszerű volt a királyi
palotában, mint a londoni munkáslakokban.
Viktória királynő többször kinálta kitüntetésekkel; de ő nem vágyott effélékre. Utóbb
a titkos tanács tagjává akarta emelni; de
Dickens ezt nem érhette meg. Június 9-kén
agyszélhüdésben meghalt. A Westminster
apátság sírboltjába, a ,rköltők zugába" temették. Ott nyugszik Addison és Sheridan
közt s Thackeray szobra az ö sirföliratára
tekint. Egyszerű ez, mint élete volt; csak
Dickens nevét, születési és halálozási napját
mutatja.
Csak még nehény kritikai megjegyzést
Dickensröl, mielőtt sorainkat bevégeznök.
Tárgyát mindig az angol társadalom jelenéből vagy múltjából választja és meséit keresettség nélkül alkotja meg. Az angol kritika nem egyszer támadta meg kompositiói
hiányosságát; de történeteit daczára ennek
mindig tisztán tudja elénk állítani. A társadalom viszonyait, eszméit, hiányait, ferdeségeit a folytonos figyelés éles ismeretével s
mégis bizonyos vonzó, ártatlan öntudatlansággal beszéli el. Alakjai mind élnek, gon-

Ne feledjük, hogy kik valánk a múltban,
S hogy szivünkben apáink vére foly!
Ne nyöszörögjünk, hogyha tán bajunk van,
Rágódva titkon, mint a gyönge moly.
A mi csillagunk rettegést nem ismer,
Oh a mi sorsunk nem a béke, csend! . . .
Minket tusára teremtett az isten,
S kik ezt tagadják: mind, mind vétkesek! —
Benedek Aladár.

Ne

feledjük...

Ne feledjük, hogy kik valánk a múltban,
S hogy szivünkben apáink vére foly,
Ne nyöszörögjünk, hogyha tán bajunk van,
Rágódva titkon, mint a gyönge moly . . .
A mi csillagunk rettegést nem ismer,
Oh a mi sorsunk nem a béke, csend!
Minket tusára teremtett az isten,
S k k ezt tagadják: mind, mind vétkesek!
Oh szegény nép! oh édes nemzetem te!
Ki azt sem tudod : mi a nyugalom . . .
Ki magad soha jól ki som pihented
S több verejték, mint méz folyt ajkadon . . .
Neked nem szabad még most tétlen állni,
Sőt tiltva van, hogy mélyeri álmodozz',
Meri hajh ! sokak sorsod hamis baráti,
S ajtódnál rést áll folyvást a gonosz!
Azért légy éber, légy gondos s vigyázó!
A vószt ne teld, ne rettegj sommitől!
H? int a porcz, hu megmozdul a zászló:
Indulj! s utadban minden gát kidől!
Nézz apáidra, kik mint nyalka vércse
A verébrajt — az ellent ugy üzék;
Szived az intő példákat megértse:
Ne szítsd testvérro a testvér tüzet! —
Oh légy bátor, mint ősoid valának!
Fejedet tartsd fönn, hadd lássák szemed,
E szemeket mik hajdan félvilágnak
Jósoltak egykint halált, életet! —
— Jövőd egén sok vészfelhő borong még . . .
Hogy fennmaradj, sokat kell küzdened!
Ha nem csüggedsz, tán még eljő a jobblét,
De hogyha félsz, ugy végkép jaj neked!

A magyar és hazája
Patterson Arthurtól.

Mióta a vasutak mind terjedelmesebb
téreket kezdenek befonni hazánkban is hatalmas szálaikkal, — mióta rajtok az egész
Európa előtt oly rémletes színbe öltöztetett
magyar rónákra is behathat a félénk külföldi, a nélkül hogy el kellene szánnia magát
egy pusztai csárdában „szegény legények"
közt virasztani át egy-egy borzalmas éjét —
azóta mind többeket csal a tudni vágyók
közül hazánk Alföldére a hir, mely ennek
vadon szépségeit sokszor túlozva is rajzolja
képzeletük elé.
Ez utazók itt mi tőlünk , s mi viszont ö
tölök tagadhatlan sokat tanulunk, — nem a
megszokott szempontból, más, egészen uj
oldalról látni a tárgyakat. Ezért mindig bizonyos érdekeltséggel halljuk az ily idegenek megjegyzéseit a mi viszonyainkra, ők a
legelfogulatlanabb bírálói ezeknek.
Hazánk ez idegen látogatói közül kétségkívül egyik legfigyelemre méltóbb Patterson

Arthur, a többek előtt ismeretes angol utazó,
ki három izbeu járta be tóbb irányban hazánkat, először 1862-ben, másodszor 1864ben, s harmadszor 1867. táján, ez évek
közben hosszabb ideig időzvén a fővárosban,
s többször becses ismertetést küld vén hazánk alkotmányos küzdelmeiről innen a
helyszínéről az angol lapoknak.
A mű, mely két vastag kötetben nemrég jelent meg Londonban: „The Mogyar.y
their Country and Institutiom", — ez utazások alatt szerzett tapasztalásnak eredménye.
Ezért érdekesnek tartjuk szokásunk szerint bemutatni legalább rövid kivonatb in e
műnek néhány részletét.
I.
„Bolond nagy falu," kiáltott fel a hg.
Eszterházy juhásza, midőn 1855-ben legelőször megpillantotta Londont. Ugyanezen
szavak jöttek számra önkénytelenül nekem
is, a mint a nagy kálvinista templom tornyából megláttam a , széles utczáju" várost, a
miutGerando nevezi Debreczent. A házak itt
majdnem mind földszintiek, egy emeletes
kevés van, a még magasabbakat pedig ujjunkon meg lehet számlálni. Ezek többnyire
csak középületek. Azonban e város mégis
Magyarország nagyrészének kereskedelmi
központját képezi, habár kereskedelmi jelentősége még nagyobb volt, mig a vasutak
nem terjedtek el az országban.
A régi jó időkben e város négy országos vásárján évenként oly jeleneteket tárt
élőnkbe, mint most Nijoi-Nowgorod Sőt
még most is sokan gyűlnek össze homokos
téréin, hol a fasátrak roppant tömege van
felütve, vagy ideiglenes boltok állanak, mig
távolabb a „baromvásár" tartatik oly porfelhők között, minőről Angliában nem lehet
fogalma az embereknek. 1848 előtt a zsidóknak, kik megjelentek e vásárokon, nem volt
szabad bent hálni a város határain belől, s
a kereskedőknek nagy része még ma is kint
hál árui között.
A magyar szeret kis dolgokat nagyokkal
hasonlítani össze. így Debreczent gyakran
nevezik a magyar, vagy „kálvinista Rómának," lakosainak legnagyobb része kálviriisti lévén. Valóban főépülete, mely az egész
város felett dominál, — nem a városháza,
hanem a reformátusok nagy temploma, a
legnagyszerűbb ilynemü épület az egész
Erdély és Magyarországon. Hétamögött áll,
egy kis kert által elválasztva csak, a kollégium,
hasonlólag a legnagyobb épület az egész
Magyarországon, melylyel a protestánsok
rendelkeznek nevelési czélokra.
. . . Debreczen eredetét — mondhatni a
véletlenek összetalálkozásának köszöni; 13
falu lett a török betörése idején elhagyatva,
s ennek lakossága gyűlt össze Debreczen
túlságos nagy területére, mely Palugyai
szerint 18 geographiai négyszög mérföldet,
tesz. A város évi jövedelme az erdők, legelők
stb.-ből 800,000 ftot tesz. 1848 előtt összes
járuléka az állam terheihez 32,000 ft. volt.
Ezen időkben a „cívis," a mint a debreczeni polgár szereti nevezni magát, nem ismerte, hogy mi az személyesen fizetni adót
az államnak. A község megválasztott tisztviselője fizette meg a közjövedelemből, a mit
a „fiskus" kért. Hogy mennyire elmultak e
boldog aranykor napjai, eléggé mutatja
azon körülmény, miszerint 1866-ban csak a
hus- és borfogyasztási-adó 70,000 frt volt.
Egy angol úriember, ki közelebb egy
angol társaságban Magyarország, és a magyarok felöli nézetét fejtegette, a magyar
protestánsságról ugy nyilatkozott, hogy az,
ha nem közvetlen az államtól is, de a helyhatóságoktól az államsegély egy nemében

részesül. Midőn ez állítást elmondottam egy
ismerősömnek, a ki szereti magát debreczeui
„civis"-nek nevezni, azt felelte rá: hogy ez
könnyen megbocsátható tévedés egy idegennek, s kifejtette, hogy miként származhatott.
Magyarázata ez: — 1848 előtt a törvények
szerint a nem-nemes ember birtokképtelen volt, és a szabad királyi városok kiváltsága abban állott, hogy ezek egyenként
a törv. által egy nemes szeméi, nek tekintetve, mint ilyenek testületileg bírtak a
birtokszerzési képességgel, mig egyesek, az
ily községek tagjai nem vásárolhattak saját
nevükre birtokot, hanem csak a „nemes város" nevében. Innen származott aztán, hogy
az ily községek politikai hatóságai nagy
terjedelmű privát vagyon felett is rendelkeztek, melyet a város nevében birtaka magánosok.
Sőt ebből még egy más körülmény is
fejlett. Azon szabad városokban, melyeknek
lakossága kizárólag, vagy majdnem egészen
protestáns volt, a megválasztott politikai
hatóság volt egyszersmind a vallásos község
egyházi hatósága is vagy a mint a magyar
protestánsok mondják, az ekklézsia.
így a debreczeni városi tanács három
charakttrt egyesitett macában; — ez volt a
politikai hatóság, s mint ilyen a privát vagyonnak ex afficio gyámja, és a kálvinista
gyülekezetnek presbyteriuma- Mint ilyen
tehát a helyett, hogy a közösen igazgatott
birtokok jövedelmét elosztotta volna a polgárok közt, s aztán ugyanazoktól szedte
volna be az egyház és iskola fentartására
szükséges adót, oda egyszerűsítette a dolgot,
hogy a közjövedelemböl legelőbb is levonta
az egyház és iskolára valót, és csak a többit
osztotta aztán fel. így pl. az erdőből, melyet
a magánosok szintén vásároltak, a város részére minden évben levágnak */, 6-od részt,
s ebből néhány száz ölet kivesznek a kollégium fűtésére, s a lelkészek és tanárok szükségeire, és csak azután osztják ki a többit
az erdő valódi vásárlói közt. Ez azonban a
mint látható, mind csak önkéntes adományozás, jól lehet a politikai hatóság által
eszközöltetik.
(Folyt, követk.)

A moldvai csángókról.
(Vége.)

Említettük, hogy ujabb időben a moldvai
csángók közt a protestáns missió foglalta el
azt a tért, melyet a magyarországi katholikus
püspöki kar föladott volt, midőn a lelkipásztorkodást az olasz missió kezébe hagyá
jutni, melynek befolyása alatt teljesen megszűnt ugy a lelki, mint a nemzetiségi kapocs,
mely azelőtt a dunai fejedelemségekben lakó
magyar ajkuakatsz.-István koronájának alattvalóival egybeköté.'
A protestáns missió működésére vonatkozólag szintén igen érdekes részleteket találunk a „Veszély, Imecs és Kovács utazása
Moldva-Oláhhonban" czimü munkában.

rűségét és befolyását csökkentik, s igy a prot. '• testáns missió felöleli a magyarországi katlmissió előmenetelét zsibbasztják, czélját hátrább püspöki kar által elejtett szerepet. S a menyvetik, de végképon akadályozni még som fogják, nyire örvendünk a prot. missió sikerének,
ha katholikus részről lényeges reform nem törté- mely támaszává válik a csángók nemzetisénik. Czelder maga érdokes vallomásokat tesz a
csángók irányábani szándékaira nézvo. „Az én ginek, ép annyira sajnáljuk azt a villongást,
csekélységemnek — irja Czelder — azon munka- | mely ujabb időben e missió keblében kitört,
kör jutott, hogy az itt elszórt református magya- I s megakadályozá — hazafias szempontból
rok vallási ügyével, mennyire a körülmények en- csak elismerést érdemlő működését.
gedik, nemzeti érdekűinket isegybokapcsolhitám.
Még egy más szomorú tárgyat kell meg1861 óta a magyar róm. kath. klérus tisztelt főnöemlítenünk:
a székely leányokkal való vákeihoz a vallási és nemzeti pusztulás szélén álló
sárkodást.
csángó magyarok ügyében irt levelezésem sükertelon maradt; több jo^es hazámfiáva! értekeztem
A Galaczra bevetődő magyar fiatalság mindez ügyről, de nem láttam czélravezetőnek még, két nembőli, de a leányzó sokkal számosabb, mint
hogy ezen irni és olvasni nem tudó testvéroinket a legény — mondja utazónk. -- Ezek mint daratömegestől vallásilag áttéritsem, s igy a mogmsi- bontok vendéglőkben s utczákon, mint hajóslegéradásukérti felelősséget magunkra és magamra nyok, s mint iparosok lelnok alkalmazást. Ez utóbbi
vonjam." „A magyar kath. papok idején ezen legtisztességesebb foglalkozás volna, de a magyar
magyar törzs hiven megtartotta nyelvét, nemzeti- ifjakat a mesterek kevésbbé kedvelik, mint önfejű,
ségi érzelmét s múltjának bocses hagyományait. feioselő, rakonczátlanabb fajt. Más nemzetiségű
Csak miután meg nem magyarázható okból a ma- legényok mérsékeltebbok, szorgalmasabbak, s igy
gyarországi róm. kath. klérus a pápai kormánynak ügyesebbek is, mint a magyarok. — A leányzók
enge.de, át ezen nép vallásos ügyét, mely mind amint szolgálók szoktak fölvétetni, de aztán nemvallás, mind a nemzetiség kimondhatatlan kárára telenebb czélokra is alkalmaztatnak. Többnyiro
megalapitá itt az úgynevezett római olasz missiót, Felesik és Háromszék felől jőnek errefelé. Legin— moly annyiból állt, hogy ide olasz papokat és kább görög kéz ejti őket martalékul. Ezek nempüspöki helyettest küldöttek a moldvai fejedelmok csak esetékesen, hanem tervszerüleg, ügyvivők,
tudtával, megegyezésével, vagy, épen a magya- alkuszok s szekeresek által is szokták a leányokat
roktóli félelem miatt, kértével is, — kezdett e ma- birtokukba játszani. A görögök a legvagyonosabb
gyar törzs nemzetileg is pusztulni, mely igy tart fajt teszi'.c s annyira fajtiilanok, hogy 40—50 év
máig. Néhány évtized, — s csak omléke marad olőtt nosülni sem s>:oktak, hogy a szabadoncz kéjannak, hogy Moldva hajdan egészen magyarok nek annál függetlenebbül áldozhassanak. Azezokáltal lakott föld és ország volt; s e már ma csak nél lévő nők féltékenyek néha csillogóbb állásuktöredék magyarság elpusztulásáért, melyet hét ra, melynek nyomoru csábjai nagyon ingerlik az
esztendő alatt a mi szegény prot. magyar missiónk: időnként kijövő többi fohérnépet is hason káprázmeg nem menthetett s egészben meg nem menthet, tató, aljas életre. Eféle vászonnépek máris íudaa magyarországi róm. kath. klérus felelős a ma- kolództak az iránt, hogy vájjon mi nem épen az ő
gyar nemzet történelmi itélőszéke olőtt!"
hazaszállításuk véaott jelentünk-e meg? mert azt
nem szeretnék. Érzik a szerencsétlenek, hogy
A szászkuti községben, mely katholikusságára helyzetök nem természetsz ;rü és féltékenyek rá.
nézve, lévén benne mintegy 200 kath. magyar lé- Ezek tetemes száma jóformán még neon is állanlek és templom. Klézse anyaközség egyik fiókja, dósul, hanem üzér-kezeken át mint áruezikk kezd
Czeldernek sükorüít ref. hitközséget szorvezni a tovább szállittatni s mint a rósz pénz, világforgalegyháza számára az uj földesúrtól 25 holdnyi föl- mi útjára állani, mig a képet s jellomvonásokat
det nyorni. E község, a csángóság délszaki előőr- róla a közhasználat érdes fogai lo nem rásposét képezi, honnan igei könnyii és természetes lyozzák!
volna észak felé a gyarapodás. Szászkut raményGondolkodva az ily leányok elfajulása fölött
dús ref. telep; a beszerezel és tatrosi vicariatusok
határánál feküvén, alkalmas érintkezési pontot — mondja utazónk — el kellé ismernem, hogy
képez minden felé. Szemmel tarthatja innenaTat- minden egyéb olnyomoritó állami, kormányzati és
ros melléki magyarokat; megjegyzendő pedig, szülőföldi okok mellett a székely nők föltűnő sühogy épen e tatrosi vonal leginkább az, melyet lyedésének főoka: a székelyföldi nevelés, kivált a
Moldvába szállongó vérrokonaink követni szoktak. nőnevelés hiányában áll. A székelyföldi népiskoKirándulásokat tohotni innen Foksány, Domnesti, lákat alig járja a tanköteles gyermekek egy neAzsud, Baratest és Bakó felé, mint a miképen Cz. gyedrésze, özek jobbára fiuk. Elkülönzött leánye heh eket látogatta is, mindenütt magyarul hir- iskolák még módosabb községekben sem igen
detvén az evangéliumot, s a ref. missiónak gyö- vannak.Rendszerezettebb elemi leány-iskola egész
kérszálakat eresztvén. A csángók szomszédságában Csíkban ninca egy is. Vasárnapi keresztyén tanímár megalakult prot. községek másodika a foksá- tások szintén nincsenek, mert ezek az illető közenyi, mely nagy gyarapodás és virágzással néz gek kényelme ellen volnának. De ha buzgóság az
szembe, miután a kálviniak és lutheriek itt egye- egyházi részről volna is, a családok érett belátásültek, 8 a Gusztáv-Adolf-ogylet részéről eleven sának hiányán, s a hatóságok közönyösségén hajópártolásban részesül. Mindenesetre figyelemre intő törést szenved az is. Hol és hogyan neveltetnek
körülmény a katholiczisrausra nézve, tudva főké- tehát a leánykák? szülői, családi1 / körbon? Meg
pen azt, hogy Cz. csak alkalomra vár, a mikor koll vallanunk, hogy a családok 1 0 része is alig
bir némi föltétellel arra, hogy az anya leányácsángóinknál czólszerübbon fölléphesson.
nak a szükséges orkölcsi irányt, szellemi képA csángó-földön kivül nevezetesen Galaczon, zést, szóval nevelést megadhassa. „Nemo dat,
moly a ref. missiói fokhelyet képozi, prot. ügyben quod non habét." Ha a családoknak megvolna
történő törekvéseket már érintettük. Itt magyar gyöngéd erkölcsi érzéke: vájjon oly könnyen kielemi tanodát, könyvtárt s olvasó-egyletet is állí- tennék-o a 12—13 éves gyermeket annyi ráváró
tott a buzgóságaért elismerést érdemlő Czolder, kisértetek- és veszedelmeknek, mint a mily könybárha iránya nemzeties jelleme a mostani missiói nyen szekérre szokták őket pakolni? Vájjon ha
villongás alkalmából gyanúsan domborodik is ki. az ifjúnak volna igazi vallásos hite és öntudatos
Protestáns (lutheránus, kálvinista) összesen 28,903. lelkiismorote, ha bővobben tanulta volna a dol1. és 12 templom van egész Romániában; mennyi gok értékét megbecsülni: oly könnyön el lohetjut ebből Moldvára? adataim nincsonek; hanem ne-e őt is csábitani akár vásottabb társának egy
annyit ismételhetek, hogy aref. missió Moldvában rongy öltözék fitogtatásával, akár a lelketlon
is ugy vallási, mint fontos nemzetiségi hivatását szekeresnek és üzér-társainak egy pár arany Ígérfel látszik fognigetésével, akár itt künn az elvetemültség mázas
csábos ingerlésoi által? . . . Meg vagyok
Meg kell jegyeznünk, hogy az, a ki e rabjainak
győződve, hogy nevelési alap mellott leányaink
rajzokat irta, maga is katholikus pap lévén nem merülnének azon erkölcsi alantságra, melyben
és székely a mellett, hogy fájdalommal látja különbon fetrengenek s ha talán olesábittatának
a csángóknak nemzetiségükből való kivet- is, a romlás állapottá nem válhatnék bonnök, hakeztetéséf, — másrészről nem örömest nézi, nem a múlt ártatlanság lelki tudata egyfelől, s
hogy a protestantismus folyton nyer ott a szomorú csalódás fájdalma másfelől megmontőt az erkölcsiség, a család és nemzeti
tért, ahol a katholiczismus vészit, mert maga hetnék
társadalom számára. Azt gondolom, e szerencsétadta föl. — Előttünk magasabb nemzetiségi ion lények épen azért annyira szánandók és azért
és fajrokonsági szempontok az irányadók; lennének megóvandók, mert kellő neveltség hiámi örvendenénk, ha a magyarországi püspöki nyában azt sem bírják fölfogni: mit és mennyit
kar visszahódítaná itt elvesztett befolyását; veszitenek a haza elhagyásával, a nemzeti szotámasza volna akkor a magyar nemzetiség- kások és öltözet levotkezésével, s végre a mi fó',
nek, mint volt eddig. De másrészről csak ártatlanságuknak, ogészségöknok és élőtöknek
martalékul dobása általi — Az eddigi tapasztala

Tekintve azon régi öufeledtséget, szenvetleijséget és orélytelonséget, — irja naplójában Imecs
~~ melynél fogva valaha a, magyar kath. egyház
ezen országbeli missióját idegeneknek engedte át;
8 m
% l y e l az uj missiónak idegen és a valódi lelki
°zél természetével is ellenkező gazdálkodását száfadok óta érdektelonül és mozdulatlanul nézi:
J8en természetesnek találom, ha találkoznak melegebb honfi érzelmű katholikusok is, kik örömest
oenyug V a s s a l néznék azt, ha a protestáns első
magyar miasió" Moldvában elfoglalhatná azon tért
s biztosithutná a vallás mellett azon nemzetiségi
legszentebb érdekekot is, melyeket a kormány és
magy. kath. egyház valaha föladva koczkáztatott,
s melyekot naa visszaküzdeni, illetőleg biztosítani
késik és elfelejt! A prot. missió is sok korlátoltsággal küzdött s most épen nyomatékát és tekintélyét koczkaztató és tönkre-verő meghasonlások
által ernyesztetik, melyek a miasionariusok népsze- hazafias örömmel kell fogadnunk, ha a pro-
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megmutatta, hogy a hitfelekezetek nem elégségo8ok az állam közbejövése nélkül átalános nevelést
foganatositani. Rumania megelőzte népoktatás tekintetében a magyar törvényhozást. Láttuk ugyanis, hogy a csángó falvakban mindenütt népiskolákat állított föl. Elküldötto mindenüvé az ifjú
tanitót, ki román nyelven tanitja a magyar gyermekeket. Iskolát építeni, azt fölszerelni, a tanitót
fizetéssel ellátni, — ez mind az illető községek
kötelessége. A gyermekebnek tehát nyakra-főre
tanulniok kell olvasni, irni, számolni és a nyelvet. S bár a kormánynak épen a csángóknál
érvénykedő ezen eljárási modora- és buzgóságában az oktatáson kivül egyéb czélja is lehet, t. i.
a fajnak románizálása: mindazáltal azon ürügyül
használt követelménye ellen senkinek sem lehet
kifogása, miszerint az államnak saját érdekében
is kötelessége gondoskodni arról, hogy hivei a
polgári műveltség elemeibon (irás, olvasás, számolás,) mindenütt részesüljenek. Itt hiányzik ugyan a
nemzeti értelmű és vallásos alapú nevelés; de majd
fogják azt Magyarhonban a felekezetek pótolni;

tett, az öászeroskadt eredeti koporsó felbontatott,
hogy a holttest ugyanazonossága megállapittassék.
E jegyzőkönyv részletesen leirja a húsz év előtt
eltemetett test ekkori tekintetét. Szerinte „az
egész hulla-maradvány posztókolméből készült
ruházatba volt öltöztetve; egyes részeit illetőleg,
még tisztán meg lehetett különböztetni a jolenvoltak emlékezetében élő dús szakált, természetes vörösbarna színezetével; n magas domború homlokot, egészen kopasz fejtetőt és a szakálhoz hasonló szinü hajzatot a két halántékon és a
koponya hátsó felén. Sőt a homlokcsont behorpadt
balfolén, a horpadás szélén, egy határozottan simaszélü 3/4-<iá hüvelyknyi átmérőjű, félkör alakú
rést is lehetett látni, mely egész valószínűséggel
a koponyába hatolt golyó által okoztatott."
Másik képünk a roppant terjedelmet öltött
gyászmenotet ábrázolja; a koporsót vivő pompás
gyászkocsit, a halott hozzátartozóit vivő fekete
hintókat s a zászlók és kísérők egy részének
csoportozatát.
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hivatal, semmi érdemjel nem lett volna képes
engemet e czéltól eltéríteni." Majd letérdelt, és
miután magasztos arczárói letörülte volna a verítéket, reászegezték a jágerek fegyvereikot, ezéloztak, tüzet adtak, és a lélek elvált testétől.
Az alatt, mig ezen tragédia itt lejátszatott,
az épületnek a város felé levő oldalán a sétálók
egy katonai zenekar zenéjének víg hangjaiban
gyönyörködtek!

szegény tanuló egyetlen luxusát kívánván éldelní.
Lépteimet az Uj-épület hátulsó oldala felé irányoztam, szokásom lévén ottan sétálni és tanulgatni, miután a város fölé lövő ellenkező oldalán
az Uj -épületnek a mulatságkedvelő közönség a
Széchenyi-féle berekben szokott járdogálni. Alig
hogy Hompel boneztanát tárgyaló tanuló könyvemet felnyitottam, egy nagy embertömeg férfiakból,
nőkből, ifjak, aggokból álló tódult mindenoldalról
felém, és a nagy csődület kényszeritett könyvemet betenni, és ezen tolongásnak okára jutni.
Miután észrevettem, hogy valamennyien az ottani
felhalmozott farakásokra törekednek felmászni,
magam is azt tettem anélkül, hogy legkisebb sejtelmem lett volna arról, hogy váljon mi történend
ottan; tekintetem mindenfelé szétkeringet, valahogy végére járni és megtudni: mi légyen tárgya
a közönség figyelnrnek. Azalatt, hogy én igyszorultan várakozva ottan állt•ita, lovaskatonák száguldoztak elő és sorba két oldalra felállottak,
ezekhez csatlakoztak sok harezosok, kiknek közepén egy magas alakú, tiszteletet parancsoló

Gróf Batthyány Lajos 1849-diki temetésére
vonatkozólag teljesen hiteles forrásból ujabban
még a következő részletekről értesültünk:
A grófné férje holttestének átvételével dr.
Hausmannt, a család házi orvosát bízta meg, s neki
ez iránt írásbeli felhatalmazást is adott. A kivégzés után a holttest a katonai szabályok szerint három óra hosszat a vesztőhelyen hagyatott, a
katonaság által őrizve. Ez alatt sikerült dr. Hausmann fáradozásainak — noha nem csekély nehéz-

gasztalnám s látnám el a végtusára szükséges
szentségekkel a szerencsétlen elitéltot.
Első teendőmnek tartottam magát a grófnét
rögtön felkeresni, kit legkinosabb lelki küzdelmei s fájdalmai között, de egyúttal bámulatos
rezignáczióban találtam. Mondhatom, alig voltam
életemben annyira meghatva, mint eme komoly perezekben. Iparkodtam nemes lelkét vigasztalni,
különösen a kimondott halálos ítélet végrehajtásának hihetlon voltánál fogva annál is inkább,
mert ez valóságos meggyőződésem volt, annak
tudata mellett, miszerint a miniszterelnökségről
jókor visszalépett gróf soha ily szigorú ítéletre
okot nem adott, a kimondott ítéletet csak fokozott
visszarottentésnek magyaráztam, mely bizonyára
megkegyelmezéssel fog végződni.
A grófné rövid habozás után belenyugodván
szavaimba, látszólagosan csendesebb hangulattal
Íróasztalához ült, férjének szólandó egy kis levélke írásához fogott s azt bepecsételve kezembe
nyújtotta fenebbi kérelmének ismétlése mellett:
vigasztalnám meg szerencsétlen férjét, s ez alkalommal adnám át neki e levélkét is, miután az

grófnét arra birni, miszerint még az éjjel Csurgóra
utazzék. — Batthyány Lajos első miniszterelnökünk csakugyan másnap ki is végeztetett s bonczolás végett a Rókusról nevezett kórházba vitetett.
Daczára ama sok, akkoriban ugyan elég veszélyes kellemetlenségnek, melyekbe a fenemiitett
abbéval együtt a fenebbi látogatás miatt a haditörvényszék előtt jutottam, most miután a család
bizalmával annyira megtisztelt, minden gondom
oda irányult, hogy a boldogultnak hűlt tetemei
legalább tisztességes eltakarításban részesüljenek.
Felkértem tehát a kóro la akkori igazgatóját, engedné meg, hogy a boldogult a sz.-.Fereuczr«ndiek
kriptájába vitethessék, mit ő azonban a kapott
szigorú parancs folytán nem tartott megengedhetőnek ; végre mégis sikerült őt arra bírnom, miszerint megengedte, hogy saját felelősségemre a
józsefvárosi temetőben történhessék az eltakarítás.
Ezek után siettem a boldogult Dank Agáphoz, a
sz.-Ferencz-rendiek akkori házfőnökéhez, ki, mondhatom, valóban hazafias kegyelettel s szívességgel,
késznek nyilatkozott előadott szándékom kivitelér e

Batthyány-gyászünnepély: -A temetési menet a nemzeti múzeumnál.

Batthyány-gyászűnnepely: A holttest áthelyezése a Ferenciek sírboltjában.

Érdekesnek tartjuk még itt az 1849. október
az álladalom gondoskodjék, mint itt Romániában
6-iki gyászeseményről, bár uj adatot nem tartaltörténik, eszközökről és executiv hatalomról.
Ajánljuk e szomorú rajzot közoktatás- maz, egy akkori izraelita orvos-növendék, most
déési gyakorló orvos dr. Friedlander napló töreügyünk vezetőinek figyelmébe. L. B.

dékét közölni, melyet mint esetleges szemtanú, a
kivégzés benyomása alatt még, héber nyelven irt
naplójába, s melyet egy ismerőse, — kinek kérésére
A Batthyány-gyászünnepély.
azt dr. Friedlander maga fordította le, — velünk
Ismét két képet adunk e soká emlékezetben
közölni
szíveskedett.
maradó gyászünnepélyről, az első magyar miniszterelnök tetemeinek ünnopélyes oltakaritására
E napló-töredék itt következik:
vonatkozólag.
Pest, 1849. október 6-hán.
Egyik a holttestet magát ábrázolja, a mint az,
A
míg
csak
élek, és a mig a testem és }<^em
m é g lenn a sírboltban, egyik koporsóból a másikba
közötti
kötelékek
mog nem fognak szakadni, élénáthelyeztetett. Az ünnepélyes cselekvénynél jelen
Tolt rajzolónk, a körülállók közül többeknek felis- ken meg fog maradni emlékemben az, a minek ma
merhető arczképét is adja a képen, melynek köz- Tischri°21-én (okt. 6-án) sátoros ünnepünk egyik
pontját maga az enyészetnek indult holttest képezi. fél ünnepnapján akaratlanul szemtanuja valék.
Olvasóink emlékezni fognak még azon jegyző- Miután lakásom nagyon szűk, melybe a nap csakis
könyvre, mely Pestváros bizottsága részéről ak- a nyitott ajtón keresztül lövelhette be némileg sukor vétetett föl, midőn a kivégzett minisztorelnök garait, elhagytam azt estve felé a végett, hogy
holtteste a Ferenczrendiek sírbolt üregéből kivéte- ogykissé sétáljak, és üditő levegőt szivjak, egy

személy volt hófehér arczczal, kopasz fővel 'és
hosszú szakállal. Ezen férfiú — a mint a körülállóktól megtudám, állítólagos árulásért halálra
lőn Ítélve. Borzadály futa keresztül egész lényemet, midőn bővebb megtekintés folytan észreve vém, hogy ez ugyanazon férfiú, ki a miniszterek
között az első helyet foglalta volt el. bokán őtet
hazaárulónak tekintették, ki ide-oda ingadozott,
és ki polgártársai irányában nem őszintén viselte
volt magát. Most már az ő miérettunk kiontott
vére tanúságot adand hazája és népe iránti szeretetéről. Vérem folyása mogallott, és majdnem
kővé váltam volna, midőn őtet méltóságteljesen és
minden támasz nélkül szemléltem előlépdelni; az
ő átszellemült arcza tanúsította magasztos jellemének tisztaságát, ugy nagy szivének ártatlan
voltát, az ő a közönség felé irányozott tekintete,
azt látszaték mondani: „Nézzetek ido, vérem engemet tisztára fog mosni minden gyanúsítástól,
minden szennytől, melyet ti az én characteremen
nehezülni véltetek. Halálom nektek tisztán kifogja
tüntetni, hogy engemet ártatlanul rágalmaztak.
Hazám boldogsága volt czélja éltemnek, és semmi

céggel — a katonai hatóságoknál kieszközölni,
hogy a holttestet a három óra eltoltével felbonczolás
végett a Rókus-kórházba szállíttathassa s azután a
pest-józsefvárosi temetőbe, egyszerű, névtelen és
jel nélküli sirba eltemettethesse. A holttestnek a
családi sírboltba szállítása határozottan megtagadtatott. Dr. Hausmann szállíttatta el tehát okt.
6-án este a holttestet a vesztőhelyről a Rókusba.
A 49-ki temotés további folyamát egy másik
szemtanú Szántóffy Antal, akkor pesti alesperesplébános, most prépost és esztergomi kanonok
részletesen leirja a Reformban. Levelét eddigi
közleményeink kiegészitéseül itt átveszszük.

\f

1849-diki október 5-ón a délutáni órák egyikében tekintetos Bártfayné asszonyság, gróf Károlyiék levéltárnokának hitvese, hozzám mint
akkori pest-józsef-külvárosi a l e s peres plébánoshoz
kikocsizott, s azon engem meglepett szomorú hirt
hozta, miszerint Batthyány Lajos halálra Ítéltetett, egyúttal megkérvén a grófné nevében, vi-

i télét kimondása óta neki férjének látogatása megtiltatott. Én tehát Isten nevében minden habozás
nélkül útnak indultam ésazüj-épületbe belépvén
az őrtálló katonaságnál szándékomat bejelentettem, mire az őrség parancsnoka anélkül, hogy nevem után tudakozódott volna, azonnal a börtönfelügyelőhöz vezetett, ki is minden további kérdezősködés nélkül maga felkisért az elítéltek
egyik teremébe a grófhoz.
Én ugyan a grófhoz fordultam, ki kezét
nyújtotta, de mivel szemközt a velem jött börtönfelügyelő foglalt helyet, az ablaknál pedig a
fegyveres őrkatona állott, velő bizalmas szót nem
válthattam és egyedül csak a grófné üdvözletét
nyilváníthattam — egyházi szolgálatomra pedig
már szüksége nem volt azért, mert ebben engem
gr. Károlyi franczia abbéja megelőzött volt.
Ezek után visszatérvén a grófné lakára, nemcsak nála, de az egész házban szivrepesztő látványoknak voltam szem- s fültanuja, minek újólagos
okául szolgált az, hogy a végrehajtás bizonyossága
mellett mindinkább uj a ujabb érvek jutottak a
család tudomására, sőt czélszorünok bizonyult a

segédkezet nyújtani, s a boldogult gróf tetemeit a
zárda sírboltjába fogadni. Ezen előkészületek után
mog kell vallanom, egy kis, tán ily körülmények
közt megengedett cselfogáshoz kellett folyamodnom. — Miután szinleg plébániám temetőjében
sirt ásattam volna, Hauszmann orvostudor és Bártfayné kíséretében esti 10 óra felé bérkocsiban
megjelentem a rókusi kórod* kapuja előtt, mely
egynéhány perez múlva kinyiiván, a bold. miniszterelnök tetemeit ogy egészen közönséges, mint
nevezni szokták — létrás-szekér vitte kifelé, mint
rendelve volt, a józsefvárosi temetőbe. Hárman a
fiakerben nyomban követtük minden akadály
nélkül, csak a vámháznál a katonai őrség vizsgáltatta a halottas kocsi tartalmát, mig végre a temetőbe érve, leszálltam a kocsiról és mint a hely ura
színlelten kissé szigorúbb szavakban kifejezést
adva tettetett elégedetlenségemnek, az ásott sir
nem elegendő mélységo s egyéb czélszerüsége felett, ez ürügy alatt a halottas kocsisnak megparancsoltam, hogy, miután éjjol uj ásás által a dolgon sogiteni nem lehet, forduljon vissza s hajtson,
a merre parancsolni fogom.
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S igy történt, hogy ismét a vámház mellett
«!, — hol többé kérdőre sem vontak, ogyoneson a
•ez.-Ferencziek zárdája felé hajtattam, hol mintegy
éjjeli 11 óra felé érkeztünk meg, s hol már vártak
bennünket.
Boldogult Dauk Agáp nohány csak öregebb
páter kíséretében, kik a titokba bo voltak avatva,
égő fáklyákkal 'ogadott bennünket. A halottas
kocsi haza robogott, a hűlt teteinek pedig a sírboltba vitettok, és egyházi szertartás mellett, néhány atya és segédkcdő je enlétében, ünnepélyesen
beszenteltettek. — A sírboltnak márvány táblával
való elzáratását a legszigorúbb titoktartás kölcsönök k rohiw követte.

s :"

fi

zsebre rak, s mint vagyonos ember megy vissza a
Ily megjegyzései tovább szövésében Mr
népes hazába, vagy pedig saját kezére nyit ruha- Mooney ezélzást tett tisztelendő dr. Stonera :.
mosó üzlotet.
„ozen reverend gentleman — úgymond — midőa
Az ily szabad szárnyra kapott chinaiak folette idejött e városba ugyancsak keveset hozott magáelszaporodván, a főleg irlandiak által képvisolt val, most azonban mindenben bővölködik", s a
napszámos osztályt erélyes tiltakozó rendszabályok bostoni „Congregationalist" czimü lap számára
foganatosítására ösztönzék. A múlt deczemberi na- dr. Stone által irt o következő levelet olvasta fel :.
pokban öles falragaszokon óriási betűk hirdetek
Dr. Stone megjegyzései a chinai szolgákról.
:
egy ily ellenök intézett tanácskozás összegyűltét
„Én több hónapja már m óta házi szolgául
a Congressz-Haliba, pontban esteli 7 órára. Én chinait alkalmazok, a világ minden kincseért sem
magyar létemre sem pro-, sem anticoolista nem térnék a házi szolgálat régi modorára vissza. Az
vagyok ugyan, mindamellett a tárgy közvetve uj szolgák lármátlanul és ügyeson végezik minden
érdekelt, s azért mint hallgató a fentnevezett helyen dolgukat. A konyha csöndes és nyugodalmas s a
megjelentem, hogy mint szem- és fültanu az átél- gazdálkodás meglepően nagyobb, mint azelőtt.
teket feljegyezhessem.
Minden eddigi kimagyarázhatlan hiánynak oleje
M. Thomns Mooney a szószékre lépve élőbe- van véve, —ezukor, szesz, fűszer, vaj, szalonna s a
szédül a gyűlés czélját — mely a Coolio vagy a háztartás minden egyéb apróságai sokkal tovább
Kaliforniai képek.
chinai importálás megszüntetésére kiható rendsza- tartanak most, mint azelőtt, Porpatvar, dulásbályok megvitatása volna, — monda el, megjegy- fulásnak vége van. Sült szeletek, fél pulykák azon
VI.
zései beszéde folyamatában a szellőztetett tárgyra módra jőnek fel az asztalra, a mint előtte való nap
Kinbirkereskedés.
majd érdekes világot, majd meglepő homályt hagyattak, kivéve legfölebb, hogy kissé újra kell
A csendes tengerparti államok — de főleg vetettek, okoskodásai, s az érvelések szövovényei garnirozni. Bezzeg nem kérik most az esti kimehetési engedélyeket, vagy fél napot privát varrás
Kalifornia — jelenleg szőnyegen forgó társadal- a tárgy prózai voltához nem mindig illettek.
és
foltozásra. Visszafeleígetésnok hire sincs, minmi kérdést; a chinai import, (beviteli kereskedés)
Mig a chinai kártékony módon versenyez a
vagv, a mint KC amerikai jobban nevezni szereti, fehér munkával, (fejtegette szónoklata alatt), az denre az engedelmes „all right" („jól van-'). Sok
a Coolie kereskedés. Komolyan véve a dolgot, fel- államra, t. i. Kaliforniára — mi haszonsem három- mosás, ünnepnapi főzés, rendeden asztalterités
világosodott századunkban az emberi jogokat lik abból vissza. Az olcsó munkát előmozditni ellen mi panasz sincs. Ámbár e szolgák nagyobb
gúnyoló ily emberkeroíkedés ellen tiltakozni, törekvő érvek mind csalékonyak, a munkásosztály része alig tud néhány szót angolul, könnyű velők
mindönkinek közös szent kötelessége: annál inkább képezi a társadalom velejét, ez azon gyökér, mely- bármit megértetni: ha egyszer meglátják, bármia szabad Amerikában, hol pár év előtt több száz- ből a jóllét csatornáit betöltő nedv sarjad/.ik; s nemű dolgot hogy kell tenni, azt soha el nem
ezerek véráldozata peesétolé meg a rabszolgaság ezen osztály képezvén az államépület sarkkövét, felejtik. Az asztali étkek változatosságát szerető
bilincseit s/étzuzó emberi szabadság elvét s egyen- minden népszerű kormány feladata ennek hatáskö- találékonyságuk meglepő és sajátságos. Türeljogú po'gári méltóságra emelé a tiprott négor- rét biztosítani, a igy közvetve a nemzeti jóllétet mes szorgalmuk, jó természetük, j« akaratuk bárfaj rabigaba görnyedt szerencsétion fiait.
előmozdítani. Azok, kik az olcsó munka ollen til- mely munka kivitelében, szigorú hűségök munkaKzen chinai import azonban, a mennyibon takoznak, mi kifogást sem tesznek a munka-kímélő adójuk iránt s annak érdekei előmozdításában, a
a férfiakat illeti, kevésbbé nevezhető ember-ke- gépek (labor saving machines) behozatala ellen. háztartást addig nem élvezett kényelemmel árasztreskedésnek, mint a szerencsétlen chinai nőké: az Az olcsó munka terjedtebb mértékben sohol sem ják el. Másrészt alig lelhető valami hátrány, mi
egész üzletet helyesebben lehetne „ember-bérlő gyakoroltatott, mint a déli államokban, hol ezer az elésorolt sok oldalú nyeremények odahagyását
részvényes \állalatnak" nevezni. Fiat dúsgazdag meg ezer rabszolga dolgozott díjtalanul a szivtolen sürgetné."
Ezen levelet végig olvasva Mr. Mooney, csochinai kereskedőház — (háta megett kétszer annyi kényur számára, a mint azonban a következés
fohér, érdeksovár részvén\ tkkel) — bír San- megmutatá, ezen kísérlet elégtelennek bizonyult dálkozását fejezé ki, válj <n mikép jutott a kegyes
Franciskóban kizárólagos kiváltsággal, hogy chi- be, a szabad államokban nincs egy acro föld, mely doktor, a chinai szolga által meggazdálkodott sült
kétszer annyit ne érne, mint a rabszolgatartó ál- pulyka és szelet birtokába eredetileg is? Bizonyonai munkásokat importáljon Kaliforniába.
E hat társulat igazgatósága Saci'amento, lamokban. Olcsó munka idézte elő az eddig soha san nem dolgozott értük, s okvetlenül a dolgozó
Stockton, Marysville, San Jósé, San Joaquin, s nem hallott polgárharczok legnagyobbikát, mig osztályok valamelyikétől kellett azt kapni.
több tekintélyes kaliforniai, nevádai, oregoni vá- ezen véres tusa másfél millió ember véráldozatába
Majd az utolsó chinai gőzös megérkezésekor
rosban bir fiók intézetekkel, a Cliinából jövő került, az amerikai népet ezer milliókra rugó adós- látott jeleneteket sorozá elő, hozzá téve: mindagőzössel megérkezott eleven jószág azokhoz a ságba keveré, a az európai pénztőzsérek lekötele- mellett az igen tiszteletre méltó dr. Stone ily
szükséglet szerint küldetik szét, a onnan vasúti zettjévé tette.
fajta népot hoz be családjához, koleti barátjainak
társulatoknak, föld- és szőlőmivelő egyletek-, far,,A csendes tengeri hajózási társulatnak, — ajánlja pontos hűségüket. Felhivá a tisztelendőt
merek-, háziasszonyok, ogyszóval mindenkinek, ki folytatá, — 500,000 dollár évi segéd pénzt fizetünk lépjen elé s feleljen a szőnyegen levő napi kérdéchinai o'csó munkát keres, béioltetnek ki. — A a Coolio importért, a koreskedelmi kamara nem sek fontosabb pontjaira, s az ezon pogányokat
chinai odahaza szülőföldén bőséghez épen nem régiben gyűlést tartotta elhatározá a kongreszus- érdeklő egyéb vonatkozásokra.
lévén szokva, a mi az élet kényelmeit és fentartá- hoz más 500,000 dollárnyi segély engedélyért
A szónok azután 10 millió dollárra tette a
sát illeti, az ezelőtt két ezredéves legelemiobb folyamodni az ilynemü bevándorlás előmozdítására. chinaiak által az államból kivitt évi összeget, és
segédszerekkel épen ugy meg van a 19-ik század- Ez ellen mulaszthatatlan kötelességünk tiltakozni, igy 30 év alatt, soha vissza nem térendő 300 millió
ban elégedve, mint voltuk hajdanta ősei Confutius kétszeres oknál fogva, mórt mig egyrészt igy dollár vándorol ki az országból.
korában; a modern civili-atio szükségleteit nem szánt szándékkal pénzt pazarlunk, másfelől a kétMindezen fenyegető bajok ellen szónok e
ismerve, a legolcsóbb rizseledellel táplálkozva, a szerezett chinai import által az ország érdekei következő különös gyógy irt javaslá:
ruházat minőségére csekély gondot forditva, közö- veszélyeztetnek.
l-ör. A mint egy chinai az államba lép, 500
nyösebb, mérsékeltebb igénytelenebb népet alig
„Ha a kongresszus fehér férfiak és nők beván- dollár adót fizessen.
lehet képzelni. Azéit a mit szerez, el sem költi dorlási költségei fedezésére akar egy milliót for2-or. Jövedelmi adókép minden chinai 30
itt, hanem megvonva magától mindent, szerzemé- ditani, — kik Európa vagy más államokból ép, dollárt fizet havonként.
nyét ösazezfugorgatja. hogy hazavihesse; s ekkép erős, egészséges állapotban jőnek ide, hogy az
3-or. Ha kutyatartásért adóztatjuk a közöna ehinai elem Kaliforniának valódi nadályául államot gyarmatosítsák, — ezen rendszabálynak séget, miért ne lehetne azt chinai-tartásért is
tekinthető.
magam is mellette szavazok."
adóztatni?
Igaz ugyan, hogy isten teremte a chinait épon
A leghizelgőtlenebb színben festvén a SanValamint nálunk egy font ezukorért a boltba,
épen ugy lehet eleven dunaiért küldeni Kalifor- Franciskóban lakó chinai népesség jellemét, szo- ugy, mint bárki mást, az tagadhatlan! de isten teniában: ha az érkezett autómat ellen kifogás van, kásait, visoletét a következő statisztikai adatokkal remte a kutyát és patkányt is, már pedig a szónok
inkább tűr közelében kutyát, mint patkányt.
azt azonnal alkalmasabbért lehet kicserélni, s épen szolgált :
„Ezen városban, — úgymond — 150,000 ember
A fogalmazott okmány, egy hirtelenébon alaugy lehet benne válogatni, mint a raktárboli bármely áruezikkben ; egy havi bérletért a társulatnak lakik, ebből 30,000 Coolie, 30,000 pedig keményen kult választmány elé terjesztetett, melynek o
a minőséghez képest 8-15 dollárt fizetvén csak, dolgozó munkás fehér ember. Ezen számban feletti véleménye a jövő meeting tárgya leend.
az ily munka Kaliforniában valóban igen olcsónak 10,000 fehér munkás van, ki munkájáért 2 dollárt
Ezután Captain Grant kért szót, s igy kezdé:
mondható. A hat társujat eg\il<ének fizetett ezen kap napjára, vagy 480,000 dollárt havonként; - „Uraim! soha rákabb pirosságuvá életemben nem
díjból, a behozatalra fordított költséget havonként 4000 gépész 4 dollárjával naponként, mi havon- szégyoneltem magam, mint mo3t, s őszintén meg
4—8 dollárjával törlesztve, ha a chinainak szeren- ként 284,000 dollárra rug; van 4000 mészáros, kell vallanom, hogy értolmesebb, s tisztességesebb
cséje van. hogy folyvást dolgozhatik, vagy mog pék, szatócs, foltéve hogy ez naponként 5 dollárt kinézésü közönséghez nem szóltam soha életemnetn betegszik : 3 év alatt az éltét oly drágán biz- keres, a mennyiség 480,000 dollár egy hóban; j bon." — Ily tréfás bevezetés oly hangos hahotát
tositó társulat iránti minden kötelességeit leróv- — van 4000 ügyes gépész, 10 dollárjával napon- ' idézett elé, hogy senki sem akarta a szónokot hallként, vagy 960,000 dollárt keresve havonként; gatni.
hatta s szabad ember lesz.
itt
találunk 2000 birtokost kiknek mindegyike 20
Végül rendőrkapitány Suple lépett elé, ilyforHa azután a járomtól felszabadult chinai önkezére dolgozik, ily szabad állapotában a fehér dollárt huz naponként házbérül, stb. effélékül; mán emelve szót:
embernek legveszedelmesebb vetélytársává lesz, van 1000 tőzsér 40 dollárnyi keresettől naponként
„Uraim! szeretném ezen ügyet érvényre hozni,
mert csekély szükségletei, frugalis természete, kor- vagy 960,000 havonként. Mindez egy nagy gulát s annak szervezését látni, olőször azonban egy más
látolt nézetoi ugy szólván mi kiadrist sem igé- képez, melynek kiegészítését a többi 10,000 ipar megjegyzést kell tennom; itt van-e John Griffin a
nyelve, mindamellett hogy felényi áron dolgozik munkás teszi.
teremben?"
„Már most tegyük fel, hogy a chinai csorm i n t a fthér ombor, de legalább kétszer annyit taJohn Griffin komolyan lepett fel az állványra,
karit meg, mint az.
dák beözönlenek, s a munkás emberekot kiűzik, a tisztességes kinézésü mintogy 19 éves fiatal ember
Mig a kaliforniai élethoz szokott munkás telő hogy megélhessen, mit cselekszik az a 4000 mé- jól volt öltörve, s egészen csillogott a magára rakott
marokkal dobalja verejtékkel szerzett keresményét, száros, pék és szatócs?Mit csinál nélkülök a 4000 olcsó ékszerüktől. „Mit gondolnak önök ezen fias sajátságos pazar szellemtől van átlen»ve, addig gépész ? a birtokosok mit fognak ingatlan jószá- tal ember felől?" szólt amaz a gyülekezőihez, kedJohn — (ez a chinainak kedélyes, átnlános nevo gaikkal cselekedni, ha azokat el akarják adni ? vencze vállait veregotvo. „Mi munkája sincs, s semmi
minden különbség nélkül) — kidülésig dolgozva, Megveszik azt a chinaiak? Mit toendnek akkor módon nem tud valami dologhoz jutni, ő családfő,
a mellett mindent nélkülözve a megvonva magától, azok a chinai szolgák után kiáltozó Front-utczai atyja van, a több testvérét kell eltartania, ne fopár év alatt néhány száz csillogó arany dollárt kereskedők ?"
lodjük hogy 18,000 ily fiatal ember és nő van je-

lenleg e városban munka nélkül." Oiy hangos és
hosszan tartó taps követé ezon bevezetést, mikép
L-hetlcn volt a speechet tovább folytatni, s a moeting folytatása másnapra halasztatott.
Sarlay Pál.

A bóditó mérgek leginkább az agyra és az
idegrendszerre gyakorolnak nyomtnasztó hatást.
Ezekhez tartoznak: az ópium, s ennek készítményei: a tnorphin, narcein, thebain, papaverin,
narcotin stb.; továbbá az acidum hydrocyanicum
(kéksav, Blausauro) a leggyorsabban ölő mérgek
ogyiko, moly hihotőan főalkatrésze azaquatofana
nak és enuek készítményei: a keserű mandula olaj,
A mérgekről.
a cyancali, borostyánmeggy víz stb.; — belladonna
(Vége.)
(bolonditó csalmatok), hyosciamus, chloroform,
Különös, hogy az életfentartására szükséges aother, nicotin stb.
A bóditó mérgek a leggyorsabban hatnak, s
tápláló anyagok száma igen kovés, mig a mérgeké
roppant nagy; csak hogy a tápanyagok nagy hatásuk semmi helybeli izgatás vagy lob tünetei álmennyiségben vannak a földkerekségén elterjedve, tal nem kisértetik. Az érzéki és lelki tehetségekot
mig a mérgek csak kis mennyiségben, s nem is pillanatra felfokozzák, aztán megsemmisítik, s az
öntudatot megszüntetik. A látát (pupilla) vagy
mindenütt találtatnak.
Majd minden elemnek vannak oly vegyüle- megszükitik vagy kitágítják, szuny-kórt (sopor,
tei, melyek a szervezetre méregként hatni kép?sek. álmosság) hoznak jétre, mihez néha dermedés jáAz égvények, égvénye3 földök, fémek igen sok rul, vagyis az izmok görcsös összehúzódása. A
összeköttetései, sőt az állandó gázok közül is na- sziv hüdött lesz ennek folytán, a vérkeringés fenngyobb szám szerepelhet méregképen. A szervezet- akad, s bekövetkezik a halál.
A rágó bóditók mind a rágó, mind a bóditó
ben található anyagok: köneny, légeny, szén,
chlor, kén, phosphor, kálium, nátrium mész, vas, mérgek sajátságaival birnak , azaz a mellett^
igen sok oly vegyülotet képeznek, melyek a szer- hozy az érzékek és lelkitehetségok bénulását és
vezetre mérgezőleg hatnak ; igaz, hogy e vegyü- tompaságát előidézik, egyszersmind helybeli izgaletek nincsenek is jelon rendes állapotban a test- tást is gyakorolnak azon részekre, melyekkel érintben. A minden életfentartására oly szükséges kezésbe jönnek. Ilyen mérgek a nux vomicacából
élenyiMík már csak módosulata az own is mérge- (varjú borsó) nyerhető alkaloidák, a stryehnin
zőleg hat a szervezetre. A köneny tiszta állapot- (szoral) és brucin, ilyen a veratrin, az acouitin,
ban nein hatna mérgezőlog, de mivel élenyt nem delphin stb.
tartalmaz, benne a? állat életét fentartani nem kéA vérbontó mérgekhez azokat lőhetne számípes. Hasonl it állítanak a legényről is. A szén tani, melyek hatása abban áll, hogy a vér alkattiszta állapotban nem mérges, mert nem oldható, részeinek egymáshoz való viszonyát, vogyülési
de már élenynyel való vegyületei a szénéleg és arányát, szóval a vér összetételét megváltoztatják.
szénsav s ezek keveréke az úgynevezett s^éngőz Mennyibon képes azonban ezt valamely méreg
a legerősebb mérgekhez számitható. A chlor tiszta tenni, az még kellőleg földerítve épon ninc3, s
állapotban belehellve erős, könenynyol való vegyü- épen ezért a vérbontó kifejezés igen tág fogalom,
lete, a sósav épen rágó méreg, azaz: olyan, mely s hihetőon a vérboitók közé ma még oly szereket
ogész testre gyakorolt átalános hatáson kivül még is fel kell vennünk, melyeket később a tudomány
helybeli lobokat is idéz elő; — mig nátriummal magasabb fejlettsége oda sorozni meg nem enged.
való vegyülete, konyhasó, fűszereink legszüksé- Ide tartoznak: a széngőz, a kigyó-méreg, a dühös
gesbike, s gyógyszerként hatalmas ellenszere a eb marása stb.
görvélykórnak.A kén tisztán véve oldhatlan, tehát
Sajátságos, hogy mig a természet egyik nagy
nem méreg, de már élenynyel való vegyülete, a országa határozottan a másik nagy országra van
kénsav a legmaróbb rágó mérgekhez tartozik. Ezzel utalva, — mert hiszon, az állatok tápszerüket, ha
a kénsavval, naelyet köznyelven vitriol-olajnak|hiv- nom közvetlenül, do közvotve a növényországból
nak, űzte nem régiben azt az ostoba tréfát egy veszik, — addig egyes ország alosztályai egymásra
bécsi kereskedő inas, hogy a tőle „keserű jóreg- néaiiképen kártékony befolyással vannak. Ha az
gel"-t (Englischbitter)kérő hordárnak egy jó po- emlősállatok megnyitott véredényébe madár vér
hár kénsavat töltött, ki is még az nap szörnyet vozettetik, az az emlősre vérbontó méregként hat,
halt. A phosphornak több vegyülete található az és viszont. Az is feltűnő tény, hogy bár a kigyó
agyban és a csontokban, leginkább azonban mint saját véréből választja el a mérget méregmirigyévilsavas mész található a tostbon. E vegyülete nem ben, mégis az önmagának a kígyónak edényrendis kártékony, de már egy másik éleny vegyületé- szerébe vezettetve vérbontó méreg szn-epét játssza.
vel sok szerelmi búban sinlődő szobaleányka vetett
Ha valaki mérget vett be, a méreg hatását
véget életének, egypár pakli gyufa fejet feloldván, következő módokon lehet legczélszerübben megs az oldatot bevovén. — A mész a csontoknak előzni :
fő fő alkatrésze, s olyan állapotában, mint a cson1. Mindenekelőtt el kell a mérget a testből
tot képezi, nem is árt, de azt már a gyermek is tudja, távolítani. Ha nem sok idő múlva a bevétel után
hogy mily borzasztó veszedelmas égető méreg az jut az eset tudomásunkra, akkor feltevén, hogy a
oltatlan mész.
méreg még csak a gyomorban lehet, hányást
Sok tudós mogkisérlette már azon feladat igyekszünk eszközölni. Ezt tormészetesen logczélmegoldását, hogy a mérgeket rendszerezze. E szerübben hánytató által eszközöljük 2—3 szomer
rendszerek azonban nagyr.bb részt tele vannak hánytató borkő (tartarus emeticus) oldat vagy 5
hibákkal, mert alkotásuknál vagy a mérgek minő10 szemer kékkő (sulfas cupri) oldat nyújtásáségére vagy azok hatásmódjára nem volt kellő val. Ha pedig nincs kezünknél hánytató, akkor
figyelem forditva. Legtermészetesebb volna a ter- mutató ujjúnkat vagy egy toll zászlóját dugjuk a
mészeti testek három nagy osztályára való tekin- megmérgezett egyén torkára, egyúttal nyomást
tetből a mérgeket állati, növényi és ásványi vagy gyakorolván a gyomor tájékra. Ha már oly sok
talán vegyi mérgekre osztani, de ekkor egymástól idő telt el a mérog bevétele óta, hogy joggal föl
hatásmódra lényegesen eltérő mérgek jönnének lehet tennünk, miszerint a méreg már a gyomoregy sorozatba s kellő áttekintést egy-egy csoport ból a bélbe jutott, akkor hashajtót adunk. — Oly
felett nem lehetne tenni. Legjobb tehát némi vál- esetben, mikor nem a gyomor volt a mérgezési
toztatással Orfila felosztását megtartani, ki a csarnok, hanom valamely pl. harapott seb, akkor
mérgekot rágó, bóditó, rágó bóditó és vérbontó mér- legczélszerübb a sebből a belojutott méreganyagot
gekre osztja fel.
kiszopni. Ezt oly tartományokban, hol a mérgos
A rágó mérgekhez tartoznak azok, me- kigyók honosak, annyira tudják, hogy már a gyerlyeknek fő hatása abban áll, hogy a mérgezési mek is kiszopja a játszó társán csípett sebet.
csarnokon helybeli lob tüneteit idézik elő. Ide
2. Ha már a méregnek a testből oltávolitása
tartoznak a vegyi készítmények közül: ásvány- nem sikerült, vagy ha sikerült is, akkor a mérget
savak, tehát kénsav, légsav, sósav; lúgok: tehát ártalmatlanná kell tenni. Ez történik olyan szerek
káli, nátron, oltatlan mész; arzenes-sav, higany, beadása által, melytk a méreganyaggal vegyi
Phosphor, antimon, ólom készítmények stb.; — a összeköttetésbe léphetnek, s azt igy lényegében
"övényországból: a drasticus hashajtók; scam- megváltoztatják pl. oldhatlanná, s igy a testre hainoniurn, gummigutta, colchicum (kökörcsin), eu- tásképtelenné teszik. Az ily szerek ellenmérgokphorbium (kutyatej) stb.; az állatiak közül: a nek — antidotumoknak neveztetnek, még akkor is,
kőrisbogár por, (pulvis cantharidum a litta vesi- ha hatásuk nem áll egyébbel, minthogy a méregcatoriatól) a m é h > darázs és hangya csípése stb. anyagot beburkolják, s igy a z t a gyomor falával
A ragé mérgek belsőleg véve az egész étcsa- érintkezni nem engedik. Az ásványsavaknak tertorna hosszában a nyákhártyák lobját hozzák létre, mészetes ellenmérge a szénsavas nátron, káli, magezenkívül a torok és bárzsingban görcsöket és nosia, kréta, stb mivel a savak ezen a vegyészetben
összehúzódást okoznak, minek folytán csuklás, alj nevet viselő testekkel könnyen egyesülnek. A
hányás, erős fájdalmak, kolika stb. lépnek föl. A bóditók ellen már nehezebb ellenmérget adni,
kiürülések nehe Z 0 1 történnek és véresek, az ér- azért mert azok nem oly vegyülékenyek mint az
ütés kic3iny lesz és reszkető. Ezután az arcz be- áövány savak. Ezek ellon szokás jeges leöntéseket
esik (facies hypocratica) és bekövetkezik a halál. alkalmazni a feire, s szokás nyákos, olajos italo-

kat a Ini, ezukrot, tojás fehérnyét stb. nyújtani %
betegnek.
Mindezen szabályok csak addig tartandók
szem előtt, mig az orvo3 elérkezik, mert azt mír
eleve fölteszen mindönkiről, hogy mihelyt valamely mérgezési esőt tudomására jut, rögtön siet
orvosért, mert ha valahol, a mérgezés esetek bon
használhat legtöbbet az orvos. Ily esetekben anynyira áll azon közmondás: perlculum in mora, hogy
egy-két perez késedelem által is egy élet van veszélyeztetve.
Dr. Osváth Albert.

Magyar szinlap 1813-ból.
A színészet történetének okmányai a szinlapok. Részletes, pontos és kifogástalan adatainkat
annak külső történetéhez kizárólag özekből meríthetjük, de fájddom! ezokre nálunk még sommi
figyelőm nincs forditva, pedig különösen a magyar
színészet kezdetérőlezok nyújthatnának tájékozást.
Akkortájt még nom volt 2—300 lapunk, napi
sajtónak hire se volt, s még ha lett volua is: évtizedek kellettek csak arra, hogy a „komédiások"
másoknak tekintessenek táblabiráink által, mint
társadalmunk páriáinak. Ma mindez másként van.
Az időszaki irodalom kisebb-nagyobb fokú melegséggel ugyan, do folyvást szemmel tartja úgy a
vidéki, mint a pesti színészetet s jelenleg akármelyik hetilap is ad — legalább a központi intézetről — ,,műsorozat"-ot. A múlt század végéről
s a jelennek első tizedeiről csakis a szinlapok adhatnának eféle felvilágosítást, de ezek gyűjtögetését sem közintézeteink, sem országos könyvtáraink nem látják czélszerünek, vagy legalább
hasznos intézkedésnek s o hanyagság miatt hibátlanul soha nem lehet megirni a kezdődő magyar
szinészot múltját.
Ily viszonyok közt méltó tehát a megmentésre
minden egyes szinlap, úgy is mint színészetünk
okmánytárának egy adata, de úgy is, mint a régi
társadalmi életnek egy-egy jellemző vonását magában foglaló egykorú emléklip. Mert e részben
is érdekesek őseink ily maradványai. Ma már
például mosolyognánk, ha Sámsonogy3zerü meséjét ily naivul vagy bártnikóp is, részleteznék a
szinlapok, s ha az ,,olső holyre való fizetést" a
patronusokra biznák: de ez előtt. 50 — 60 évvel,
úgy látszik, megkívánta Nagy-Várad társadalmi
élete.
De lássuk magát a szinlapot.

„Nagy-Várad.

A felsőbbek' engedelmévol.
Ma Szaredán Augustua' 4-dik Napjánn 1813.
A nemzoti játszó társaság által
foo- előadódni:

& Á jtl 8 O IV,
vagy

AZ ASZSZOWI FORTÉLY ÁLDOZATJA.
Históriai Vitézi Szomorú Játék 4 Felvonásba.
Játszó személyek:
Fánor a' Filisteusok' királya . . .
Timnatea, ennek Leánya
Armilla, a Timnatea nevelője . . .
Acháb, a Filisteusok' Fö Vezére . .
Gerár, azoknak igazgatója . . . .
Delila, egy Filisteus Személy . . .
Sámson, az Izraeliták' Fö Birája . .
Monoah, ennek Attya . . . . . .
Hazael, a Szolgája
1-sö )
2-dik > Birái a' Filisteusoknak - . .
3-dik )
Egy Angyal
. . .
Egy Oroszlán
.
'" . .
Filisteus Vitézek
•
. . .
. . • •

Udvarhellyi Úr.
Kantomé If. Assz.
Erzsébeth L. Assz.
Éder Úr.
Farkas Úr.
Juliánná L. Assz.
Vándza Úr.
Diószegi Úr.
Dobrosi Űr.
Horváth Úr.
Szálai Úr.
Mohai Or.
*
* *
*
.•
Török Ur.
FarkasSándor Úr.
Nagy Úr.
If. Farkas Úr.
Bányai Úr.

Ezenn Játékbann előadódnak ama híres és
az eméssz világ előtt esméretes Sámsonnak legnevezetesebb tottoi, Történetei, végtére csudálatos
halála, úgy mint:
i-gő felvonásba. Egy kőszikla nyílik meg
A z
Sámson előtt, melyből kellemetes víz ömlik ki.
Egy Genius ereszkedik le a felhőkből, és
virág koszorúkat toszei az aluvó Sámson fejére.
Sámson egy Oroszlánnal viaskodik, és annak
állat leszakasxtván meo-öli.
A 2-dik Felvon°sba. Simson egy Szamár
Állcsonttal széljelvori a Filisteusok' Seregit.
A 3-dik Felvonásba. A meglántzoltatott
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Sámson öszveszaggatja lántzait s annak darabjaival veri széljel a Filistousokat.
A bezárattatott Sámson kiszabadítja magát
Attyával eggyütt, és a tömlötz vas ajtaját eggyik
karjára, Attyát pedig a másikra vévén megyén
a Filisteusokon bosszút állani.
4-dik Felvonásba. Megtsalattatik Delilátói s
megfosztatik nagy erejétől.
A Sámson szemei kitolatnak.
Sámson a Palota oszlopát megrázván annak
bólthajtását öszve ontja és a Filisteusokat magával eggyütt oda öli.
Ezen Játéknak egész Jövedelmét a Theatrális Directio számomra határozván esedezem
minden renden lévő Pártfogóinknak kegyes megjelenésekért,
alázatos Szolgájok
Tóth István, a Társaság Súgója.
A következendő Játék Jövedelmét Theatrális
Directio Actrix Kántor Gerzsonné Ifj. Asszony
számára határozta.

a Dzambar-utcza szegletén kezdődött s egy egész
terjedelmes városrészt porrá tett. E városnegyed,
mely körülbelől egy négyszög mfldnyi terjedelmű
volt, majdnem 20,000 házat foglalt magában, melyeknek csak egy tizedrészo volt kőből épitve, a
többi pedig mind fából vagy sövényfalból állott.
Pera főutczáján és annak szomszédságában mintegy 50 kőház égett le, mert a tüzszikrák terjedését az erős északi szél is nagyban elősegítette.
A leégett nagyobb utezákban többnyire gazdag örmények laktak, a kik épen a veszedelem
napján ülték meg az alkotmány tizedik évfordulójának ünnepét, s ennélfogva majd mindnyájan
faluzni rándultak ki a fővárosból. E családok
mindenöket elvesztették. De más lakosok is igen
sokan távol voltak a vidéken, épen vasárnap lóvén. Az olasz munkás-osztály majdnem egészen az
elpusztult városrészekbon lakott s igy őket is
roppant nagy veszteség sújtotta. Egyébiránt az
itt lakottak felsőbb osztályából az angolok és örmények szenvedtek legtöbb kárt, de veszteségeik
mennyiségét az ideig még teljes lehetetlenség volt
kipuhatolni. Az elpusztult épületek számát ugy

** (Értekezés a czigány nyelvről.) Müller
Frigyes a czigány nyelvről érdekes értekezést irt,
melyet a bécsi tudományos akadémia történelembölcsészeti osztálya adott ki közelebb. Müllor ur
szenvedélyes kutatója a czigányok eredetének, de
még nagyobb hévvel s előszeretettel tanulmányozza
azoknak nyelvét. A czigányok Elő-India északi
részéből származnak, s a sok barangolás folytán
nyelvük tetemesen megváltozott. Müllernek még
eddig valamennyi nyelvész közt, ki a czigány
nyelvet tanulmányozá, legjobban sikerült a nyelvet föltüntetni a maga eredetiségében. Értekezése
mel'ett öt terjedelmes czigánymesét s néhány dalt
is közöl. A dalokat egy magyar czigány katona
irta le neki s le is forditá azokat. Csak nagy nehezen lehetett e dalokat czigánynyelven közölni,
mert igen sok szanszkrit s magyar szó volt belezavarva.
** (A vakandokról.) Egy kasseli műkertészetben közelebb érdekes kísérletet tettek a vakanddal, ezen oly hasznos s az értelmetlen nép

Konstantinápolyi tűzoltók.
A Bemenetel árra:
Az Első helyre való fizetést Nagyérdemű
Pártfogóinknak kegyességére bi?om. — Második
helyre — 24 kr.
Bilétek találtatnak reggeli 8 órától fogva
a Theátrumnál. — Kezdődik a Játék pontba hetedfélkor, vége lessz 8 után."
Az „actor"-okról és „actrix"-okról csak
annyit jegyezhetünk meg, hogy Kántorné, Udvarhelyi — haugyan U. Miklósról van szó — és
Eder jól ösmert nevek; Vándza sem ösmeretlen,
mert Kazinczy leveleiben gyakran előfordul, de
csak mint gúny tárgya, lévén azon kornak egyik
fűzfapoétája.
Közli Eötvös Lajos.

A konstantinápolyi tűzvész.

A roppant nagy tü Z ) m e l y Konstantinápolyban f. hó 5-én éjrel után egy óra tájt kiütött s a
következő egész napon át folytonosan dühöngött,
mind emberéletben, mind vagyonban iszonyú károkat okozott. A vész a Validé-Csesmé-utczában

hozzávetőleg 7000-re teszik, a vagyonbeli veszteséget pedig több millió font sterlingre^ becsülik.
Az angol követség minden elővigyázati rendszabályt foganatba vett a tűz közeledése előtt egy
órával, de a palota elégését megakadályozni teljes
lehetetlonség volt. Csakis a követségi levéltárakat és okmányokat lehetett megmenteni.
A romok között már eddig is több százra
menő hullára találtak. Magas állású egyének és jó
lelkű tőkepénzesek tetemes pénzösszegeket adományoztak a nyomor enyhítésére és Európa majd
minden fővárosában aláírásokat nyitottak a megkárosultak számára.
Képünk a konstantinápolyi tűzoltók egy csapatát mutatja, midőn az utczákon keresztül épen
a veszély helyére rohannak, vállaikon kis kézi
fecskendő-gépet czipelve, melylyel a pusztító lángok ellen akarnak sikra szállani. De talán mondanunk is fölösleges, hogy az ilyen apró készülékkel
bizony édes keveset árthattak annak a borzasztó
veszedelemnek, mely most az egész müveit világ
részvétét annyira felkölté a szerencsétlen peraiak
iránt.
S L.

Melléklet a Vasárnapi Újság 26-ik számához 1870. jim. 26.

Egyveleg.

áltak sok helyen mindig üldözött állattal. Egy 50
négyszeg lábnyi faláda-formát megtöltötték földdel, ugy hogy a deszkák oldalt egy lábnyira kiállottak, a fenék pedig teljesen áthatolhatlan volt
s a vakand és a rovarok ki nem mászhattak. A
földbe aztán bokrokat s különféle kerti növényeket ültettek s miután ezek megbokrosodtak, közel
300 darab mindenféle kártékony féreg, u. m. cserebogár-kukacz, giliszta stb. tétetett oda, melyek
mindjárt befurakodtak a földbe. Egy idő múlva,
midőn már a férgek élelmüket keresték, a vakand
is oda tétetett, s rögtön elkezdte munkáját. Az
eredmény 34 óra lefolyása után megvizsgáltatott
akként, hogy a föld finom rostára hányatott, mely
csak a homokrészoket ereszté át. Kitűnt, hogy már
csak 18 darab volt életben a betett férgek közül,
a többit 34 óra lefolyása alatt a vakand mind öszszekereste s megette.
*>*(A legnagyobb park a világon) anew-york
central-park, mely 800 hold területű, 21 millió
forintba került, s melynek évenként öt-hat millió
látogatója van.

T A R H Á Z.

jóleső volt tapasztalnom, mikép a t. olvasóközön- Lajos, Szász Károly, Tatai András, Baráth F e ség minden eddig megjelent munkám iránt kivá- rencz stb. tollából, s Dobos János sikerült kőnyo= (.% történelmi képvázlatokra) nyitott ló részvétet és érdekeltséget volt szives tanúsí- matu arczképével van díszítve. Jótékony czél
állami pályázat határidejének leteltével hét pá- tani. Ez volt egyik legfőbb oka, hogy ime ismét is van összekötve a vállalattal, a mennyiben tiszta
lyamű érkezett be, melyek immár több hete a egy egész uj gyűjtemény nyel jelenek meg, mely a jövedelmének egy része a kecskeméti egyházmenemzeti múzeum képcsarnokában közszemlére bo- két utolsó év alatt irt szerény alkotásaim összegét gyei gyám- és nyugintézeté. Az első füzet, melyet
csátvák. A biráló bizottság legközelebb összeül, képezi. Reménylem, hogy e gyűjtemény még valószínűleg több is fog követni, Petrik Géza kide mielőtt az kimondaná döntő itélotét, nem lesz inkább ki fogja elégíteni olvasóim igényeit, mint adásában, csinos kiállításban jelent meg: Ára? —
fölösleges a magunk szavazatával is hozzájárulni az eddigiek, s kik már szivesok voltak e könyvre Ajánljuk az illetők figyelmébe.
azon biráló nézetqk nyilvánulásához, melyekből a megrendelést tenni, azok is kárpótolva lösznek
** (Az „Erdészeti Lapok") idei folyamának
közvélemény szava alakul. Az elsőség Székely várakozásaikért, a mennjiben a késedelem által 4-ik füzetét vettük. Tartalma: Porosz-Szilézia
Bertalant illeti. E nézetünket örvendetesen támo- az ígért tartalom néhány ívvel növekedett, és a erdészeti viszonyai. Az erdei legelő használatágatja a napisajtó legtekintélyesebb lapjainak ösz- kiállítás is csinosabb lőn. Most tehát, midőn a 216 nak káros eredményeiről. — Nézetek a juhlegelőszevágó ítélete. Ő két vázlattal pályáz s egy be- lapra terjedő kötet megjelent és szétküldése is ről az erdőben. — A magonezok elvadulásáról. —
végzett nagy festménynyel: „V. László király megkezdetett ? saját magam veszek bátorságot, Faárak a selmeczi k. főbányagrófi hivatal kerüleneveltetése Czilley Ulrik által." E nagybecsü hogy azt e néhány sorral a költészet-kedvelő kö- tében. — Különfélék. — E derók szakfolyóirat
festmény a királyi palotában Czilley által rende- zönség figyelmébo ajánljam. Az eddigi részvét előf. ára egy évre 5 ft.
zett éji tivornyát ábrázol; a bor gőze és a kéjhöl- előre is megnyugtat arra nézve, hogy buzgalmam
** (A Csokonay-szobor) mintáját azért nem
' gyek tánczától felizgatott, s erkölcsileg betudnat- és őszinte komoly törekvésem e téren ezután sem szállítják haza Münchenből, mert a müncheni
lan állapotba merült ifjú király Czilley kívánsá- lesz eredménytelen, és csekély tehetségem a halál öntöde minden ott készült szobor mintáját meggára egy fontos államokmányt ír alá. A kereveten előtt is számithat némi elismerésre és támogatásra. tartja, s Münchenben ily mintákból máris gazülő Czilley 8 a mámoros ifjú igen szép, lélektani- — Az igaz költészet barátai C3ak napról napra dag múzeum van berendezve, melyet ezerén és
lag érdekesen alakított csoportozat, szintúgy a szaporodni fognak és nem kevesbedni, mint ezt a ezerén látogatnak. így inkább örülnünk kell
csillár fényétől élesen világított bajadérek s a híg kedélyü és száraz gondolkodású fők bizonyit- rajta, hogy e múzeumban, hol Napóleon, Göthe
kerevet alján gondolatokba merült bohócz alakja. gatni szeretik. A költészet egyenrangban áll a Washington stb. szobormintái vannak, MagyarSzékely másik vázlata Tököly végperczeit vallással, és mig emberek lesznek, addig költészet országot nemcsak József főherczeg, hanem egy
láttatja, a mint a Heister által ostromlóit Árvavár és vallás is lesz! A természet leleplezhetlen örök magyar költő szobormintája is képviselni fogja.
földalatti csarnokában bucsut vesz fiától s átadva titkai szolgálnak erre nézve kezességül, melyek a Kétségkívül jól esik az utazó magyarnak, midőn
neki kardját, afinmegmentését Vay és Bercsényi képzelemnek végetlen dús anyagot nyújtanak s az az illető hivatalnok majd a látogatóknak megmahűségére bizza. Nemzeti zamat, erélyes alakok, egyénnek ama különféle eszmékre és érzésekre, gyarázza, hogy e szoborminta Csokonayt, a maérdekfeszitő helyzet és nemes alakítás képezi ér- melyek eredetben mindnyájunkkal rokonságban gyar költőt, ábrázolja s eredetije Debreczenben van.
demeit o másik vázlatnak is, mely a művésznek állván, a költészet és vallás anyaforrását képezik,
nemcsak valódi hivatásáról, de igen fejlett szak- s melyek a „szép" s „igaz" alakjában és színében
Közintézetek, egyletek.
képzettségéről s alapos tanulmányairól te3z bizony- érzékeink előtt megjelenve/ lesznek ránk nézve
örökértéküvé,
költészetté!
És
én
meg
vagyok
győságot. Ha ezen és ily tulajdonságok bátorítását
** (A magyar tud. akadémia) jog- és törczélozza apályázat — mint hiszszük is — akkor a ződve, hogy az ily költészetnek barátai csak nap- ténettudományi osztályának jun. 20-diki ülésében
bizottmány Székelytől meg nem fogja tagadhatni ról napra szaporodni fognak! Példák erre: a mű- két felolvasás volt; egyiket Szilágyi Sándor tarvelt nemzetek' — E költészetnek törekedvén szol•az első pályadíj kiadását.
totta „A német uralkodás kezdete Erdélybon"
gálni én is, magamat még egyszer a költészet
Sok tehetséget, de a fentebbi előnyöket csak barátainak szivesfigyelmébeajánlom. —Pest, 1870. ezimmel, a másikat Wenzel Gusztáv „Kassa város
parketkészitésének nevezetességeiről a XV-dik
kisebb mértékben tüntetik föl a többi pályázók évi június 25-én. — Benedek Aladár."
században." Az első értekezés Apafi Mihály utolsó
vázlatai. így Benczúr Gyula (Münchenben) „Szt.E felhívás után mi egyszerűen a lapunkban éveit vázolja Alvinczi Péter 'egykorú, igen érdeIstván király keresztelkedését" ábrázoló szép műve
is, melyben a könnyű ecsetkezelés és festői előadás Benedektől eddig megjelent költeményeket hoz- kes okmánytára alapján, mely 1685—88-ig terjed,
meghaladja ugyan Székelyét, de a csoportozatok zuk a közönség emlékezetébe. Benedek Aladár az s jelenleg a erd. Múzeumban van és pedig kiváló
elrendezése s az egész jelenet történelmi nyomaté- ujabb költői nemzedék egyik legtehetségesebb figyelmet fordit Bécs akkori felhatalmazottjára,
kossága igényeinket nem képes ugyanoly mérték- tagja, s minden kötete haladásról tanúskodik. Dunod Antid burgundi papra, ki Erdélybe beben kielégiteni. Még felületesebb mű a Madarász Törekvése komoly és elszánt, s nála a költői ke- lépésekor monda ama rejtelmes szavakat: „akár
Győző képvázlata, ki a bizottság által kitűzött dély a phantaziával, a kifejező nyelvezet !a mű- akarjátok, akár nem, az én kegyelmes császárom
feladatok sorából „Bethlen Gábort, tudósai köré- vészi alkotásra törekvéssel legtöbbször párosul. A pártfogásába vesz titeket" — a minthogy ez meg
ben" választá tárgyául. Első pillanatra kissé szem- miért nem tartózkodunk legújabb gyűjteményét a is történt nemsokára s maga után vonta Erdély
szellemi pusztulását. — Wenzel értekezése iparfényvesztő hatással van a nézőre, de sem egészben, közönség figyelmébo ajánlani.
sem részleteiben a beható komolyabb bírálat előtt
E kötetre — mint a felhivás mondja—július történelmünknek tölti be e»y régóta érzott hézameg nem a g a helyét. Thán Mór, Kún Lászlónak, végéig 1 ftjával lehet megrendelést tenni; dísz- gát s e miatt méltán éljenezhették meg a felolvaHabsburgi Rudolf szövetségében a csehek ellen vi- példány 2 frt. E határidő után csak bolti áron 1 frt sót. Az ülés után zárttanácskozás szerződött, me vott morvamezei diadalát ecseteli, a mint a csata 50 krért lesz kapható; diszkötésben 2 frt 30 kr. lyen az akadémia belügyei tárgyaltattak.
után az elesett Ottokár fiát foglyul adja át a német A könyv postai utánvét által is megrendelhotő.
** (Az akadémia) Bálint Gábor fiatal oriencsászárnak. Derék művészünk ezen vázlatának di- Megrendelések: Aigner Lajos könyvkereskedé- talistát négyszáz arany segélypénzzel küldi Moncséretére azonban a meleg színezet méltánylásán sébe, (váczi-uteza 18.) küldendők. Szerző összes golországba. Ezenkivül Fogarassy János is ajánkívül kevés jót mondhatunk. De még kevosebbet költeményeit (4 kötet) a kitűzött határidő alatt lott fel 100 darab aranyt a fiatal nyelvész részére.
Orlay pályaműverol, ki élettelen alakok csoportjá- 4 frt 80 kr. boltiár helyett 3 írtért lehet mog- Az akadémia határozata szerint négy évig kell
ban, sikeretlenül iparkodott ugyancsak „Szt. Ist- rendelni.
künn lennie. Az első két évet Kazánban tölti, innen
ván keresztségét" képpé alakítani. A 7-ik vázlat
** (Bankszabadság,) különös tekintettel a a nomád mongol népekhez vándorol s aztán SzibéLöschinger vidéki festész-hazánkfiától való; tár- magyar bankmozgalomra. Irta Horn Ede. Pesten riába megy.
gyát : Szt.-Istyán lovaggá avattatása képezi — az „Athenaeum" kiadásában, 1870. A 315 nagy
** (A nemzeti színház számára) 60,000 frtnyi
melylyel nyilván nem tudott megbirkózni; felfo- nyolezadrétü oldalra terjedő díszesen kiállított segélypénzt a kormány már folyóvá tette s 10,000
gása, alakításig képessége még fejletlen, s arra, hogy munka, mely négy év előtt franczia és német frtot ki is fizettetett. A többit havonkénti részlejövőben jobb sikerrel pályázhasson, még sok komoly nyelven tétetett közzé és a tudományos világban tekben kapja a színház. Ez összeg a király czívilmunkára és erőfeszítésre kell elszánnia magát.
nem csekély figyelmet költött, most bővítve ma- lisztájából művészeti czélokra szánt 294,000 ftnyi
gyar
nyelven is megjelent és szerző különös tekin- segélypénzből fizettetik; kapni fognak belőle a
Ez az első művészeti pályázat idei eredménye.
tettel
van benne hazai pénz- és bankviszonyainkra. budai és kolozsvári színházak is.
A magas igényekhez mérve, melyeket a kultuszA
munka
hat főiészbői áll. Az első a vertpénz
minisztérium támaszt, nem lehet sikeretlennek
forgalmát, történetét s viszonyát a csereforgásban
^ondanunk. Óhajtandó csak az, hogy a biráló
Ipar, gazdaság, kereskedés.
adja elő. A második főrész a hitel olméletét adja
bizottság Ítéletében is szem előtt tartsa a fokozott elő. A harmadik főrész a bankokkal, a negyedik a
= (A közgazdasági minisztérium) a követ"^igények teljes szigorát, mert történelmi festé- pénzjegygyei (bank- és más hiteljegy); az ötödik
kező
értesítést tette közzé: A folyó évi aratási
szetünk emelkedését és nemesedését csak ugy a szabadalmazott bankrendszerrel (central bankmunkák
alkalmával az országban netán ismét mu°gjak őzen állami pályázatok valóban előmoz- rendszer) ; a hatodik főrész végre a bankszabadság
' a °'> ha jelszavul tűzik a kérlelhetlen elvet: rendszerével foglalkozik. Szerző nagy tudományos tatkozható munkáskézhiány lehető enyhítése végett a katonaságnak aratási munkára való szabad8W
apparátussal tárgyalja az érintett fontos ügye- ságolása iránt a magyar kormány és a közös
ket és mindenkor különös tekintettel van tör- hadügyminisztérium közötti megállapodás folytán
ptrr <.t;* , n e f ^ A l a d á r ) „Legújabb költeményei" téneti fejlődésökre is. A könyv Jókai Mórnak van következő intézkedés jött létre: Az országban állomásozó gyalogsorezredek és vadász-zászlóaljak
eddiS eíöfi
" t b e u 2 1 ( ? I a P ° n megjelentek és az ajánlva.
*• (Kecskeméti Lelkészi Tárt) indított meg, a rendes őrszolgálaton kívül álló logénységeaz aratett.° Most ° - á m á r a s z é tküldésök megkozdeAinner Lain! g f" U J f e l m 'vási ivet bocsátott szét kecskeméti reform, egyházmegye határozata foly- tási időben három hétre munkaadók rendelkezéko n
0re8kedé8e
B e n e d e k tán s erkölcsi pártfogása alatt, Fördős Lajos re- sére bocsáttatik. A rendelkezésre álló legénységn
y
s
o
teménye iránt aK ö&
"W V Í T M™" form, lelkész és főesperes. Az első füzet számos nek az aratási munkákra alkalmazása, az illetők
z
igy szól :
onseg figyelmét. A felhívás predikácziót s a gyakorlati lelkészet körébe tar- szabad elhatározásától függvén, a munkabér és eltozóegyéb munkálatot tartalmaz, e téren kitűnők- látás megállapítása a munkaadó és katonaság közti
„Aköltészete mostohajidőszakában kétszerte nek ismert irók, többi közt Fördős, Dobos, Filó szabad egyezkedés tárgya, mely egyezkedés az ez-

Irodalom és művészet.
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Ted és zászlóalj-parancsnokságok utján lesz közve- czia lapok is tüzetesen megomlékeztok, néhány
títendő. A fejenként és naponként 3'/2 krban meg- nap óta Pesten időz s valószínűleg csak a jövő hó
állapított egyenruha koptatási átalány miként lefi- végén indul vissza külföldre.
zetése iránt az illető ezred vagy zászlóalj parancs** (Egy angol,) Wilson, az ismert novü varnokai fognak a munka-adókkal megegyezni. Hogy rógépgyáros Londonból — csakhogy a Batthyánya katonaság munkára bocsátása iránti kérések elin- gyászünnepélyen jelen lehessen — az aznap reggel
tézésében minden időveszteség olkerültessék, figyel- érkező vonattal Pestre jött, este pedig a gyászmeztetnek az illetők, hogy személyesenvagy bead- ünnepély után visszautazott.
ványaikkal ogyenesen a legközelebbi állomások
** (Mátyás király szobrára) Gömörmegyében
ezred vagy önálló zászlóalj parancsnokaihoz for- nagyon buzgón folynak a gyűjtések. Már oddig
duljanak.
több száz forint gyűlt össze. Közelebb a megye is
** (Uj gyarmat) keletkezik Pest közelében a kibocsátotta gyüjtőiveit s a jövő hó 10-kéig foggubacsi pusztán, hol Saida J. birtokos 200 ház- nak tartani a gyűjtések. Műkedvelői előadásokat
helyet osztott fel, melyet máris vásárolnak a pes- is fognak tartani Rimaszombatban.
tiek. A földbirtokos a héten adta át a tulajdonjo** (Pauler Tivadar) közelebb Nagyváradon
got ünnepélyesen a vásárlóknak, a mely alkalom- időzvén, az ottani jogászok fáklyás-zenével tisztelmal barátságos lakoma is tartatott. Az uj község ték meg.
a királyné tiszteletére Erzoébet-falvának fog ne** (Stein Náthán pesti gabonakereskedő) és
veztetni.
háztulajdonosait csak legutóbb nemesitett meg a
hivatalos lap — e „kitüntetés" után 3000 frtot külKözlekedés.
dött a miniszterelnöknek a honvédek segélyezésére,
— (A nagyvárad-kolozsvári vasút) megnyi- 3000 frtot a kereskedelmi minisztériumhoz kültására Kolozsvárit nagy ünnepélyekre készülnek. földre küldendő ifjak sogélyezése végett és 1000
Lesz bankett, kivilágítás. Mint a „Kolozsv. K." frtot a Kisfaludy-társaságnak.
értesül, a megnyitásra a vendégek július 15-kén
** (Simonyi Antal) legrégibb és elismert
Pestről gyorsvonaton reggel indulva, esti 7 órakor fényképészünk, a sebestyéntéri é3 zöldfa-uteza
érkeznek oda. A sztánai töltés mellett fényes sarkán fekvő házat megvette s oda helyezi át rövid
tánczvigalmat fognak rendezni.
időn fényképészeti mű-termét.
— (Torda város részéről) a vasút ügyében
** (Egy állatorvos kitüntetése.) A királyné
több személyből álló küldöttség érkezett Pestre. értékes molltűt küldött dr. Zlamál állatorvosnak,
A küldöttség tagjai Szigeti Sándor főhadnagy, ki a kis főhorczegnőt tejjel ellátó s megbetogült
Érsek Elek tiszti ügyész, Váradi Károly tanár, tehén gyógyításán sikeresen fáradozott.
sat. A küldöttség mérnököket is hozott magával,
** (Esküdtszéki tárgyalás.) Thaisz Elek pesthogy kérelmöket szakértő férfiak bizonyításával
városi
főkapitány sajtópöro Forster József a,,Köztámogassák.
biztonság" ez. lap szerkesztője ellen szerdán nagy
x* (Debreczenbbí SzatJimárra) a napokban
számú hallgatóság jelenlétében ment végbe. A tárindult el az első tehervonat, miután a magyar gyalás, melynek folyamában 38 tanú hallgattatott
éjszakkeleti vasúton a földépitményeket Szathmá- ki, d. e. 10 órakor kezdődött, s éjjeli 11 órakor
rig már lerakták.
ért véget. Az esküdtszék Forstert 7 szóval 5 ellen
rágalmazási sajtóvétségben vétkesnek találta, s a
Mi njság?
sajtóbiróság 3 havi fogság és 200 frt pénzbir** (Batthyány- gyászünnepélyek.) Gr. Bat- ságra itélte el.
thyány Lajos ünnepélyes temetése napján Eger
** (Halálozások.) Heinrich Ferencz, volt honvárosa azzal tanusitá kegyeletét a nemzet vértavéd-utászkari
alezredes s komáromi táborkari törzsnuja iránt, hogy a minoriták templomában gyásztiszt,
jun.
17-én
élete 68-ik évében elhunyt, —
istentiszteletet tartatott, melyen igen nagyszámú
kö/öneég jelent meg. — Szentesen előbb a Gyöngyösön Györffy Ignácz földbirtokos s a kareformátus, aztán a kath. egyházban tartottak szinó érdemes igazgatója, o hó 19-én, 59 éves koistentiszteletet. Megünnepelték e napot Adonyban rában elhunyt; sétaközbon érte agyszélhüdés. —
és Ns.-Mileticsen, mely utóbbi helyen, Zomborból Erős Lajos Szabolcsmegyének több ülésszakon át
országgyűlési képviselője meghalt. Szeme világát
is számosan jelentek meg.
** (Érdekes vendége) volt fővárosunknak a már régebben elvesztette és még a múlt országnapokban: Tewfrik Mehemed herczeg, az egyp- gyűlésen rendszerint egy fiatal ember vezette be
tomi alkirály fia. A herczeg reggel érkezett az ülésterembe. Halálával a gyász a Szögyényi
Pestre gőzösön s az Európába szállott. — A kik nemzetséget is érte, mertSzögyényi-Marich László
látták, csinos fiatal embernek mondják; lehet főispán és a boldogult Erős Lajos két testvér25 — 26 éves ; olegans franczia ruhában jár, fején leánytól szülotett, és pedig a mi nevezetes, ugyanvörös fezzel. Meglátogatta Andrássy miniszterelnö- azon évbon 8 ugyanazon napon. — Demeter József
köt, meg elunté a magyar akadémiát, nemz. mu- felsőbányai rof. lelkész jun. 17-én, 57 éves korázeumot. A városligetben és a Rákoson is volt, s o ban meghalt. — Legfelsőbb törvényszéki bíró,
n apón oly szél dühöngött s oly porfollegek kereked- Pap Alajos neje, Füzy Eszter élete 48-ik évében,
tek, hogy a horczeg azt hihette: otthon van, az jun. 17-én Pesten meghalt.
egyptomi homoksivatagok közelében. Innen másnap Bécsbe utazott.
Nemzeti színház.
** (Képviselőjelöltek.) Pozsonyban a Lónyay
Péntek, jun. 17. „A jó falusiak.1' Színmű 5 felv. Irta
Menyhért közös pénzügyminiszter lemondása foly- Sardou V.; ford. Paulay és Szerdahelyi.
tán megüresült képviselői állásra Samarjai, Horn
Szombat, jun. 18. Uj szereposztás és betanulással
Ede és Falk Miksa a jelöltek. Vácz baloldali vá- először: ,,A vindsori vig nú'fc." Vig opera 3 felv. Zenéjét
lasztói az elhunyt Drágffi holyébe Degré Ahijost szerzetté Nicolai Ottó.
Vasárnap, jun. 19. „Szentiván-éji álom." Színmű 5 felv.
kérték föl a jelöltség elfogadására. Oraviczán a Irta Shakespeare; ford. Arany János.
képviselőválasztás a románoknak kiváló részvéHétfő, jun. 20. „Egy millió." Vígjáték 4 felv. Irta
tével jun. 22-én megtörtént. A megjelent válasz- Labiche és Delacour; ford. Szerdahelyi.
Kedd, jun. 21. „Don Cárion." Opera 5 felv. Zenéjét
tók, két ezernél többen egyhangúlag mogválasztották Szende Béla honvédelmi miniszteri ta- szerzetté Verdi.
Szerda, jun. 22. „A füsvény." Vigj. 5 felv. Irta Monácsost.
liére; ford. Kazinczy G.
** (Tisza Lajos) lemondott a bihari főispánCsütörtök, jun. 23. „A vindsori vig nök" Víg opera 3
felv. Zenéjét szerzetté Nicolai Ottó.
Bágról.
** (Kerkapoly Károly pénzügyminiszter) vaSzerkesztői mondanivaló.
sárnaponként 10 órától egy óráig ad kihallgatásokat.
— Sümeg. B. J. Az érdekes képeket és czikket mi** (Munkácsy Mihály) gyorsan nagy hirre ju- előbb közöljük. Az eredeti rajzokat teljes épségben fogjuk
tott fiatal fostőnk, kinek „Siralomházáról" a fran- visszaszolgáltatni.

HETI-NAPTAR.
Hónapi-és
bellnap
26 Vasár
27 ! Hétfő
28 Kedd
S9 Szerd.
80 Csőt.
1 Pént.
2 Szóm.

n. és prote»tans
naptar

Június

Izraeliták
naptara

Hold
hossza
f.

SAKKJÁTÉK.

552-ik sz. í. — Vész J. A.-tól
(Budán.)
Síitát.

nyűg.

p.

hossza

p. t.
56
78
90
103
1 116
0 128
0 H2

kél

nyűg.

Mindenkinek van szerencséje!!

Csak alapos gyógyítás biztosit atóbajok ellen.
Titkos

csak hogy azt kellően fel kell használni! betegségeket
Nyolcz húzásra,

s tehetetlenséget,

igen rövid idő alatt, azaz: folyó évi aug. hó 31-ig, é s pedig:

húzás
Hitelsorsjegyek
1854-diki sorsjegyek
Dunagözhajózási sorsjegyek
Salm sorsjegyek
Waldetein sorsjegyek
Clary sorsjegyek
,
1860-diki sorsjegyek
„_^ÖJ__
.,
Badcni sorsjegyek

elgyengült férfleröt,

július

l-jén főnyeremény 200,000 forint
l-jén
„
52,500
l-jén
„
52,500
15-kén
„
21,000
15-kén
„
21,000
30-kán
„
12,000
augusztus l-jén
„
300,000
. „
31-kén
„
35,0«0

egy r é s z l e t J e ^ e o r ^ r t o k b a n 2 ( ) r & z v e v ö v e l 1 0 évnegyedenkinti részletbefizetéssel 10 ttjával, .vagy pedig Í 2 évnegyedenkinti
részletbefizetéssel 5 ftjával; a teljes befizetés után az összes sorsjegyek árfolyam szerinti értéke a részvevők közt egyenlő
arányban készpénzben fog szétosztatni.
,..
. , ,
„„ ,
A sorsjegyek, egy itteni bankintézetnél vannak letéve. -fW Bélyegdíj egyszernundenkorra 63 kr.
Megrendelések a vidékről még utánvét mellett is eszközöltetnek.
_
~ Sorshuzási lajstromok minden húzás után ingyért küldetnek meg. * ^ 6
r
Ilynemü társulatok alakítása óta nálam több mint 20,000 ft. ny eretett meg, és fizettetett k. az illető feleknek készpénzben.

853 (2-6)
a

b

c

d
e
f
g
h
Világos,
Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond,

PORGES LAJOS pénzváltó-üzlete

Pesten, Uorottya-ntcza 12-dik sráni alatt a börze s Lloyd épület kii/.elébcu.

(Gouyer M. A.-tól Parisban.)

és

Politikai Újdonságok
1870. második félévi folyamára.

(„Országgyűlési Bes2édtár"-ral s más rendkívüli
mellékletekkel).
Postán küldve vagy Budapesten házhoz hordatva.

A két lap eiryüU:

Félévre (július—deczembor)

5 ft. — kr.

Csupán" a Vasárnapi Újság:

Félévre (július—deczember)

3 ft. — kr.

Csupán a Politikai Újdonságok:

Félévre (július—deczember)

a ré#i német színháztér háznégysssögének harmineznd-utezai
oldalára Kugler mellé

Tudósítás főtulajdonosok számára.

A VASÁRNAPI ÚJSÁG

8 ft. 50 kr.

B/^
Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal szolgálunk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — Az eddigi czimszelvényekből egyegy darab szíves beküldését kérjük.

Heckenast Gusztáv,

hírlap kiadó-hivatala P e s t ) egyetem utcz»
4-ik szám alatt.

Dickens Károly (arczkép). — Ke feledjük
— A
magyar és hazája. — A moldvai csángókról (vége). —
| A Batthyány-gyászünnepély (két képpel). — Kaliforniai
képek. — A mérgekről (vége.) — Magyar szinlap 1813-ból.
— A konstantinápolyi tűzvész (képpel). — Egyveleg. —
Tárnán: Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek.
j Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közlekedés. — Mi újság?
í Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — SakkI Játék. — Hetinaptár.

,

könyvkereskedésének minden agai

Világos.
SOtét.
1. V a l - a 7
Kd6-e5:
2. Va7—d4f
Ke5—d4:
3. £2 — f4 matt.
Helyesen fejtették meg : Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe
József. — Szombathelyen: Müller Lázár. — Jdszkiséren:
Galambos István és László. — A pesti sakk-kör.

Előfizetési felhívás

gyakori magömlések, sót a végképeni
tehetetlenséget katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerű
módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az újonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyítja Weiss J. gyak.
orvos és szülész, az itteni cs. kir. garnison főkórházfoau kiszolgált osztályorvos , minden alkalmatossággal ugy a
titoktar, ás. mint a gyógyezélokhoz jól
beosztott rendelő-intézetében Pest,
Sebestyén-tér 4-dik szám 1-sö emelet,
(a ,.2 huszárhoz" czimzett kávéház felett), naponkint reggel 7 órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Díjjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógyszerül is
gondoskodik,
675(6-12)

RÁTH MOR

Az 547-ik számú feladvány megfejtése,

6. P- ó. p.
47 2 28 5 36
1 3 0 6 37
28 3 39 7 36
6 4 26 8 30
1 5 22 9 18
53 regg- este
12 7 36| 10 3i
| Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. s*.)

f>-

HIRDETÉSEK.

vllamint egyátaTában évenkint 38 hozásban játszhatni minden ausztriai állam- s magánsorsjegyekre már as első
10 ft. évnegyeden részlet befizetése után

TARTALOM.

Siván R.
Jun. (ó)
ó.
94 34
14 D 2 Elizeus 27
95 31
28
15 Álmos
96 28
29
16 Tichó
30 Roschod 97 26
17 Bertalan
1 TuamuE 98 23
18 Leontin
8
99 20
19Judás, Thádé 2
8
*' !•> Illés
100
17
3 43.Sabb.
8
változásai
Ujhold 29-én 0 óra 49 perczkor reggel.

B 3 János és VÁ\ B 2 Jeremiás
László király
László
Leo pápa
-j- Arszlán
Péter és Pál • Péter és Pál
Pál emléke
Luzina
Theodorik
Tibolt
Sarlós B. Assz. Ottó, Ulrik

Hold

Görög-orosz
naptar

— Hidvég. R. L. Ugy a távirati, mint a postai küldemény idejében megérkezett. Minden rendben van és lesz.
— F.-Borsod. Tizenkét ref. tanító. A „P. U." legközelebbi számai egyikében közölni fogjuk.
— Szt.-Miklós. F. J. Dickens emiitett szép beszélyét
ep most fordítja lapunk számára egyik munkatársunk, s így
kegyed kívánsága még a jövő hó folytán teljesülni fog.
— Zsély. „Apafi kulacsa." A vers üresebb, mint a
kulacs volt az elrimelt történetkében.
— Pest. R. F. A választ a legközelebbi találkozás
alkalmával adhatjuk meg.

Az ö Felsége I. Ferencz József császár által egyedül s kizárólagos szabadalommal kitüntetett üditö-nedv lovak számára Kwizda F. J. Kornenburgban, a
lovak legkülönbfélébb külbetegségei eseteiben igen keresett s hathatós szer; az, különösen mint fentartó szer ajánlható, mert az által, a nehéz munka vagy vénség
által gyöngített s bántalmazott ívhur s izmok gyors helyreállítása éretik el. A sok
közül álljon itt egy eset:
•
Kwizda F. J. urnák Korneuburgban!
Különös szerencsémnek tartom önt arról értesíteni, hogy cs. kir. szab. üditönedve egy vén s nagyon elcsigázott kocsilónál kitűnőnek bizonyult be. Minthogy
a ló 21 éves, igen magas és testalkatásu vala, legkevésbbé sem kecsegtetett a remény
annak meegyógyulására, mert az izmok dagadása rendkivüli volt, s a ló alig állhatott bántalmazott lábain; cs. kir. szab. uditö-nedvének három nap folytam szakadatlan használata után a ló rendes munkáját vógzé s jelenleg tökélletesen helyre van
állítva. — Bécs, apr. 24. 1870.
Buchwald W.,
a cs. theresiánumi akadémia első lovászmestere,
ezelőtt lovaskapitány.
A „Sport" folyóirat, mint a lótenyésztés érdekét előmozdító központi közlönye a Kwizda F. J.-féle üditö-nedvröl a következőleg nyilatkozik: ü. t o l j £ £ ^
használata minden alkalomkor, nemcsak mint fentartó — hanem mint gv"£y z
.
is ajánlható - hol az forogván fenn, hogy egyidejűleg hüsitő- s erősitőleg nasson.
lovak munkábani tulterheltetési idejében mosatások vannak rendelve, melye*
h
a lovak előrészén a válltól le a térdig s a vese tájakra terjesztendők ki. Ivnu j , s
"ls^
natoknál stb. borogatások használandók, melyeknek mindenkor nedvesek
nedves
kell lennie; csúzos fájdalmakban a folyadékot higitlan állapotban h a s z n a l , g *
előnynyel jár, következetes és figyelmes használata e folyadéknak, legtöbb eseio
legüdvösb eredményeket idézi elő. Minélfogva ez üditö-nedvnek egyjoravaio
lóban sem volna szabad hiányoznia.
A Kwizda-féle állatgyógyászati szerek valódi minőségben kaphatók:
PESTEN Török József ur gyógyszerésznél, király-uteza 7. szám;
n»«yer A. s társa; Halbauer testvérek; Giatz J . ; Kindel Rakodczay A.
gyógyszerészeknél. BUDÁN az udvari gyógyszertárban; ezenkívül Magya-rorsz g
ma
J<inem minden városa- és mezővárosában léteznek raktárak, melyek összesen az
olv
asottabb lapokban időnként közzététetnek.
855 ( 2 ~ 2 )
, Csalódások kikerülése tekintetéből tisztelettel kéretik, hogy a
. Kwizda Ferencz J.-féle Üditö-nedv (Restitutions-Fluid),
a , n a g a n e m é b e n e g y e t i e n s z e r - cs. kir. szabadalommal ttintettetett w, mas
nnemti s hasonnevezetü készítményekkel össze ne tévesztessék; tovább kwetüc
azt gzlveS figyelemre méltatni, hogy a korneuburgi marhapor minden tuggvenye,
ltt
átható hasonmásu vörösfesték nyomású aláírással van ellátva.

„az nj vastuskóhof
czim alatt tétettek át.

A könyvkiadással foglalkozó osztáh

A tulajdonképeni könyvkereskedés

Bátti flór
könyv ki adó-hivatal a

RáÜi Mór és társa

czéggel az uj nagyszerű csarnokban ezentúl
helyiségre Is az ország legnagyobb
könyvüzlete lesz, és méginkább mint ed- czéggel jövőre is tevékenységét a ina«ynr
Irodalomnak nemesebb irányban valé
dig, minden igényt kielégíthet.
fejlesztésére fogja fordítani.
Ezen osztály veszi át az
Azonkívül kezeli az

oktatásügyi minisztérium

népiskolai kiadásainak főügynökségét, ugy

oktatásügyi minisztérium

.a. .nyilvános
.,, . . i . I I K , ^ n
n u j >ii- — - —
könyvtárak,
fő- meghagyásából a népiskolák

felszerelésére

és k ö z é p t a n o d á k , k a s z i n ó k , S megindított saját kiadásokat, nemkülönben

önképzőkörök és olvasó- \az igazságügyi és honvé
egyletek
delini minisztériumok

nagyobb mérvbeni ellátását, ugy a magán
hivatalos kiadásait minden nyelven; végre:
megrendelések pontos teljesítését.

a „Reform" nagy napilap föigazgatását
Midőn ezen hely változás által a helyszűke okozta súlyos bajok orvosolva vanw
nak, az egyesült könyvkereskedési ágak oly szerencsés helyzetbe jutnak, hogy «& országszerte nyilvánnló nagy bizalom által reájuk mért feladatnak most mar könynyebben megtudnak felelni.
( ~ >

Huíle balsamique
(balzsaiiios-olaj),

jónak tapasztalt s a legnagyobb tekintélyek által
számtalan bizonyítványokkal igazolt szer a fülféregrákfene ellen, vadász és vizslakutyáknál.
1 üveg ara % ft. 4 5 kr. a. e.

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

Egy hírneves angol állatorvos által 30 e'ven át
használt kutya-lapdacsok nemcsak előmozdítják a
fül-rákfene gyorsabb gyógyulását, — hanem meg« j « , . *u«»«
- , b e t e 8^«ektöl, u. m. nehézkór, vidatáncz köszvényóvják,
s rüh-től, az eb-düh ellen pedig a legnagyobb sikerrel használható. *
813 (6-0)
Egy skatulya ára 1 ft. 10 kr.
i y Bérmentes levelek által megrendelhető: Bittner Gyula gyógyszerésznél
Gloggniczban.
^

332

JL O v i forintért

menyasszonyi készletek
úgymint:

12 in??. 6 lábravaló, 6 hálónjjas, 0 szoknya, 12
zsebbeli, 12 pár harisnya, 12 törülköző, 12 asztalkendő abroszokkal, 6 paplan. 6 alsó lepedő, 6 párna,
1 kávés abrosz és 12 csemege-kendő.

TAKÁTSI A.

a „vőlegényhez" uri-utcza a párisi-utcza sarkán.

Előfizetési felhívás

27-ik szám

Régi pénzeket
és mindennemű régiséget, drágakövet,
lovagló és nyeregszerszámokat lótakarókkal együtt, arany ezüst és drágakövekkel kirakva; továbbá gyöngyöt,
szineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb áron.

Régiségek és természetiek
irodája.

Hatodik kiadás
(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet

titkai
s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
801 (10—12)
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t, lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszeréről,

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épületben, 14. sz. a.,

a férfi és nói ivarszerek boneztani ábráival.

Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több
utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következd
czim alatt:

hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötökböl a legolcsóbb áron, úgyszintén egy nagy raktár ásványok, lepkék, bogarak, madárbörök, tojások,
szemüvegek is találhatók. 850 (3—4)

Dr. Eiber V. P.

Pesten, József-utcza 66-ik számú
saját házában.

Pest, julius 3-án 1870.

ozimü

polititkos gmiyos napilapra.

Előfizetési felhívás

A Lámpás megjelenik mindennap.
Előfizetési á r a : egy évre 6 ft., félévre 3 ft., negyedévre 1 ft. 50 kr.
Az előfizetés küldendő postai utalvány mellett: a „Lámpás" kiadó-szerkeszrSW
töségéhez,
papnövelde-uteza 7. sz.. Pesten.
852
d)
A „Lámpás" szerkesztője: SZÍNI KÁROLY.

VASÁRNAPI ÚJSÁG

Több fajn kotlos-tyukíojás eladása.
Alólirottnál, következő legnemesebb fájta
tyúkoktól kotlus- tojások rendelhetők meg
április hótól kezdve. 1 tuczat kotlós- tojás
sveiczi tyúkoktól, fehérazürke s fehér búbbal
12 ft.
1 tuczat kotlós-tojás arany 8 ezüst szinvcgyületü brabanti fekete tyúkoktól, fehér búbbal, Brahma Pootra szürke-fehérrel, valamint
törpe tyúkoktól 6 ft. A pakolásért 50 kr.
A pénzösszeg beküldése bérmentve kéretik s a megrendelések
utánvét mellett is eszközölhetők.

Hiünor Gyula.

790(11-11)

gyógyszerész Gloggnitz-ban.

Ftarkereskedés megnyitás.

Van szerencsém ezennel a t. ez. közönségnek tudomására hozni, miszerint a Bauhofer és Jármay czég alatti fűszerkereskedést átvettem, melyet egyátalában friss árukkal ellátván, ezentúl is főfeladatomnak tekintendem, a t. ez.
közönség becses bizalmát jó,olcsó és pontos kiszolgáltatás által kiérdemelni.
Ennek következtében ajánlani

jóféle s tisztaizlésti

kávé csak 2 ft. 80 kr.
5

Portorieo-kávé .
Arany-Java-kávé
Laguayra-kávé .

font

. 3 ft. 40 kr. Plant-Clylon-kávé . . 4 ft. 20 kr.
Cuba-kávé egész finom 4 „ 40
Gyöngy-kávé egész fin. 4 M 50 "
továbbá:

Czukor, brasiliai-rhum egy pint 1 ft., legfinomabb jamaikai

rhum, Pecco-virág- és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajt-félék
a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
1870. második félévi folyamára.

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Számos eredeti képnél illusztrálva s „Országgyűlési beszédtár"-ral s más rendkívüli mellékletekkel
bővítve.)
^ Midőn ismét közeledik azon időpont, melyben olvasóink-, illetőleg előfizetőinkhez kell fordulnunk, t. i. a félévi előfizetések ideje: merőben feleslegesnektartjuk, hosszú és hangzatos programmal lépni elé. Olvasóink évek
hosszú során át változatlannak ismerték a „Vasárnapi Újság" és „Politikai
Újdonságok" szellemét, irányát, modorát és beosztását — szóval egész programmját, sőt egész mivoltát.
A valódi nemzeti és szabadelvű politika volt e testvérlapok jelszava
mindig. Igen is politika; s e szó alatt nemcsak a szorosan vett politikát
ertjük, melyet testvérlapjaink egyike a „Politikai Újdonságok" képvisel
— hanem azon szélesb értelemben vett politikát is, mely abban áll, hogy a
nemzet értelmi látkörét szélesítsük s őt, nemzetisége megőrzése mellott, az
európai miveltség színvonalára emeljük nemcsak egyeseiben, hanem egész
tömegében; s a „Vasárnapi Ijsag" szerény körben, korlátolt eszközökkel
e politikának szolgál, fennállása óta máig s akar szolgálni folyvást ezután is.
Testverlapjaink egy közös szellemtől vezérelve, tervszerüké s egyöntetüen működnek kitűzött czéljokra. Függetlenség minden irányában,
valódi szabadelvnseg az eszmék és események irányában, világosság az előadásban, minél szélesb ismeretkör felölelése, kiterjeszkedés a politika es közélet eseményeinek részleteire s áttekintése egeszenek — nne törekvéseink, melyeket egész szerkesztésünk által valósítani,
s mindkét lap beosztása, számos rovatai s ugy önálló, mint napi érdekű
czikkei által közvetitni következetesen igyekeztünk.
Mily mértékben sikerült ez: egyedül a közönség ítélheti meg. Bizalommal nézünk most is, ítéletének uj nyilvánulása elébe; sokkal régebb ismerősek vagyunk, mintsem még tartanunk kellene kölcsönösen, akar hogy
mi a közönségben csalódjunk, akár hogy az bennünk.
E bizalommal bocsátjuk ki jelen előfizetési fölhívásunkat, egészen az
eddigi előfizetési teltételek mellett s az eddigi előnyök ígéretével.

Heckenast Giisstáv.
kiad

(ezelőtt Banhofer és Jármay,)

°-

Nagy !*f ik(ós.
szerkesztő.

Előfizetési fölfételek:

« két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén, 11-dik szám alatt
| f Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban eszközöltetnek.
804 (9—12)
•SÉ-\Sm- A t. ez. vidéki közönségnek! Üzletem könnyebb feltalálása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott táj rajz
nmiv i lánczhidtól vesii kiindulási pontját!
'

Előfizetési föltételek : a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok t>Kyött: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok : Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
__
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat öletöleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
M
Sbbssörí igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppflik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haascnstoin és Vogler, Wollzeile Nro. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

és

Jármay Armin-ná!

postai szétküldéssel vagy Buda-Pesten házhoz hordatva.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt:
• 5 ft. — kr.

Félévre (július—deczember)

Csupán a Vasárnapi Újság:

Félévre (július—deczember)

Csupán a Politikai Újdonságok:

Félévre (július—deczember)

,

3 ft.

kr.

2 ft. 50 kr.

* T P dMfrttpétotovrB. gyűjtőinknek egy tisEtelet-példánynyal szolgá- A pénzes levelek bermentes küldése kéretik. - Az e d d i g i c z inf s z fi v é n y eJkből
£y-egy darab szíves beküldését kérjük.
*

,

t

elunk.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala,
(2—8)

Tizenhetedik évfolyam.

(Pest, egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

• a ó-tulajd„„O(1 H*cfeen«„t <.»»*(«» - Nyomatott eaját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-nteza 4-dik szám alatt).

M i h á 1o v i t s
A zágrábi érseki szék miként s kivel
leendő betöltése Haulik bibornok érsek
halála. óta folyvást feszültségben tartotta
mindazokat, kik e nagyfontosságu, politikai
ugy mint egyházi tekintetben kiváló jelentőségű pont iránt érdeklődtek. Sokan, kivált
Horvátországban, kétségkívül azt várták,
hogy Strossmayer püspök fog e fontos állomásra kineveztetni, azon fényes tehetségű a
nagy politikai súlyú férfiú, ki Horvátországban kivált a túlzó nemzeti
párt előtt a legnagyobb népszerűséggel bír és közelebbről Rómában a csalhatatlansági kérdésben követett magatartása folytán a szabadelvűek tiszteletét nagy mértékben kivivta.
A legnyomatékosabb politikai tekintetek nem engedték azonban a magyar kormánynak, hogy Strossmayer
püspök kineveztetését a zágrábi érseki székre, ö Felségének ajánlhassa. Köztudomású
dolog, hogy Strossmayer a
horvát-magyar kiegyezésnek
nem barátja s azon szoros
történeti kapcsolat megszilárdítása
ellen működött, mely
a
z anyaország és társországa
között, most már mindkét
ország érdekeinek megfelelöleg s mindkettő jobbjainak
óhajtása szerint szerencsésen
létrejött. Öt a zágrábi érseki
székbe ültetni tehát annyi
lett volna, mint a létrejött
kiegyezést ismét veszélyez* e t n i, s az ö tagadhatlan nagy
folyásának módot nyújtani,
n
°gy a Magyar- és Horvátorf^g közt annyi gonddal és
Kölcsönös engedékenységgel
s eszelylyei ismét sikeresen
megkötött békességet, túlzó
nemzeti 8 elszakadási igények
által újra megzavarhassa.
A magy ar kormány azért
ép oly erélyes, m i n t b ö i C 3 elhatározást tett,
midőn btrossmayer mellőzésével oly férfiút
ajánlott a zágrábi érseki méltóságra, ki a
horvát és magyar hazafiságot egyeztetni

József.

Elemi tanulmányait Tordán s Nagybecskereken, a felsőbb iskolákat Temesvártt és
Szegeden, a theologiát a temesvári papnöveldében kitűnő előmenetellel végezvén,
1834-ki október hóban a nagynevű Lonovics
József csanádi püspök által püspöki tollnoknak hivatott be; 1836-ki aixg. hótól kezdve,
mikor áldozárrá szenteltetett, egy évig mint
Temesvár - belvárosi segédlelkész, egyszersmind egyházmegyei igtató működött oly kiváló szorgalommal s ügyességgel, hogy 1837-ben püspöki
szertartó s szentszéki jegyzővé, 1841-ben titkárrá s sz.széki ülnökké, utóbb irodaigazgatóvá neveztetett. Mint
temesvári segédlelkész különösen érdemet szerzett magának, illyr ajkú fegyenczek
lelki üdvére illyr nyelven
tartott reggeli oltárbeszédei
által, melyek horvát hazafisáofának s emberszeretetének
megannyi tanúbizonyságai.
1848-ki február hóban Ferdinándkirály csanádi kanonoki
czimmel ékesitette föl.
Lonovics oldalán közel 15
évig hivataloskodván, legszebb alkalma nyilt: tapasztalás, tanulás, figyelem és
gondoskodás által Ítéletét edzeni. Ekkor fejlődött ki keblében a józan haladás és reform
ügye iránti szeretet, melyekhez egész életében, egyházi
és polgári téren, egyaránt hű
maradt. Kezdettől végig jelen
volt püspöke oldalán azon három nevezetes országgyűlésen
(1839/40, 1843/44, 1847/48),
m ely Lonovics életében korszakot alkot, szónoki és törvényhozói pályájának fénykorát képezi. Innen merítette
Mihálovits szónoki tehetségének, erős logikájának, kifejezési szabatosságának kincseit,
M I H Á L O V I T S J Ó Z S E F.
melyeket később alkalma volt
a
köztéren
értékesíteni.
Itt kötötte széles
István, a szeplőtlen jelleme, példás vallásosismeretségeit,
többször
megfordulván
nagysága s emberszeretetéröl ismert uradalmi
nevű
püspökével
a
külföldön,
Budapesten
tiszttartó, egyszersmind Torontálmegye tábés Bécsben, a kormány és a nagy világ leglabirája, 40 évig hivataloskodott.

tudja, s eredetére nézve horvát lévén, a
magyar korona egységének ép oly határozott barátja, mint saját nemzetének.
E férfiú, kinek kineveztetését zágrábi
érsekké közelebbről hozta a hivatalos lap,
Mihálovits József, kinek arczképét olvasóinknak ezennel bemutatjuk, kisérve azt életrajza főbb vonásaival.
Mihálovits József, született 1814. január
16-án Tordán, Torontálmegyében, hol atyja,

