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2-ik szám.
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Tizenhetedik évfolyam.

Hatodik kiadás
(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet

titkai s veszélyei.

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
616 (3 — 12)
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t , lyoni orvos

ragályelleui legbiztosb óvszerérői,

VADÁSZFEGYVEREK

» férfi és n&i ivarszerek boneitani ábráival.
Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több
utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető sierzőtól következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P.

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

Párisi legyezők

nagy választékban, a legjobb rendszer szerint, szilárd puskamüves munka

^0F saját készítmény "TH

finom sodrony és damaszk csövekkel s csinos vesétekkel 60. 70, 80, 90, 100 esrésaí
120 forintig, továbbá

Pest, január 9-én 1870.

a leghíresebb franczia gyárakból 42, 45, 50, 6 0 egész 115 forintig: mindennemű

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsajc és Politikai lijdonsaKok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujsáf?: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Lefaucheux vadászfegyverek,

2.50, 3,4, 5, 10, 30 ftig.

Báli ruhák
30, 35, 40, 50, ftig.

Tárlatán: vege 3,4,5,6,8,15 ftig.
8 ^ * Összes árjegyzék *WS
bérnsentve.

Egy
Egy
Égy
Egy

csappantyus-fegyverek, mint

szimpla vadász-fegyver vascsővel
dupla fegyver vascsővel és patcntcsavarral keményen forrasztott .
dupla fegyver drótcsővel (Rubans) lüttichi
dupla fegyver, zsinór vagy finom damaszk csővel

Revolvereket

Lefaucheux módszer 6 lövéssel, tökéletes önfelhuzással 10, 12,
15, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 forintig.
Ojflryé/vlfT/v 1/ P^ r j a szimpla 2 forint 50 krajczártól, dupla
a l o / i l U l j UK csővüek 4 forint 50 krajczártól fölfelé.

Türsch F.-néi

Pesten, váczi-ntcza 10. szám alatt

Flobert pisztoly és puskák, ;iz%tl:zű:

Csak alapos syógyitás biztosit ntóbajok ellen.

faucheux puskatöltények, franczia gyártmány, ajánlja

UNSCHÜLD EDE,

:;, «. -l'C

Titkos

.

?—10 ftig.
15—18 „
22—28 „
30—50 „

betegségeket
s tehetetlenséget,

fegyverkészitö és kereskedő

Pesten, váczi-ntcza a „levéléhez.

fiv. jljfff

elgyengült férfierőt,

gyakori magömlések, sőt 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. garnlfcon fökórhazban kiszolgált osztályorvos, minden alkalmatossággal ugy a
titoktartás, mint a gyógyczélokhoz jól
beosztott rendelő-intézetében Pest,
kis mező-uteza 33. sz. 1. emelet, (a ,,Teréziához" czimzett gyógytár szomszédságában), bemenet a lépcsőn, naponkint
reggel 1 órától 10-ig és délután 1—4
óráig.

7

" HÖ£* A legszilárdabb munkáért, s a fegyvorok szaba-

tos lőképességeért jótállás vállaltatik, s nem tetszés esetében
14 nap leforgása alatt kicseréltetnek.
HJF" Vidéki megrendelések leggyorsabban teljesittetnek. " ^ g

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Díjjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kivánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
675(6-12)

PILULES DE HAUT.

W0DIA]\ER
W
0 \ E R F.
F

könyvnyomdász (Pest, megyeház-tér 9-dik szám alatt) kiadásában megjelenik, s
kiadó-hivatalában, valamint minden posta-hivatalnál megrendelhető:

i g y a r N é p i g politikai hetilap és molléklapja a „MULATTATÓ," mind a két lapnak ára negyedévre csak 1 frt.

„Szabad Magyarország" határozottan szabadod politikai hetilap, ára negyedévre 1 frt.

„LllgariSCu6 í r e S S e
ára negyedévre 1 frt.

Ezen növényt hashajtó szer

az, mely Francziaországban legáltalánosabban használtatik. Ellentétben más hashajtószerekktl, ez csak akkor működik jól, ha igen jó tápláló étkekkel és erósitó
italokkal, u. m. bor, kávé, thea, jó húslevessel stb. vétetik be és emésztetik meg.
Hogy az embernek ezen pilulák által hastisztulása legyen, választhatja azon órát 'és evési
időt, mely étvágya vagy foglalkozásával leginkább megegyez. (Lásd a kézikönyv utasítását.)

Egy doboz ára 1 ft.,50 kr.

Főraktár Magyarországra nézve: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái Pesten,
király-uteza 7. szám.
693 (5—6)

német nyelven megjelenő politikai hetilap,

„TanUlÓk KÖZlÖnye" ifjúsági hetilap, ára negyedévre csak 50 kr.

„Országos Honvéd-Naptár" mo-dik évre 8ZÓIÓ diSze3en és

Biztos és gyors megölése

a patkányok és egereknek,

számos képpel kiállított naptár, bolti ára 1 frt., 5 példányra egy
tiszteletpéldány jár.

egy cs. kir. kizárólagos szabadalm. patkány- és egér-irtószerrel
gyertya-alakban.

„Vén HOnVéd-Naptár" ára 40 kr. A lapoknál 8 egyszerre beküldött példányra egy tiszteletpéldány jár.
715 (l)

Valódilag kapható P e s t e n : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, királyutcza 7. sz. Továbbá a birodalom legtöbb fő- és mezővárosaiban.
657 (9—9)

Kiadó-tulajdonos Hrrkenast Gusztáv. -

Egy darab ára 50 kr. o. ért.

Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Hirdetési dijak, a Vasárnapi I j s á g és l'olitikni Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk száraára hirdetményeket elfogad Bi'eNhrn: Opprlik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és llíiamiistiin és Vos'*"!1, Wollzeile Nro. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Szentjóbi Szabó László arczképéről.
A Vasárnapi Újság múlt évi utolsó számai egyikében Bacsányi életrajzát közölte,
arcztépével, kiegészitéseül az érdekesen s
meglehetős terjedelemmel leirt Martinovicsféle mozgalmaknak.
Az életrajziró (—á—r) sajnálattal emliti,
hogy a költő Szentjóbinak arczképét — mivel
nincs — az emiitett lap nem közölheti. Én
sem vagyok ugyan képes a Hevréká-t teljes
biztossággal elmondani; de ide vonatkozólag
érdemesnek tartom a következők elmondását.
Sohasem emlékezhetem meg ugy Bacsányiról, hogy személyiségének, munkásságának valódi, elfogulatlan megismerésével
(talán hizelkedem magamnak! ?) balsorsát látva, el ne szomorodnám. Nincs
itt hely, sem idő, részletesen kifejteni
gondolataimat, de sokszor s elevenen
erezem, hogy Bacsányinak mennyivel
meghatóbb, (tetszetösb —mondják némelyek — elvakitott szemem előtt),
nemesb jelleme van a Kazinczyénál,
kivel — megvallom — párhuzamba
szeretem vonni.
Paraszt családból származva, nem
középszerű észtehetségével sikerült
Bacsányinak felküzdenie magát. Függő
helyzetre lévén kényszerítve mégis,
mint nevelő, mint bécsi fináneztiszt,
udvari fogalmazó: független kivánt és
birt elvégre lenni szerencsétlenségére.
Nem puszta divat volt nála a franczia
mozgalmak által előidézett szabad eszmejárás, hanem benső szükség, — követelmény, így kész és bátor volt áldozatra, saját szerencséje föláldozására.
Nem vett bár közvetlen részt a Martinovicsról nevezett összeesküvésben: de
a törvényszék előtt ki merte fejteni
veszélyes elveit. Majd leforditotta Napóleonnak ,,A magyarokhoz" intézett
proklamáczióját, sőt hogy hatása legyen — noha nem volt — irt maga is
— Kazinczy kifejezése szerint — Hungarus ad Hungaros-t. Tettel bizonyitotta
elveit — eldobván a koczkát, melyen jó
szerencséje, boldogulása függött. Erős meggyőződés folytán, — a mit meg nem foghat
Kazinczy, irván: „miért remél kivül boldogságot, mikor azt itthon találni lehet?" sőt
becsületes embernek sem hiszi: „mert miért
csinál fényért, pénzért olyat, a mitől borzad

a becsületes ember" (?), számkiűzte magát
hazájából. Szeretett hazájából! Mert midőn
a körülmények kényszere Bécsben, gyűlölt
hivatalnokká tévén, először megállította:
igyekezett kötelességének teljesítésén, ugy
is mint magyar irók kiadója. A „Magyar
Minerva" első kötetében (1798.) foglalt élőbeszédére hivatkozom: minő szép bizonyítványa forró szerelmének az, mely szerint
jónak látja kifejezni, hogy késedelme (Ányos
kiadásában) ne tekintessék az ö „édes hazájától": vétkéül. — Midőn Bécsből távozni
kellett és sok viszontagság után Linzben
megtelepedett, a túlzott ujitás irányában, —
melytől távol lévén, egyoldalulag és rémes

ben nem szeret megemlékezni subjectiv érzelmeiről, ha csak azok nem a hazára, a
szabadságra vonatkoznak. A barátságnak
egypár dalt szentelt, melyet ki kell vennünk
amaz átalános jellemzésből. A barátságot
börtöntársa Szentjóbi iránt nem tudta elpalástolni. A hozzá és Szentjóbi kedveséhez,
Lizához intézett versek egyszerűek, de értékük őszinte hangjok valódiságában áll.
Közelebb jőve már tárgyunkhoz, melynek
becsét hogy megértessem — tértem ki enynyire: kérje ki bárki azon példányt a múzeumból, mely Bacsányié volt Szentjóbi
„Költeményes Munkáidból (Pest, 1791.), ha
egy fekete tintával rajzolt arczképét megtekint, mely csupán körvonalait tünteti
föl egy emberi areznak, és hasonló
ahhoz, mit holmi vándor művészek
fekete papírból arczkép gyanánt, rögtönözve kimetszenek; ha elolvassa Bacsányi irását, hogy ez Szentjóbi arczképe „f 1795." (talán a halálos ágyról
véve a mintát), viszont a sokat mondó
pár klasszikus sort:
Quem nunc tam longe, non inter nóta sepulchra
Detinet extremo terra aliena solo ,

mondom, ki ezeket megtekinti s utángondol: az érzelem valódiságát, mely
oly egyszerűen s meginditólag lel kifejezést, leb.etlen,.hogy föl ne ismerje.
Lehetlen, hogy fájdalmas érzés ne
keljen szivünkben a kemény kor iránt,
melynek nem csupán Szentjóbi lett
áldozatja. Bacsányit és Szentjóbit nem
csupán a barátság, hanem a végzet is
összekötötte. Mintha Bacsányi saját
maga sorsát is kifejezte volna ama pár
sorban.
Varró Sándor.

S Z E N T J Ó B I S Z A B Ó LÁSZLÓ.
színben értesült — hallatta szózatát. Mellőztetett, mint meghaladott álláspontu. És ő e
hatást látta. Megkeményedett, érzéketlenné
vált a meg nem törhetett büszkeségü férfi.
Akadémiai tagsággal való megtiszteltetése
sem tudta fölmelegiteni.
Irodalmi pályájának e zordságánál magánélete nem volt kellemesb. Költeményei-

Köszönet az érdekes közleményért.
Útmutatása szerint kikértük a múzeumi könyvtárból Szentjóbi Szabó
László „KölteményesMunkái"-nak azon
példányát, mely Bacsányi tulajdona
volt. Ott van, a könyv elejéhez, ostyával
fölragasztva a kis árnyrajz (silhouette),
mely alá Bacsányi kézé vei jegyezve olvassuk:
„Szentjóbi Szabó László." S ismét a könyv
végén, a belső fedélül szolgáló tiszta lapon:
„f 1795," s alatta a Catullusból vett distichon, melyet magyarul adni így kisérlenénk meg:

14
„Kit most, s ah mi soká, nem a jól ismerte sírok
közt,
Zord— idegen föld tart távol az otthonitól!"

A kis silhouettet, melyről nem kétkedhetünk, hogy csakugyan a korán elhunyt
költő arczképét helyettesíti, hü másolatban
szintén bemutatjuk olvasóinknak. Nem szép
képet, hanem az egyedül fennlevö eredetihez
minél hüvebbet igyekezett adni művészünk.
Ez árny-arczképhez a költő szellemi arczképéböl is adunk még egy vonást, kedélyes
költeményei egyikét. Szentjóbi költészetét a
hangulat jellemzi, s a Péczeli kertben, melyet
költő társához gróf Ráday Gedeonhoz irt, ez
valóban megkapó élénkséggel s édességgel
nyilatkozik *).
De megbocsát a szives közlő, ha arra, mit
Bacsányiról és Kazinezyról mond, egy észrevételt teszünk.
Bacsányi egyénisége és sorsa bennünk is
a tisztelet, rokonszenv, és szánalom vegyületes érzéseit támasztja, s meghasonlását Kazinczy val mi is mélyen sajnáljuk. De ki kell
mondanunk, hogy abban is az ő erőszakoskodása, mely az egyenlő társakat maga mellett nem tűrhette, legalább oly hibás volt,
mint a Kazinczy sértékenysége. A kassai
„Magyar Museum" szerkesztésének története
ezt világosan bizonyitja.
De mondjuk, hogy Kazinczy és Bacsányi
nem férhettek meg egymás mellett; sajnos,
ha igy van. Mondjuk , hogy Bacsányi oly
mértékben szorittatott le az irodalmi vezérségböl, a melyben Kazinczy emelkedett. Sajnálhatjuk Bacsányi iránti rokonszenvből ezt
is. De a közérdekű smagasb szempontból vett
kérdés ez: vájjon Kazinczy nélkül, vagy az
Ő leszorításával s mellöztével, képes lett
volna-e Bacsányi vezetni s végrehajtani azon
irodalmi átalakulást, melyet Kazinczy? S
vájjon melyik volt nagyobb érdek (ha már
a kettő össze nem fért): Bacsányinak erkölcsi
igazságot szolgáltatni-e ? vagy Kazinczy irodalmi vezérségét elismerve, haladni és czélt
érni a reform utján ?
Mi azt hiszszük: e kérdésre csak egy
—á—rfelelet lehetséges!

A péezeli

kert.

SZENTJÓISl-tól.
Idösb gróf Rádai Gedeonhoz.

Nincsenek a szerencsének
Semmi rendes útjai,
Bár az ornber életének
Oly rövidek napjai.
Boldog, kinek feltétele
Mindég arra czélozott,
Hogy másnak is használt vele,
Míg magának dolgozott!
A ki egy kis plántató'nek
Vesszejéhez mondhatta:
„Majd ha ágaid megnőnek,
Más is járhat alatta."
Boldog, a ki szont érzéssel
Látta nőni kis fáit,
Melyeknek más jó ízléssel
Kóstolhassa almáit!
Oh kegyes gróf! kis kertedet
Építsd minden erővel,
S már hanyatlott életedet
Hosszabbítsd ez idővel!
Láttasd itt a természetnek
Pompás együgyűségét,
És az emberi nemzetnek
Nagyra ment mesterségét.
- *) Szentjóbi Szabó László életrajzát a Vasárnapi Újság
Iö69. évi 13. számában közöltük.
Szerk.

Itt a rend s rendetlenséget
Egyvelítsed egymással,
Hogy szívünk kettős szépséget
Erezzen egy látással.

íoífva. Másfél hét előtt a budai hegyek közé
költözött, jobb levegő végett, s ott vala e°y
bérlett szobában. Ugyan azon épület más
szobájában Schédel volt telepedve két apró
árva
gyermekével s dajkájukkal, s a künn
Ültess ebbe hasznos fákat,
történteket
ö beszéle, mint szomszéd és szemS kedves ízű magokat,
tanú.
—
Május
4- és 5-ik közti éjjel két óra
Teljes rózsák, violákat,
S színes tulipánokat
után 48 gránátos katona szállongott le a
kérdéses nyárilak megett s körül emelkedő
Tedd az utat árnyékossá
ormokról s körülvéve a tanyát, elfoglalva
A halmok oldalain,
minden ablakot és kijárást. Ekkor kopogás
Az álmot kívánatossá
hallott K. ajtaján, s felszólittatott, hogy szoGyepszékod lágy hantjain.
báját nyissa ki. Azt feleié, hogy tudni akarja,
ki zörget ? Csak nyissa ki. Ö másodszor is kíA völgyek tel- érvényébe
vánta, hogy a zörgető nevezze meg magát. Azt
Ültess szagos epreket,
S a halmok déli részébe
nyeré válaszúi, hogy O Felsége parancsolatSzőlőtermő töveket.
jából elfogattatik. — Hadd gyújtsak, úgymond, világot, s felöltözöm. — Van nálok
Ott egy partba, a fák között,
gyertyavilág,
meggyujthatja, de nyissa ki
Mely visszázza a hangot,
azonnal:
s
felnyitá
ajtaját. Belépett Eötvös
Építs kákából kötözött
Kir.
Fiscus,
egy
Kapitány,
és Strázsamester;
Mulatságos barlangot.
két káplár s a legénység künn maradtak. A
Majd ha késő unokáid,
Kir. Fiscus Írásbeli parancsolatot mutatott
Itt öszveölolkeznek:
volna elő, melyre Kossuth, jól van, jól van
Köszönvén hasznos munkáid
monda, s felöltözött. Agyát, ruháit, könyveit
Hamvaidon könyeznek.
stb. összeszedek s vivék. — A közlegénységnél rácz és oláh szót hallottak; Schéd.
mondja magyart is hallott. Mivel az épület
Kossuth elfogatása 1837-ben.
hegyoldalban fekszik jó magasan, hova szeív.
kérrel menni nem lehet, vagy csak nagy
bajjal, gyalog kellé Kossuthnak lemenni,
Bártfay László levele.
mintegy fertály óra járásnyira; s az alatt
„Pest, május 7-d. 1837.*)
engedelmet kért, hogy pipára gyújthasson.
Tisztelt kedves Barátom!
Lenn, a völgyben fiaker-batardba ültették;
Keserű, de igazságos vadaid mélyen ha-1 a kapitány és strázsamester melléje, s nétottanak meg; s íme, míg feleségem s gyer- hány közgránátos kisérte. A Kir. Fiscus kümekim vasárnapi ájtatosságukat végzik, én lön ült más kocsiban, sértett karral, mert
prédikátiódat itthon még egyszer elolvasám, odamenöben feldőlt. A budai várba vitték, s
s újra olvasain, s törődött bűnösként tollhoz mondják ott ül, azon egykori barát-klastrom.
nyúlok. Legalább e magányos órám Neked épületében, hol 1794—5-ben Martinovicsok
legyen szentelve édes jó Ferim: vagy is in- is fogva tartattak. — Reggeli 5 óra felé kokább nem Neked, hanem inkább e sorok Írá- pogást hallott K. anyja, (Pesten a fürdő utsára legyen fordítva, mert kevés nap van,czában, a Casino szomszédjában, az úgynehogy lelkem Te veled ne foglalatoskodnék. vezett Kávéforrás 2-ik emeletében), s azt
Elhallgatom a nyomorult mindennapi- gondolván, hogy fiának legénye jött haza, ki
ságot, melly miatt ma-holnap talán az írást az előbbi napon ment volt ki a budai heis elútálom; a helyett inkább enmagam ke-1 gyekbe urához, minden kérdés nélkül fellek vádlásomra, hogy lássd, miképen én tisz- nyitá az ajtót: de idegen embereket látván
tábbnak látszani épen nem akarok, s hiszem belépni, kérdé mit akarnak? Eötvös megés várom, hogy szivem töredelme ezáltal nevezé magát savele volt kapitányt, kívánta,
kedvesebb és tetszöbb lesz mind Isten előtt, hogy K. szobáját mutatnák ki. — Az anya,
mind Előtted. — S Te nem csak igazságos mivel ágyból kelt fel, valamit magára akart
vagy kedves Ferim, de felettébb jó is irán- ölteni, de nem engedtetett, s erőszakkal mentam, annyira jó, hogy valóban jóságodat nem tek be a szobába, mindent összekutattak,
érdemlem. És nem is tudom én azt megfogni, minden irást felszedtek, lepedőkben s szekemit szerethetsz Te én rajtam? Nézzd: az én rén katonák által elvitettek. — Mind az
tiszteletre méltó feleségem és Wesselényi anya, mind pedig két leánya, látván a keserkevés nap előtt is, de máskor is több ízben ves jelenetet, ájuldozva s görcsvonaglásokemlékeztettek, Laczi, Laczi! miért nem írsz ban döledeztek összevissza; az öreg apa csete annak a jó Kölcseynek; s képzelheted édes lédet akart futtatniorvosért s gyógyszerekért,
Feriin, mit feleltem? azt, hogy akkor fogok — s az embertelen kutatók meg nem engeírni, midőn lelkem a napi gondok salakjától dek, míg munkájokat be nem végzek s az
valamennyire megtisztul; mert igazat szólva irományokat el nem takaríták. 6 óra tájban
profanationak tartanám olly irást küldeni tudtára adák az elkeseredett szülék Wessekezed közé, melly szívemnek ne legyen sza- lényinek, mi történt velők s fiókkal — Tegbad kiömlése, s mellybe veszödségim érzete nap az öregek, kik most egyetlen istápjoktól
vegyüljön el.— De ma írok, mert végtelenül s táplálójuktól meg vannak fosztva, Beöthy
fáj látnom, hogy miattam szinte elkeseredél Causar. Reg. Directornál valának, s bebokedves jó Ferim. S prédikátiódnak nem ad- csáttatást kértek fiókhoz. Azt feleié, hogy
hatál erősebb epilógust, mint midőn ezen mindaddig nem mehetnek,míg az első vallaégető szavakat írtad le: „Miért akarnád ma- tás és vizsgálat meg nem történik; azonban
gadat önkényt eltávolítani ?" — Barátom, ez mind ruhát, mind könyvet, újságot s egyetöbb, mintha szegény irka-firkámat alamizs- bet küldhetnek neki, sőt Írhatnak is, de nyiltan, s úgy, hogy a levél előbb meg fog olvasnául kérted volna.
tatni, mint átadatnék. — Mindezekhez, úgy
Ma ötöd napja, hogy Gróf György**) hiszem bővebb magyarázat s comrnentarius
által néhány sort intéztem hozzád kedves nem szükséges. De hol fognak mindezek
Barátom. Azóta egy igen szomorú, noha a végződni? S hol a törvény kiszolgáltatása,
mostani időben nem épen váratlan esetet ér- hol a biró? igy kérdik sokan, kik a közelebb
tünk. Nem kétlem, hogy más úton is tudtodra multak tanúi valának s az események folyaesik a mi történt. Kossuth Lajos el van mát maguknak megmagyarázni nem tudják.
Ama szerencsétlen ifjak Ítélete valóban ké*) Szemere Pál a dátum és megszólítás közé e szavakat
pes irtózással tölteni el minden polgárt, ki
irta : .,Kölcseyhez (Kossuth Lajos elfogat.")
**) Gróf Károlyi György.
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a társaságban, ki alkotmányos országban
országból egybe jönni. — A közgyűlésen itt
V.
személyes bátorság mellett igazságot óhajt
nagy
volt a lelkesedés. Mindinkább kezdik
Pesten, Május 8-án 1837.
és vár. Lovassy Lászlót, mint mondják, GraKossuthot elfogák! — Pénteken viradó- érezni, hogy a Kossuthon elkövetett erőszak
djskába vitték; annyi bizonyos, hogy itt
| lag K. Fiskus s katonai csoport verte fel ál-| mindazon megyéket egyformán sértve éri,
nincs többé. Szó, beszéd, írás halálos büntemából, s hurczolta a Budai katona börtönbe. • melyek ügyét pártolták, stettét helyeslették.
téssel fenyittetik. Legiinus, quum Aruleno
— Hatalmas lépést tevének ezzel az erőszak ! Épen a közgyűlésre érkezett egy K. Leirat a
Rustico Paetus Thraseu, Herennio Senecioni
gonosz utján, s ezen* lépés hihetőleg több | Kossuth ügyében régebben tett Feliratra,
Priscus Helvidius laudati essent, capitale
más ilyeknek kezdete. Meddig mennek s mik '' ebben nyilván ki van fejezve, hogy Kossuthiuisse; nec in ipsos modo auctores sed in
lesznek ezen lépések következései, Isten nak bűne a parancsnak nem engedelmesség,
übros quoque eorum sevitum, delegato Tritudja. — Részemről átkot mondok, átkot s I és hogy ezért fogatott el.
umviris ministerio, ut monumenta clarissiAz én pörömben is lement az ítélő Mesgyalázatot mind azon gyávákra, kik ezen ;
morum ingeniorum in Comitio et Foro urerémítö módok által el engedik magukat tör- ter a Fiscus tanúit authenticalni. Kir. Fiscus
rentur: scilicet illő igne vocem populi rovényes kötelességüktől ijesztetni; de átkot, • is ment le, s úgy beszéllik, hogy épen a közmani, et libertatém senatus, et conscientiam
a Haza átkát azokra is, kik bármi illetlen i gyűlés és Restauratio alkalmával akarnak
generis humani aboleri arbitrabantur; exvagy törvénytelen kitörésre vetemednének. ott lenni s munkálni és hogy uj készületek
pulsis insuper sapientiae professoribus, atFérfihoz elszánt állhatatosság illik; lárma s i vannak ellenem. Nem tudom, igaz-e. Ám lásque omni bona arte in exilium missa, ne
gondolatlantett indulat szüleménnyé, s gyen- i sák, kik hamissan tudtak vagy tudnak ellequid usquam honestum occurreret,*) Ha
geség rokona. Tiszta s azért nyugodt kebel I nem eskünni, lelkökön legyen s lesz is a
kedved tartja édes Ferim, olvashatod a töbtenni is, tűrni is nyugodtan túd; mert mind i gyalázat bélyege; engem gyalázni nem fogbit Tacitus Agricolájában, Cap. I. II. III. —
tette, mind érzése belsejéből ered, onnan hol ! nak. Ki akkor elég gyenge volt magát megMa-holnap még talá valakinek eszébe juthat
ijesztetni engedvén a Fiscus kívánsága szeerkölcsi béke s egyensúly lakozik.
annak olvasását is megtiltani és büntetni.
rint felelni azon kérdésekre, melyekre a
Nem nyugtatom, nem hevítem hazafi ér.Felesegim es gyermekim a legszivesb
felelet szájokba volt adva, azok még most
tisztelet érzésivei köszöntetnek. Jozefine szo- zelmidet; sem egyikre, sem másikra szüksé- i helyre hozhatnák valamennyire hibájokat,
morú, hogy reménye ismét eloszolt, Téged ged nincs. Csak mint ember s barát szóllok, I menthetnék leiköket, s az ügyön nagyot seédes Barátom itt láthatni ez alkalommal, s csak azért szóllok, hogy lásd miként | gitnének. — Az öreg Ötvös János igen jól
midőn Tónit kedves szüléi haza viszik. De érzem s akarom én és sokak azt, mi! beszélt itt a gyüLésen. —• Isten Veled.
talán a jövő akad. nagygyűlés Pestre hozand. ezen sorok olvasása közt bizonyosan már
Barátod
•
Bár hosszas hallgatásommal vétettem, s fejedben s szivedben létez. A Kossuth
Wesselényi,
mk.
vétségemért előbb bűnhődnöm kellene: de gyászba borúit s inség szélin álló családa nemzetnek magáévá kell fogadni. Nem |
Szegény Lajossal gyáva s kegyetlen szibízván végtelen jóságodban, egy kéréssel já- ját
e
v
i
S
P^ r 3 Z ^ Z forintnyi alamizsnát, hanem ; gorusággal bánnak. Magyar újságot nem
rulok hozzád Kedves Ferim. Te, ki olly kész
vagy mindenütt jót, szépet, örömet terjesz- | egy oly mennyiséget kell a jóérzésüek- j szabad olvasnia, Flautáját nem engedik
teni, kérésemet nem veted meg. — Tavaly I nek s Törvényhatóságoknak egybe tenni, I hogy beküldjék, s minden kérés mellett
Június óta házamnál van Barthos Paulina, í mely ezen családnak egész jövendőjét bizto- ; sem tudák még szülei kieszközölni, hogy
egy 17 esztendős, lelkes, eszes leány, hogy sítsa. Kik törvényességnek s nyilvánosság- í legalább láthassák.
Pest végzését a többi megyékkel is kömuzsikában, rajzolásban, franczia nyelvben nak baráti vagyunk, s a Törvényhatóságok, ;
kik
azoknak
szint'
úgy
hódolnak,
tartozunk
i
zölni
rendelte; nagyon bánom, hogy ily kénagyobb műveltséget nyerhessen, mint hon,
|
s
tartoznak
ezzel.
És
látnia
kell
az
erőszakj
sön
tudván
meg ezen alkalom indulását,
Ujhelyt (Zemplényben), hol arra való mesnak,
hogy
ha
Ö
a
nemzetek
veszélyére
kenem
szerezhetem
azt már meg, de talán lesz
terek nem igen találkoznak! Ez a leányka
zébe
jutott
büntető
s
jutalmazó
módokat
még a napokban valami mód, hogy leküldigen derék szülék gyermeke (atyja penzióban élő huszár őrnagy, anyja pedig Jozefine letiprásunkra tudja használni, s ha a fullánk- j hessem!
fiatalkori barátnéja), egyébiránt feleségem jától s mézétől megfosztott nemzet az érte j
VII.
keresztleánya. Minthogy Téged, bár csak j szenvedőkön nem segíthet is, legalább azok- !
Pesten, május 31-én 1837.
képen látva, de munkáidat ismerve, igen | nak családjait nemcsak sinyleni nem engedi, |
Édes Ferim! Ma vevém f. hó 23-án irt
nagyon tisztel és szeret, gyakran emlegeté j de mégis jutalmazza. Pedig mi nyomorú ju- I Leveledet. Ezennel kapod Pest Vmgyének
már, hogy Pesten-létének csak egy híja lesz: I talom, mi silány pótlék -pénz elrablóit szerel- Szathmárhoz intézett Levelét. Előbb elkülaz, hogy Téged édes Ferim személyesén nem | műnk tárgyáért! De legalább az áldozatul' dotték volna, de midőn volt alkalom, nem
láthatott; jövő Júliusban szüléi haza viszik. j eső gyötrelemdúlta keblének enyhítő ír, an- volt készen s később nem kaptak alkalmat.
! nak tudása, hogy azok, kikhez vér, szeretet
— Én egy emlékkönyvet ajándékoztam neki, | s kötelesség kapcsolta, nincsenek elhagyva. Benyovszky — kitől elküldés végett kezembe
mellybe megválasztott becsü irat- s rajzem- ! írtam már e tárgyban többeknek, Darvay- jött — tisztel Téged. Az aláirás itt jól foly,
lékeit gyűjtögeti, íttlévő barátinktól nyerhet [ nak is; kérd el tölle Levelemet. Hogy az alá-1 már három ezer ezüst felé van. Részint kész
Hlyeket: de Te tőled édes Ferim nem lehet ! írás miként kezdödjen s folyjon, a helybeli pénzt adnak, részint tökét irnak alá, melyről
szerencsés egy sorocskát is birni, ha csak ; körülményektől függ; lesznek oly megyék, ; kötelező-levelet adnak a Kossuth családjátávolodból nem hajolsz e jó leányka felé. — í hol — ugy hiszem — az közgyűlésen leend. nak, s mely fél nem mondhatólag marad a
Június 22-ikén névnapja leend. Nagyobb I Lelkes Hugódtól küldöm, e levelet; na- magát kötelezettnél, míg a kamatot rende(
sen fizeti. Egy évi kamatot most előre fizetörömet nem nyújthatnék neki, mintha egy• gyön
szeretem e szép érzésű gyermeket;
papiros szeletkével lepném meg, melly felől I méltó rokonod; együtt nevekedvén leány - nek. Más megyékben is szép részvét mutatazt mondhatnám neki, hogy számára van ; kaimmal mindennap láttam s fájdalommal | kozik: Somogyban Csapody Pál maga ezer
' ft. ezüstöt irt alá. Kik ott tőkét alapítnak,
kezeddel írva. — Kérlek írd legalább neve- | válók meg tölle.
arról kötelező leveleiket közüllök egynek
det emlékül neki; bizonyosan szent ereklye
gyanánt fogja tartani tiszteletben. Ha erről
Isten veled, szeresd barátodat Wesse- adják, s ez adja az egész mennyiségről kötelező levelét Kossuthéknak. Restauratiótok
nem volnék bizonyos, nem mernék illy kü- lényit.
— tudom — nagyon elfoglalta embereitelönös kéréssel járulni hozzád édes jó Ferim.
VI.
ket.
Bármi történjék, Neked a pályán kell
— Ide zárok egy lapot, mellyet emlék„Pesten, Máj. 28-án 18S7.
maradnod.
könyvéből loptam. Akár táskával, akár |
Édes Ferim! Csak egy pár sort, mert most
postán Jun. 12-kéig megkaphatnám. Ha ! adák ezen mindjárt induló alkalmat tudIsten Veled! Barátod
tanúja fognál lehetni örömének, kétszeres tomra. — A szegény Kossuth elfogattatása
Wesselényi, mk.
szívességgel teljesítenéd óhajtását. — Isten I következésében most hétfőn vala itt közgyüVIIL
áldása lebegjen minden tetteiden! Tarts meg j lés. A felírásnak s határozatnak fő pontja
Pest, Június 24-én 1837.
nagybecsü hajlandóságidban; ezután talán i az, hogy kimondatott, miszerint Kossuthnak
inkább érdemlem meg szeretetedet. Javulá- a Vmegytí «victora, s kimondatott, hogy a j
Kedves Barátom!
som első bizonysága e levél, örök tisztelőd Törvényhatósági) Tudósításoknak nem sza-I
Ezen levelemnek sorsa az, mi éltünknek:
László, m. k." I bad megszűnni ök,s annak mikénti létesitése! még sok időt látva vagy képzelve magunk
: előtt, halasztással telik el, míg eltelik. Eöt'Pl *^ Olvastuk, hogy midőn Arulenus Rusticus Paetus az egy hét múlva tartandó közgyűlés tárgya
ihraseat, Herennius Senecion Priscus Helvidiust magasz- í leend. Továbbá a Kossuth családja számára vös Mihály, ki e soraimat viszi, egy hétig
talta volna, ez főbenjáró bűnnek ítéltetett; s nemcsak ma- ; aláirás rendeltetett s nyittatott: kinek tetszik : mulata itt, tehát elég időm vala irni, de gonKuk az írók, hanem azoknak könyvei ellen is dühöngtek 1
yira, hogy a kiküldött triumvirek bírósága azt ítélte, kész pénzt ád, ki pedig inkább akarja tökét dolám, hogy az utolsó napon is reá érek,
elmék termékei
termékei aa közgyűlésben
közgyűlésben és
és aa ir alá, melyről
ma pedig annyi dolog ömle körül, hogy
pisuf
'' SS '' ööbbbb elmék
a Kossuth családnak kötelezm e g é t t k d de azon tű
l l 'bi
k
^ í megégettessenek;
tűz ááltal
'bizonyára csak
'
alig fogok egy pár sort számodra adhatni a
vényt
ád,
s
melynek
egy
évi
kamatját
most
telkiös'
''
ss szabadságát
ös ' *' ??
szabadságát és
és az
az emberi
emberi nem
nem
zet tani í®.' ^ megsemmisíteni; azonfölül a bölcsé- előre leteszi. Már három ezer ft. ezüst felé • mindjárt induló Barátunknak.
i
áltál azt v * kiűzése
és minden szépmüvószet száműzése jár. Reméllem, hogy a czél s a Nemzet mél- I
A Kossuth dolgában naponként képteletesség
t á k elérni, hogy többé ne létezzék becsütóságával megegyező mennyiség fog az egész I nebb lépések történnek. Miután idézése még
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pedig nótára lett idézése megtörtént s a Director által kinyilatkoztatott: miszerint szabad védelem fog engedtetni, Ágoston, —
kit Kossuth ügyvédjének vallott — a bemehetésre engedelmet kért, mit meg is nyert,
de csak királyi ügyvéd, s három katonatiszt
jelenlétében szólhatott vele. Legelső volt,
hogy mielőtt a perbeli védelméhez fogna,
szabadon bocsáttatását követelje, s e tárgyban elöleges Ítéletet kivánjon. Kifejtette,
miszerint törvény szerint nóta perben senkit
is elfogni, s következőleg fogva tartani nem
lehet; kijelentette továbbá, hogy oly védelmet szabadnak nem tekinthet, mely csak az
ellenfél jelenlétében történő értekezések következésében történik, s ily módon védeni
nem is fogja. A Director késznek jelentette
magát az ügynek e tárgybani Ítélet alá
leendő bocsátására, s folyó hónap 20-án (a
megjelenés napján), midőn Ágoston emiitett
követelését s kinyilatkoztatását a pörbe bele
irta, azt Ígérte, hogy 24 óra alatt a fiscus
részéröli felelet készleend; ez mindazonáltal
nem történt, hanem 22-ikre készítette el a
fiscus (ötvös) feleletét, mit Ágostonnak mu-

visszament Bothyhez, ez pedig újra azokat hósivatagot. Ha kiderül fölötte az ég, minél kékebb, annál hidegebb. A nap sugarai az éjszaka
tagadta meg, miket a Personális mondott,
számára működnek, hogy legyon akkor mit fade már nem annyira azt erősítette, hogy a gyasztani ; s ragyogó zománczot ad a fák kérgére,
K. Tábla nem fog ítélni, hanem hogy már a sziklák oldalaira, és szikrázó jégcsapokat növeszt.
ugy is késő a submittálás, már 24 óra sem
Mennyi változatosság van mégis az alvó terlévén e törvényes időszakból hátra. Ágos- mészetben. Mennyire különbözik a téli kép a
ton előterjesztette, miszerint az idő rövidsé- völgyekben, a hegyeken, az erdőkközt, és a rónagéért ítéletet még hozni lehet, mivel ö a ságon. E havas és jeges világnak mennyi különfiscusnak már kész feleletére egy óra alatt böző szépsége van.
A hegyek zordonsága, az erdők félelmességo,
fog felelni, s így azt a referens még az nap,
a
völgyek
csöndje, hol az élet vonul meg, mily
vagy hanem, másnap (azaz: ma szombaton)
mélabússá válik a rónaságon, hol a tekintet elvész
jókor reggel kezébe kaphatja, s ezen iromá- a távol ködben, a hang elenyészik a pusztaságban.
nyok rövidek lévén s a Tábla előtt egész i A földön fehér minden, az ég szürke, s foszlányo3
terjedelmökben fel is olvastatván, még ülé- I felhői sebesen iramodnak, de el nem fogynak.
sig elkészülhet. A Director erre nem hajol- í
Itt van az igazi magány. Mérföldekre belát
ván, e kérdést ítélet alá nem bocsátotta. 1 a szem, s nom lát élotet. A mi élet van, az megMár most Ágoston e tárgyban a Felséghez vonúl egy kis helyre, egy tanyába, vagy egy
fog folyamodni. Azonban Kossuthhoz szüleit csárdába. Az élet, mely nyáron szerteszét sugárzik,
még mind nem bocsátották, sőt az eddig mint a világosság, szintén megfogyott.
A legelő nyájak zaja elmúlt. A mi itt nyáron
folyt velekkeli levelezést is annyira megszo!
ismerős
volt,az mind eltűnt,vagy megvan fosztva,
rították, hogy már nem elég a mindkét
mint a bokrok, avagy átalakulva. Az ágas-bogas
részröli leveleknek a Fiscus s katonai kor- | bokrokat zúzmara lopto el, s a sármány, veréb,
mány által eddig történt megvizsgálása, ! czinoge felborzolva ül az ágakon. A kútgémeket
hanem a szüléknek leveleiket a fiscus can- i szabadon lóbálja a szél. Az. ismerős halmokat,
celláriájában s annak jelenlétében kell ir- i mesgyéket, hóréteg fedi.

M

Téli tájkép. — (Keleti Gusztáv eredeti rajzai)

niok. A védelem módját is arra módosították,
tatott is, azonban Ágoston a Directorhoz :
ment a feleletnek vele leendő közlését sür- hogy ezután sem Ágoston nem közölheti
getui; de ekkor már a Director másként be- Kossuthtal semmi számára készített munszélt, s azt mondta, hogy ö ugyan az ügyet e kálatját, sem ez arra semmi észrevétekérdésben szívesen subtnittálná, de neki azt lét vagy feleletét nem teheti a nélkül, hogy
nyilatkoztatta ki a Personális (kiről pedig mindazt előbb a fiscus s a katonai kormány
előbb azt mondta volt, hogy ezen submittá-1 meg ne vizsgálja s meg ne bírálja. Nem valást s ítélethozatalt hasonlóan nem ellenzi),' lódi gúnyja-e ez a szabad védelemnek?
miszerint' a Királyi Tábla e tárgyban nem
Itten is inquisitio kezdődött a múlt marfog itélní, mivel valamint elfogatása nem tiusi gyűlés iránt; nem tudom Kossuthot-e
tőle eredt, ugy Kossuthnak fogya tartása, s vagy a beszéllöket, vagy azt is, ezeket is érkibocsátása sem tőle függ. Ágostonnak a deklöleg. Isten Veled.
Barátod
Personálist kellé már felszóllítani, hogyha
Wesselényi, rak.
semmi ítéletet s még azt sem kaphatja, hogy
a K. Tábla nem fog ítélni, ezen declaratiót
legalább magától a Personálistól hallhassa,
Téli
tájkép.
mert e nélkül nem lesz vala a felséghez intéA mi egyik és másik nap közt az éjszaka, az
zendő folyamodásban mire hivatkozni. A
Personálist az nap több izben kereste, de az egyik és másik év közt a tél: a pihenés, a nyugvás
nem volt otthon, vagy nem akart otthon ideje, a természet alvása.
Az élet elzsibbad és hótakaró alá húzódik; a
lenni. Csak tegnap reggel találhatá meg, s
f
öld
üterei,
a folyók, patakok megdermednek. Rideg,
ekkor ez egészen el- és megtagadá, a miket
élettelen lesz az ogész arczulat, mint a halálban.
a Director mondott, kinyilatkoztatván: hogy
Mind az, a mit a föld éltet, meg van fosztva a
a Kir. Tábla igenis fog ítélni, csakhogy a tápláló emlőktől.
kérdést submittálják. Ezzel Ágoston azonnal
A merre a szem tokint, nem lát egyebet, csak

Egy-egy szennyes barna vonal szeli át a nagy
fehér lapot, mintha abroncs lenne. Az országút ez,
de nem élénkségéről ismerünk rá, hanem a szélibe
ültetett fákról, melyek galyai egyhangúlag zörögnek s hullatják a zúzmarát, a tél eme megfagyott
harmatját.
Az ember gondolkodóba esik, kik taposták
össze az országút havát, mikor csak olykor fut
rajta végig egy fakó szán, vagy a posta-talyiga, a
czivilizáczió emez örökbolygója.
Embert alig lehet látni. A szárnyasok a rendes élőlények, de mindannyi csak vándorlónak
látszik. Olykor a varjak és hollók sötét csapatja
száll el.E dögovők is az élet felé, a tanyák, falvak
a városok közelébe sietnek.
A szél végig söpör néha a rónaságon és betölti a dombok alját is, egyenlővé tevén a felületet.
Egy-egy sötét pont fölött világoskék füstbokréták emelkednek. Ez és az ebek ugatása hirdeti, hogy e puszta magányban élet van, mely a
tavaszra vár.
Órákig kell menni, mig egyik tanyától a másikig lehet jutni.
Mint a tűz, melyet a száraz avarban gyújtottak, meghagyja nyomát hamujában, itt is félreismerhetlenül meg van az a kis kör, a mennyire az
élet terjed. Néhány lépés a tanya körül, s aztán a
hósivatag kopársága kezdődik. Egy keskeny, ki-

gyózó ösvény fut ki a tanyából a hóréteg közt,
jeléül, hogy az élet ütere átszeli a fagyos mezőt is.
A szérű boglyáin folyvást csiripelnek a verebek, a varjak itt megszállnak, s ha megzavarják
őket, csak a háztetőre röppennek, ingerelve a házőrző szelindeket, mely folyvást ugat rajok.

Képek a hazai népéletből.
Aranymosü ezigányok.
Olyan vad vidék, hogy elszorul az ember
szive. Ha az istennyila rettentő kedvében leütne,
— nem volna hely, hova elmenekülj előle. Ha a
eziklahegyek szakadásaiból megáradt folyamok
zúdulnának alá reád, ki az elzárt völgyben vagy,
menthetleuül elöntene az áramlat. Nincs menekülés sehol.
Az égbolt hatalmas oszlopokon nyugszik, s
oly óriási ivek tartják e remekművet, melyből
eszmét, érzelmet keresett a
világ valamennyi régi és uj
mestere, hogy lángeszével az
emberi kéz kontár műveit
legalább hasonlóvá tegye a
természethez, melyből a szép
és megragadó s a nagyszerű
fogalmait merítjük. De hátha
a hatalmas oszlopok valamelyiko meging s reánk szakad
a boltozat, mely fölötte nyugszik. Hátha valamelyik hegy
megunja unalmas szerepét, s
eszébe jut egy kis kirándulást tenni, — megindul lefelé, a kis völgyöbölbe, a hol
mi állunk s a honnan nincs
szabadulás!
Az én kedélyem nem birja
kiállani sokáig a vad vidékek
vadon dicsőségét. Szeretem a
regényes tájakat, gyönyörködöm szépségeiben , élvezem
nagyszerűségeit, fölkeresem
vadregényességeit, de nemsokára egy leküzdhetlen . érzés
fog el, — azt hiszem, hogy
a fáradt vándornak enyhet
nyújtó havasi forrás tengerré
tagadhat, s a mély szakadásokból, melyekben e perezben
még semmi nyoma a viznek,
dühös áramlatok törhetnek
hirtelen elő; azt hiszem, hogy
talán az a mogorva fenyves is
megunja szánalmas szerepét,
megindul, s a merész kék boltozat olvesztve támpontját,
reám szakad.
És mégis inkább szeretem
az ilyen tájt, mint a rónát, a
hol azt hiszed, hogy szabad a
gondolat, pedig oly kietlen,
oly puszta minden. Gyakran
bolyongtam ősfonyvesok, rengeteg erdők és sziklahegyek
titokteljes mélyében, s bár
messze szakadtam el az ily
vidékek hazájától, a bérezés
Erdélytől , vissza - visszavá- gyom oda, a hol szórakozást
találok.
Ezer változatosság- s ezer
sajátosságban gazdag az ily
tájék; hiába keresnők azt másutt.
Egyfelől a gazdagság s nábobi kényelem,
másfelől a nyomor, nélkülözés és szegénység sehol
sem képez oly éles ellentétet szemben egymással,
mint Erdélynek azon részében, melyet aranyvidéknvk neveznek.
A föld izmos fákat hord hátán, terjedelmes
erdőségeket, melyek alig ismerik még a fejszét;
más országban egy egész keresetág, gazdag jövedolmi forrás volna ez: — itt szegény és koldus
mollette a nép legnagyobb része.
S a föld alatt ott van a folszámithatlan kincs,
melyet aknáznak ezredévek óta, s melyet még nem
aknáztak ki sem dákok, sem rómaiak, sem magyar
°k, sem oláhok. S a nép legnagyobb része mégis
koldus és szegény mellette; nem örülhet az
Jetnek.
sajátságai
, E vidék ezer változatossága,
ga, eezer
e r sjáságai
űl hébekorba
hébkb b
á nem egyet az
kozűl
bemutattam már
olvasónak. Most az aranymosó czigányról akarok

szólani, mert ez is egyik sajátságos vonása az er- melylyol itt egy uj hazában megbarátkozott, az
aranyat.
délyi aranyvidéknek.
A mitől az ogész vidék lakossága fél, a mi
Az aranymosó czigánynak van hazája s van
vallása is. Ez különbözteti 5t meg bolyongó fajá- borzalmassága által megdöbbent minden keblet:
nak más sarjadé kaitól. Ö letelepült, nem lakik egy vizáradás, mely mint tenger indul alá a hegysátrakban, nem bolyong egy vidékről a másikra, s csúcsokról, szakadásokon és szorosokon át a völgybo,
a társadalomban már nem is képezi azt aziosztályt, s magával ragad mindent, mi olállja útját, kiformelyhez a vándorló czigányt rendesen számítják. dítja a sziklákat s a fákat százados gyökereikből,
A föld lekötötte őt. Egy országos hatalom s ezt óhajtja leginkább az aranymosó czigány. Ez a
valamennyi kormányrendszer hiába kisérté meg legélvezetesebb látvány előtte; szűk kunyhójában
szánalmas nomádélet helyett, a nyugati polgáro- várja mig lejátssza magát az isten-itélet.
S ha a pusztító áramlat elvonult, iszap, lezusodás jótéteményeit tárni fel e faj előtt; nem nyúlt
ő hozzá a kincshez, melyet a nyugot nyújtott. ditott fák és sziklák jelölik nyomait — az aranyMegtartotta vándorbotját és sátrát s maradt meg- mosó czigány akkor indul aranyat keresni, akkor
vetett, hazátlan, számkivetett a társadalomból, — kezd keresetmódjához. A megdagadt vizek a sok
de szabad mint a puszták fia, mint vándornép, értéktelen között, értékes kőrészeket is mostak le
az aranydús hegyekről, s mivel a rendes bányámelyet semmi sem köt egy helyhez.
szattal
elegen foglalkoznak, régi törvények alapDe a mi az állam által képviselt hatalomnak
nem sikerült, az sikerült a földnek. Az ember egész ján pedig a czigánynak rendes bányászatot nem
életén át a földdel küzd. Ettől csikarja ki lakását, szabad űznie, — e vándor faj meghonosult
élőimét, kényelmét. A tudomány mindannyi viv-íjai egy könnyebb, de néha elég jövedelmező
keresotágat folytatnak, — stz
aranymosást, aranytar talmvi
vizek mellett, aranytartalmu
iszapban.
Képünk ép ily aranymosó czigányt ábrázol; —
aranymosó asztala már ott
van a kiszemelt helyen, csak
a kannát viszi magával, mely
szükséges az aranymosás műtétéhez. Na meg, még valami van a mi szintén nélkülözhetlen, — az az edény,
melyből hébekorba sziverősitőt lehet meríteni, ha terhes,
izzasztóvá vált a munka.
Lukács Béla.

Az ügyvédekről.

Aranyinosó czigányok.
mányai egyszerű eszközök, hogy a földet, mindennel a mit rejt, s a mit visel, hatalmunkba kerítsük.
Az embernek e küzdelme saját anyjával a földdel
tart mindaddig, mig az, a mi földi az emberben,
erőt nem vesz rajta. — Á földdel csak a halálban
engesztolődhetünk ki; csak okkor ölelkezünk vele,
addig ellenségünk volt, a melylyel küzdöttünk
élethalálra.
Az erő a vonzó hatalom, melyet a föld képvisel, e kóborló fajra nézve is nagyobb hatással
volt, mint az államhatalom legszigorúbb parancsai.
Kincseivol, melyeket mélyében rejt, lekötéo faj egy
részét, rendes foglalkozáshoz, polgári élethez
szoktatá.
Az aranymosó czigány bennlakik ősfeny vosek
közt, vadon vidékekbon, de letelepültnek tekinthető,
s nem kóborol tovább sátraival.
Ott üzi keresetmódját, hol aranytartalmu
hegyekről vizek gyűlnek alá a völgybe, a mederben, s az iszapos partokon keresi azt a tárgyat,
melyet valószínűleg már keleti hazájából ismer, s

Nincs talán egyetlen életpálya is, mely a kor- és helyviszonyokhoz képest bizonyos
változásokon ne ment volna
idők folytán keresztül. A középkori papság rémitő hatalma csak a történelem lapjain
sötétlik már. Az ököljogot leszorította a tudomány; ma
már nem annyira a szomélyes
erő, mint inkább mély tanulmány kívántatik egy hadvezérben. A mesterember is
másképen dolgozik ma, mint
hajdan; egy szóval a tudomány s ügyesség új alakot
adott mindennek. A mesterségek B találmányok története
nagyon érdekes, s lapunk ezt
folyvást figyelemmel kisérto,
tudva, hogy az anyagi jóllét
a nemzet életének egyik alapfeltétele. De azt hiszszük, nem
lesz érdektelen, ha korunk
egyik legnevezetesebb s tán
leghatalmasabb életpályájának régibb történetével megismertetjük olvasóinkat. Az
ügyvédi hivatásról szólunk,
s annak eredetével és fejlődésével igyekszünk, egy külföldi folyóirat érdekes közleménye nyomán, legalább fővonásokban megismertetni olvasóinkat.
Mikor még az emberiség a természet, s
későbbon Mózes törvényei előtt hódolt meg, ügyvédekre nem volt szükség, azaz: nem találkoztak
oly egyének, a kik a más ügyét hivatalból védelmezték volna. Mózes idojébon s még azután is az
érdekelt fél maga jolentmog a kapuban, azaz: a
törvényszók előtt.
Az ügyvédség eredetét szabatos biztossággal
kimutatni nom lehet, annyi azonban bizonyos, hogy
hatalmas testületté nőtte ki magát, midőn a világnak eszébe jutott, hogy valami nevet kellene e
testület tagjainak adni. S elkeresztelték őket
Kómában advocatus-nak, holott eredetileg az
advocatus-oknak nevezett egyének a vádlott mellett jótálló tanuk voltak. Ez ügyvédeket Kómában
„szónok" czimmel is tisztelték meg. Az ügyvédeket, szerzőnk szerint, a szabadság termetté. Hol
szabadság lakozik, ott kereshetők ügyvédek.
Cicero szerint Görögország szónokait csak Athénében lehetett föltalálni, hol szabad intézmények
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létoztek. Rómában a köztársaság idejében az ügy- sokat veszített érdekéből, holott a császárok nem
E czélból szükségessé vált Magyarország közvédek és szónokok hatalma fénypolczon állott, a voltak mindig ellene.
lekedési hálózatát kiegészíteni, már létező vonalok
császársági korszakban le volt törve.
A Justinian codex a legnagyobb jutalomra összeköttetése vagy ujak épitése által. Az országA más ügyét védelmoző szónoklat első jelen- érdemesíti az ügyvédeket, s azokat több közteher gyűlés számos erélyes határozata kötelességévé
ségeit csakugyan Athénében kell keresnünk; szin- viseléstől fölmenti. A legnagyobb tisztelet kör- tette ezt a kormánynak. Igy emelte határozattá
tén itt találjuk azokat, kik magukra vállalták, nyezi o hivatalt, sőt a közhiedelem szerint maguk az országgyűlés mindkét háza 1867. július elején
hogy a gyöngébbek kedveért azok által elmon- a császárok is vállaltak föl ügyeket. A katonákkal a zákány-zágrábi vonal kiépitését. A kormány e
dandó védbeszédet irnak. A hiros Demosthenes egy rangban állottak. — Anasztáz a nyugalomba határozatok folytán számos vasúti vonalra vonatmaga is irt ilyen védbeszédet Phormio számára. ] lépett ügyvédeket ,,clarissimi" — tekintetes — kozólag terjesztett a képviselőház elé törvényja[Nevezetes beszédiró volt Antiphon, mert ő valaaz , czimmol ajándékozta meg, s Justiniun egy külön vaslatokat, s ezek egyike a zákány-zágrábi isr
első, ki munkájáért kialkudott dijat követelt. Ő \ „rend"-nek nyilvánította. Az ügyvédi kar túlka- mely 1868. jul. 1-én szentesittetett.
volt a munkadij föltalálója. Találmánya gyorsan pásai ellen több rendbeli kibocsátváii} okát tettek
E vonalnak czélja: Buda-Pestnek, a magyar
elterjidt,s ez időtől fogva az ügyvédi hivatal ron- j közzé, a többek között nevezetes az, hogy a nők birodalom fő és székvárosának, egyenes, lehotőleg
dos keresetmód gyanánt tekintetett.
| eltiltattak a per folytatásától, s csak az engedtetett rövid összeköttetése Zágrábbal, Horvátország főDe ugyanekkor bizonyos korlátok közé sző- meg, hogy saját ügyöket védelmezhessék maguk. városával. A vasúti összeköttetést a két főváros
rit tatott a szónokló ügyvéd. Szokásban volt Alkalmat szolgáltatott e rendelet kibocsátására között oddig csak a déli vaspályatársulat tartá
ugyanis, hogy a vádlottat magával vigye a tör- egy Afrania nevű hölgy, ki a birák türelmével fon, melynek trieszti vonalától egy mellékág szavényszékre, sebeit föltépje, szóval színészi hatást vakmerőén visszaélt. Hogy hajdan a római nők kadt Zágrábba; hosszas, kerülő ut volt ez, inkább
vadászott, s a könyörület fölébresztése által nem- csolekvőleg szerepelhettek a törvényszéken, kitű- arra számítva, hogy Zágrábot Bécscsel és nem
csak a hallgatóságot, hanem még a bírákat is leke- nik a nagyhirü római ügyvéd Hortensiusnak Hor- Buda-Pesttel kösse össze. E hiányon azonban
nyerezhetto. A könyörületet vagy méltatlankodást tensia nevű leánya példájából, ki a nőkre vetett könnyen lehetett segiteni, — a mennyiben a déli,
előidézhető mesterfogások eltiltattak. A szónokok adó ellen hatalmasan fölemelte szavát, s tudjuk, osztrák vasút, ott, hol korülő útjához fog — tehát
köteleztottek, hogy a szerénység határain belől hogy e nő szónoklatát a szónokok mestere Quinti- Zákánynál egy egyenos kiegészítő vonalat kapott
maradjanak. Nem volt szabad kétszer ugyanazon lian is dicsérőleg emeli ki. Vak embernek sem Zágráb felé.
tárgyat szőnyegre hozni; elévült nyelvből idézni, j engedtetett meg ügyvédi hivatalát folytatni, mert
A törvényhozás, mely felfogta a két főváros
lábbal dobbantóm szintén tilalmaztatott. Nem iegyizben megtörtént, hogy Publius nevű vak ügy- s a két ország direkt összeköttetésének értékét,
volt szabad a birák itélethozásába beavatkozni, véd a birákhoz akkor beszélt legtüzesebben, midőn hozzájárult a kormány előterjesztéséhez; s a leghanem a törvényszéket csendesen kellett elhagy- j már azok elhagyák bírói széköket.
felsőbb szentesítés után erélyesen láttak hozzá a
niok, nehogy maguk körül a népet összecsőditsék.
A mai ügyvédeknek nehezebb föladatuk van, í vonal kiépítéséhez. Fővállalkozó Weikersheim M.
E szabályok megrontói legalább is 50 drachma mint a hajdankor szóvivőinek, s igen helyesen ! H. és társa bécsi bankár ezég volt. A vasútvonal
birságra büntottettek. — Ily korlátozó rendszabá- j jegyezte meg egy híres ügyvéd: „hogy ha Demos- j al- és főépitményei, ugy épületei, a gépezeti felszelyok szép Filep uralkodása alatt is hozattak. Az thenes és Cicero oly sokszor jelent volna mog a í relés, a pályaolzárás és jelzések előállításának a
ügyvédek utasítva voltak, hogy igazságos és ! tárgyaláson, mint én, egyikből som vált volna j vállalkozó részére az országos alapból megtériigazságtalan pörök f ölvállalásáuál különbséget j nagyhirü Demosthenes és Cicero." Korunk prózai- ! tendő költségei a sinköz közepén mérendő mindon
tegyenek; érveiket álokok, vagy helytolon idézések j abb, hogysem a ragyogó szónoklatot követelné, s osztrák mérföld után F,339,500 o. é. frtban állaáltal ne támogassák, az ellenfél gyöngeségével j ma már nevetségessé válnék azon ügyvéd, ki a píttatott meg; a vonal kiépítése nagyobb akadávissza ne éljenek, a törvényszéken ügyök tárgyalása j XVI-ik században a múltból idézve a példák hal- lyokba nom ütközött, s másfél év múlva, 1870
alkalmával mulhatlanul jelen legyenek, magukat j mazát, nemcsak sikert, hanem tapsot is aratott; kezdetén, át lehetett adni a közlekedésnek.
illodelmeson viseljék, s ne áhítozzanak túlságos j véduncze mellett, ki egy gyermekét elismerni voAz anyagi érdekektől eltekintve, melyek e
munkadij után, erkölcstelenségtől őrizkedjenek, a nakodott, ilyenformán érvelt: „ha hajdan hitelt vonalhoz kötve vannak, a direkt összeköttetés
szegénynek s elnyomottnak pártját fogják. Egy i adtak azon férjeknek, kik nem ismerték el a nekik különös súlyt nyert politikai tekintetben is. Nom
régi könyvben még ekkor az is hozzá volt toldva, tulajdonított gyermeket, — ha Demeratus, Hero- létezik semmi ok, hogy eltagadjuk az egyenes Öszhogy az ügyvédre nézve nagyon előnyös, ha j dotus bizonyítása szerint, királyságából kivettetott, szeköttetésnek politikai oldalát; volt, s van ilyen
tekintélyes megjelenése, kellemes magatartása, s! csak azért, mert állítólagos atyja igy szólt: „őnem is, s e tekintetben egyetérténk mindnyájan pártmosolygó ábrázata van; legyen modora mindenek az én gyermekem", ha a Laczedémoniak Agesilaust külonbség nélkül.
fölött szerény, ruházata se czifra, se elhanyagolt Leotichidesnél előbbre tették, csupán azért, mert
A vasutak képezik azon hatalmas kapcsot,
nem lehet, beszéd közben ne harapjon ajkába, Agis többször monda, hogy ez utóbbi nem az ő, ha- melyek a népekot anyagi és szellemi érdekek hatagjártatása túlzásba ne essék, ne kiáltson, se lassan nem Alcibiadeenek gyermeke: hát az én védonczem talma és ugyanazonossága által közelebb hozzák
ne beszéljen.
nek épen ezen okoknál s példáknál fogva nem lehet- egymáshoz. Megismerik egymást, összeforrnak
Visszatérve az athénei ügyvédekre, meg kell ne-e hitelt adni, mikor azt állítja, hogy e „gyermeket érdekeik, és kezdik egymást nom ugy tekinteni,,
említenünk azt is, hogy a beszéd tartania is bizo- nem ismeri cl magáénak?" Ugyanezen beszédbon mint teljesen idegenek. E közlekedést valódi életnyos határok közé szorittatott. Az úgynevezett több tekintélyeket is idéz elő, Horáczot, a szent- föltétellé emelték a politikai viszonyok s politikai
vízi-óra, (elepsydra) melyet lapunkban nem régi- írást, szent Ágostont sat. E régi idézetekkel föl- érdekek. Hittük, hogy fel fogjuk találni az ogyenes
ben ismertettünk, körülbelől három óra alatt jár czifrázott irályt gúnyolta ki Racine a franczia összeköttetésben azon kívánatos eszközök egyikét,
le, s csak eddig engedtetett meg a beszélés, ha költő, midőn egy versét igy kezdi: ,,ha látom a — melyek alkalmasak, hogy enyhítsék s kiirtsák a
csak egy másitv ügyvéd a maga részéből nem Czézárokat, s a koronát fej ükön, ha látom a napot, két testvér nemzet között meggyökerezett viszályt.
engedett át egy kevés időt. A három óra lefolyása holdat és a csillagözönt, látom akkor, hogy Babilon
E szempontból különös érdeket nyer a zákányután, akár merítette ki tárgyát, akár nem, végét roppant birodalmát, Maczedoniába óriás kígyók zágrábi vonal megnyitása s fogadtatásunk Horváthurczolják sat."
szakították a véd- vagy vádbeszédnok.
ország fővárosa, Zágráb részéről.
Elgondolva azt , iiogy akkor tájban mily
A megnyitás hivatalos személyzete nem volt
A középkorban nem létezvén rendes törvénykiváló gonddal szerkesztették a szónokok beszé- szolgáltatás, az ügyvédi kar munkálkodása is csak- nagyszámú, miután csak a közigazgatási bejárás
deiket, "képzelhetni, hogy mily nagy mesterségébe nem megízünt. E korban a peres ügyeket inkább színezetét viselte magán. Jelen volt Mikó Imre
került az illetőnek beszédét épen kellő hosszúságra karddal intézték el, s az ügyvédeknek is ki kellett közlekedésügyi miniszter, Bodekovics Kálmán
szabni meg. Mindegyik szónok saját szobájában a sikra szállani. Egy ily eljárás a 13-ik századból horvát miniszter: némely minisztériumok képvisetartott vizi-órájához szabta magát, s nyirbálta igy jegyeztetett föl: „Az ügyvéd a legszebb sza- lői, továbbá a közös hadserog katonai kiküldötte.
beszédét. Hogy ez sokszor nagyon alkalmatlan vakba s alakba öltöztetve védencze ügyét, ellen- A honvédelmi minisztériumot Ghyczy ezredes képvolt, tudjuk Demostbeues után, ki egy szónokla- felét fölszólitá, hogy az ellene emelt vádat vallja viselte; az országgyűlési képviselők közül jelen
tában panaszképen emliti föl, hogy tárgyát „egy be, de ha tetszik, el is tagadhatja. Ha tagadásra volt Ivánka Imre s Térey Pál; végül képviselve
viz alatt" azaz: egy vizi-óra lejárása alatt — kel- került a sor, a védencz tanuk kihallgatását köve- voltak a főváros nagyobb hirlapjai.
lőlog kimeritiii nem tudja. A vizi-óra szerinti telhette. Ezután hozzá tette, hogy ő maga is kész
A bejárásra meghivott hivatalos személyzot
korlátozást Rómába is behozták, s ott még Pom- védencze mollett előállani, lóháton vagy gyalog, rendelkezésére külön gyorsvonat állt. 2-án reggeli
pejus konzulsága alatt is használták. Francziaor- bármi fegyverrel, vagy rangjához illő módon 7 órakor történt az olindulás a budai indóházból
szágban 1413 ban Vl-dik Károly királyi paran- küzdtérre lépni." Ekkor, mint rendithetlen lovag, Rácz és Sárközy bandájának Rákóczi-indulója
csolatot adott ki, s esküvel köteleztetto az ügyvé- i a vádlott elébe dobta kesztyűjét. — Az ellenfél mellett.
ügyvédje is előadta, a mi mondani valója volt, s a
deket „hogy khetőlog rövidbeszédüek lesznek."
Zákányig a déli vaspálya vonala tart; a megRómában is csak később lehetett az ügyvédség ; törvényszék belátására bizta, hogy az milyen pár- nyitási ünnepélyek tehát tulajdonkép csak itt kezrendes kere^etmúddá, «az ügyvédkedést csak azért bajt állapítson meg, s gyakran megtörtént az is, dődtek meg.
vállallak el tehetségesb ifjak, hogy egypár sze- , hogy a pörös felek a törvényszék ítélete folytán
N.-Kanizsán, hova déli 12 óra után értünk,
rencsés szónoklat által utat nyissanak maguknak az párbaj vívásra köteloztettek.
már a horvátországi küldöttség várt, mely külön
államhivatalok elnyerésére. De a mint a perlekedő '
Ma már kevés ügyvéd tenné koczkára életét vonaton jött elénk.
felek gazdagodtak, s az ügyvédek teendője szapo- védenczeért; az erkölcsök szolidülésével inkább a
Kanizsán alul kezdődött tulajdonkép feladarodott : fáradságuk jutalmát ők is megkívánták. Ez a tudomány fegyverei léptek előtérbe. K. T. K.
tunk; Mura-Keresztúrnál elhagytuk a déli pályát,
eleinte visszaélés gyanánt tűnt föl, s egy törvény be
Zákánynál pedig a barcsit.
is tiltotta a jutalom elfogadását. De ez nem maradZákány első állomása az uj vonalnak; a déli
hatott sokáig igy, mert a törvény bonyolódása az
vasútnak
volt ugyan már itt állomása, — de az
\ zákány-zágrábi vasút.
ügyvédek elfoglaltatását rendes hivatallá változuj vonul megnyíltával uj építésekhez kellett keztatta, mit eddig sokan osak előléptetés gyanánt
A zákány-zágrábi vasútvonal egyike azoknak, deni. Az állomási épületek, raktárak stb. épitéso
tekintettek.
melyeknek alapját a magyar kormány voté meg. részbon be van fejezve, de még folytattatik. Az
A római törvénykezés sajátságos alakú volt, s Mikor anyagi ügyeink egy részével, közlekedési utazók ezentúl o helyen fognak rendesen vaggont
hosszú ideig nom volt szoros értelemben vett tör- eszközeink vezetését és kezelését is átvettük, a cserélni, midőn a magyar államvasutról a délire
vények által szabályozva. Sokáig, hihetőleg a száj- magyar kormánynak szoros kötelességévé vált ülnek át vagy viszont.
hagyomány volt az egyetlen törvény, melyre hivat- tekintetbe venni azon nagyszámú mellőzött érdeA megnyitó vonat élére egy virágokkal s
koztak, s egységet inkább a testületi szellem, mint keket, melyeket örökségül kapott az előbbi idegen lobogókkal díszített mozdony állt, s a magyar
magának a testületnek törvényszerű lényege ered- í kormányoktól; kötelességévé vált segiteni azon államvasut vaggonainak hosszú sora csatlakozott
jnényezett.
hiányokon, melyek idegen érdekek emolésével hozzá. Az indóházba gyűlt néptömeg lelkes éljenA császárság alatt a nyilvános törvényszék I hazánk érdekeit teljesen mellőzték.
zései, szép nők kendőlobogtatása s nomzoti zene-
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darunk Rákóczija mellett indult meg vonatnak az
•nj palyan.
Zákányon alól, az egyesült Dráva és Mura
folyókat metszi át a vonal. Egy fahid vezet itt át.
roppant szélességben, mivel számítani kellett arra
g y áradá
'/',"?,
s alkalmával a medrükből kilépő
me ron ál
ak a
f"I~*
g g .Í
vasúti töltést. A híd félig
rouott s daczára, hogy fából van, erős épitészotü.
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haladunk,
vidékbon semmi változatosság; előttünk az ismeretes, megszokott róna, mely Budától kezdve alig
nagyott el valahol. Csak a szeszélyesen kanyargó
íolyo nyújt némi változatosságot, mikor el-eltünfk,
s aztán visszakanyarodik hirtelen, neki törtet
egyenesen u vasúti töltésnek, mely valami erős
módon, s ellenállhatólagnom látszik melóvá lenni
«gy dühös roham ellen.

Mikó e rövid beszéde lelkesülten fogadtatott,
Czekus Károly zágrábi polgármester válaszolt reá,
horvát nyelven éltetvén a királyt, s aztán a jelen
volt két minisztert.
Ezekután Ivánka Imre kezdett szólani. Három
beszédét akarjuk kiemelni. Szólt a horvát s f
magyar közti egyetértésről; szólt mint egy büszke
s nemzetiségre féltékeny magyar, egy hasonlóan
büszke s nemzetiségére féltékeny tostvérnéphez
melynek érdekei közösek. — Szólt aztán a horvátmagyar kiegyezkedési műről, mely alkalmas a
szabadelvű fejlődésre. — Végül szólt a határőrvidék polgárosításáról. — Beszédei a horvátok
részéről roppant tetszéssel fogadtattak.
L. B.

Az új világ óriás gyümölcsei.

• i z i 6 ^aPaviná-ná,l már teljesen megváltozik a
Ausztrália torületviszonyai a legnevezetesebb
vidék. Egy hegyvonal kanyarodik el függőleges
irányban a vasút vonalával, s a hegyvonal mellett ellentéteket képesek fölmutatni. A legsivárabb és
egész csoportozat tűnik föl, merodező csúcsok, legtermékotlenebb vidékek mellett, melyed néha
kopasz hegyek, de logtöbbnyire sürü erdők; egé- roppant nagy terjedolrnüek, hirtelen csak ismét a
lehető leggazdagabb termő földre bukkanunk,
szen mas vidék, de egészen más ország is.
molynek
bámulatos termelő képessége majdnem
E hegyvölgyes s erdőktől borított vidéken
hihetetlen
jövedelmeket nyújt. Annak bizonyíténem volt épen könnyű a vasútépítés. Talán maga
a t oldnem, az agyagföld, melyet tartós eső hamar kául, hogy mi mindent lehet elérni az ilyen áldott
ielaztat, nehezitette meg leginkább az épitést. Az vidékeken, főképon ha az ég áldása s a farmer (ülalapépités néhol oly ingatag, s a folytonos esőzé- tetvényos) szorgalma és kitartása karöltve jár, —
sek folytan oly annyira fel volt áztatva, hogy a szolgáljon a következő érdekes tudósítás, melyet
legnagyobb elővigyázatra volt szükség, ho<ry a „Mansfield Indepcndent"-ből, Victoria tartonémely veszélyes helyeken nagy lassan áthalad- mánynak egy vidéki lapjából közelebbről olvastunk:
hasson a vonat.
„A föld kerekségének legnagyobb burgonyái
Leszámitva a dolog ezen oldalát, maga a vi- kétségen kivül itt a mi közelünkben teremnek.
dék gazdag élvezetet nyújt, mert változatos és Mr. Gamble, ki rendkívüli ügyességgel és tevéregényes. Erdők környékeznek mindenfelül, oly kenységgel igazgatja Mr.Chenery birtokait Springerdők, melyek még alig ismerik a fejszét. Közel field mollett, a napokban irodánkba jött s iszonyú
vagyunk a határőrvidékhez, s az erdős táj folyton nagyságú burgonyákat mutatott nekünk. Akkorák
nyer vadságban, vadregényességben. A kultúra voltak, mint egy jó nagy görög-dinnye s darabja
jeleiro már csak itt s ott, elvétve találunk, ha nehezebb volt öt fontnál. S o mellett, miként nemaga a vasút, moly erdők közepén áthalad, nem künk biztosan állították, a burgonyák tökélotoson
volna a kultúra hóditó hatalmának leo-szószólóbb egészségesek s kitűnően finom izűok. Mr. Gamble
bizonyítéka.
az idén valami 30 tonna ilyen óriási burgonyát
Hogy közel valánk a határőrvidékhoz, azt az termesztett, melyek többé-kovésbbé m»nd a fent
erdős tájnál feltűnőbben jolzé egy körülmény, mely emiitett sulylyal birtak."
Kresováczon (Körös) várt reánk. Az est már
Vájjon igaza van-e ennek az ausztráliai lapbeállt, midőn ezen állomást elértük. Az állomási nak, midőn aze állítja, hogy nálok terem a „föld
épület ünnepélyesen ki volt világítva, — de a legnagyobb burgonyája" — vagy talán csalódik?
csillárok fénye csak kétfejü sasos czimerro esett, E felől egy kaliforniai következő felvilágosítást
melyet a megnyitó küldöttség tisztoletére állítot- nyújt: „Égaljunk alatt valamint az ember, ugy
tak ki valószínűleg. A város polgármestere Srpák minden egyéb is, a mi csak Európából ide kerül,
horvát nyelven üdvözlé Mikót, mire Bedekovics megjavul és tökéletesedik. Országunkban, mely a
miniszter felelt szintén horvátul. Különben egy Sequvia gigantoa-ban a föld legnagyobb fáját
horvát nemzeti zenekar csak ugy törte macát a
bírja, már pompásan tenyészik a narancs, gyapot,
„Gott erhalte-n."
°
ezukornád, s most már thea, és a mi több, még
_ Mi, kik nagyon különösnek találtuk a fogad- szőlő is, melyeken 10—14 fontos fürtök csüngenek.
tatás e nemét, mikor a tovább indulásra csenget- A három-fontos czitromok nem tartoznak a ritkatek, még egyszer szétnéztünk az ünnepélyeken; a ságok sorába, valamint az olyan almák sem, a
sárga-fekete és horvát nemzeti lobogók mellett, melyek akkorák, mint egy 12 esztendős gyermek
melyektől csak ugy úszott az egész állomás, magyar feje. A 15-fontos fehér káposztafó'nek csodájára
lobogót nem láttunk egyetlen egyet sem. Később csődülnek az uj-yorki piaczon — de mióta gyümölnemi megfejtést szolgáltatott a^on körülmény, cseinket a csendes-tengeri vaspályán mi oda küldhogy e város körül van véve a határőrvidéktől s hetjük, azóta többé semmin se csodálkoznak. Itt
több nemű agitácziónak fészke még jelenleg is.
egész mezŐKOt lehet látni 20-fontos káposztafőkkel
Körösön több határőrvidéki tiszt csatlakozott beültetve, sőt már találtak 45 s pláne 53-fontosohozzánk.
kat is. A legnagyobb tök (sütőtök, döblecz),
A többi állomásokat. Verbovoc.Dugoselo, S->- melyet Kalifornia eddigelé felmutatott, 260 fontot
svetet csak este értük már el. Ki volt világítva nyomott; mellékszárain pedig még több lOO-fontos
valamennyi, s az elrobogó vonatot hatalmas zsi- gyümölcs lógott. Országunk legnagyobb vörösviok fogadták.
hagymája 47 uncziát nyomon s 22 hüvelyknyi
Zágrábban az elénk sietett polgármester még térfogata volt, s egy három éves fehér czékla (keegyszer üdvözölt. A vendégek — i m m a r Zágráb rek répa) 118 font nehéz, 5 láb hosszú s egy láb
vendegei aztán szállásaikra vonultak, hogy rövid vastag volt. Aztán iO-fontos murok (sáryja répa)
télóra múlva a horvát nemzeti színházban talál- és 23-fontos burgonya van elég! Vegyünk még
kozzanak, hol ünnepélyes diszelőadás volt ren- ezekhez 22 láb magas buzaszálakat, melyek a
dezve. A „baragossai focsegők" czimü operettet lovas feje fölött magasan összecsapnak, két eszaütak, elég sikerültön. Az előadás után az ausz tendős almafa csemetéket óriási gyümölcsökkel
inai császárhoz czimzett vendéglőbe gyűltünk, hol rakva, s bizonyára el fogja hinni,mindenki, hogy
a mi Kaliforniánk valóban áldott egy orszáo-. A
Zágráb varosa részéről diszvacsora rendeztetett.
Körülbolől háromszázan lehettek összesen, műveléstől eddigelé nem zaklatott, ifjú erővel telt
szűz föld a legdicsőbb adományokkal kedveskedik
1J
t e szálloda nagytermébe összegyűltek. Két az embernek, és az egyonlő, s a tenger közelségé .
nosszu asztalsor volt, itt foglaltak helyet vegyest tői feltételezett légmérséklet, mely mindig vidáPestiek, zágrábiak. Középen ült a bán, mellette a man mosolyog f«lettünk, s a s?.ükségos nedvességet
et
miniszter, aztán katonai, polgári és egyházi az éj harmatárjától nyeri, a munkásnak minden
rok ° 8 ° k ' a m i n i 8Zto"umok képviselői, polgá- dilönösebb fáradsága nélkül érleli meg azokat az
óriási gyümölcsöket."
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1837, vagyisa nemzeti színház megnyitása óta

mindössze csak huszonhét eredeti dalmű került
szinre. Tehát egy évre nem esik egy. Az előadott
erodeti dalművek a következők: ,.Bék futása."
Ruzicskától; „Csol" Bartaytól (először adatott
1839. apr. 29-én); „Tüadérlak" Szerdahelyi Józseftől (jul. 11. 1840.); „Báthori Mária" Erkeltől
(aug. 8., 1840.); „Gizul" Thern Károlytól (docz.
11., 1841.) „Hunyadi László" Erkeltől (jan. 27.,
1844.); „Tihany ostroma" Thern Károlytól (apr.
12., 1845.); „Bonyovszky" Doppler Ferencztől
(szopt. 29., 1847.); „Kunok" Császár Györgytől
(szept. 16., 1848.); „Ilka"DopplerForencztői (decz.
29., 1849.}; ,Vanda" Doppler Ferencztől (decz.
1850); „Gránátos tábor" Doppler Károlytól (febr.
12., 1853.); „Benvonuto Cellini" Khem Leótól
(apr. 6., 1854.); „Képzelt beteg" Thern K:írolytól
(okt. 11., 1855.); „Tudor Mária" Bognár Ignácztól (nov. 10., 1856.); „Erzsébet" Erkel és a két
Dopplertől (márcz. 23., 1857.); „Székely leány"
Hubertöl (nov. 27., 1858.); „Bánk bán" Erkeltől
(márcz. 9., 1861.); „Szép Ilonka" Mosonyitól
(decz. 29., 1861.); „Sarolta" Erkeltől (jun. 26.,
1862.); „Dobreczeni biró" Bb'hm Gusztávtól (nov.
12., 1863.); „Víg czimborák," operetté Huher
Károlytól (decz. 3., 1863.); „Kamilla" Fáy Gusz _
távtól (apr. 4., 1865); ,,Csobáncz" 1 felvonásban
opera Erkel Sándortól (decz. 13., 1865.); ,,Dóz3a
György" Erkeltől (apr. 6., 1867.); „Fiesco" Fdy
Gusztávtól (máj. 2., 1868 ); „Zrínyi" Ade'.burgtól
(jun. 23., 1868.) Ezek a művek 15 dalműszerzőtől
származtak.
E közlemény kiegészítéséül megjegyezzük, hogy
a sorozatból négy eroieti dalmű kimaradt, jelesen :
„Morzsinai Erzsébet" Császár Györgytől; „Két
huszár" Doppler Feroncztől; „Vadon fia" Doppler Károlytól; „Fogadott leány" BognárIgnácztól.
Tehát összesen nem 27, hanem 31 ere Jeti [dalmű
került szinre a nemzeti szinházban.
** (Az 1869. év halottai hazánkban.) A múlt
év nevezetesb halottjai között ott találjuk első sorban Szemere Bertalant, hosszú szenvedéseinek a
halál jan. 17-én vetett véget.Ott van az elhunytak
közt Murányi Ignácz Temesmogyo főispánja, gr.
Guyon Richárd 1849-ki tábornokunk özvegye. A
képviselők közül elhunytak: Lator Gábor, Böszörményi László, Sümeghi Fer., Ruttkay István, LuzsénszkyTkl. Irodalmunk halottai: GregussGyula,
Gyurman Adolf, Erdélyi József, Ormó'di Bertalan
a „Corvina" igazgatója, a régi Mágóri és id.Emich
Gusztáv könyvkiadó. A művészet köréből: Füredy
Mihály, Nagy-Huber Ida, Radnótfáy.A püspökök
közül négy halt meg: Szenczy, Szaniszló, Kollarcsik és Moyses, továbbá Hauíik zágrábi érsek.
*#* (Golyófecskendö.) A Berlin melletti Tegel
nevű katonai fegyver-gyakorlat-helyen, hol tudvalevőleg Humboldt sírja is létezik, legközolebb egy
augsburgi születésű egyén legújabban feltalált
golyófecskendő(Kugelspritzo) novü eszközével kísérletet fog tenni. E gyilkoló sze^zám állítólag
egy perez alatt 400 lövést képes tenni. Oroszországban is, a hol pedig 1868-ban a katonai humanitási kongresaus figuráit, szintén ilyforma eszközzel teendnek kísérletet.
** (Legelőt a méhnek, lesz bősége a méznek.)
Silózía egyik gyönyörű vidékén Briegbon tartották a méhészek gyűlésüket. A legfőbb tárgy a
méhek legelője volt. Elmondották, hogy a legkorábbi legelőt a gumós és hagymás tavaszi növények adják, azután következnek a csontár-gyümölcsfák virágai, utóbb az alma és körtofélék. A
mezőgazdaságnál legelső a repeze, azután a réti
füvo'c stb., utóbb a szőlő, ezután következik az
illatos mézet adó ákácz- és hársfa (melyeknek
ültetését nom lohot eléggé ajánlani). Ezek után a
bükköny s napraforgó, s végre a hajdina stb. Azonban ezekkel nem elégedtek mog » méhészek,
hanem a Clematis vitalbá-t (weísse^ Waldrebe,
erdői ihszalag; bérese) ajánlották kerítések mellé
és faltakaróul. Tudjuk, hos?y azo«loi ínszalagnak
s
illatos és mézzel bővelkedő, °káig tartó virágja
van, ezenkívül venyigéjéből mar Horatius idejében
i közönséges méhkasokat készítették, melyekben
közhit szerint) a méhek legjobban kitololnek. —
(Kertészgazda.")
*** („ Kicsoda, vagy micsoda az a Lloydf") kérdezték már igen sokan nálunk is, mióta a kereskedelem élénkültével e névvel is mind gyakrabban
találkoznak. Feleletet kapni azonban e kérdésre
a német nyelvészeknél sem könnyű dolog.
még
Hogy nálunk vanegy „Pester", egy „Nouor Freier"
és egy ..Ungarischer Llo>d," hogy Pesten van egy
Llyod-kávéház és Lloyd-épület, hogy valahol a
'óldön léteznek valami Lloyd-gőzösök is, mindezt
jól tudjuk, do hát miért mindez épon ,,Lloyd," és
nem „Puncsh" példának okáért?
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E kérdésre igy felolt meg közelebb egy lap:
Valamikorban réges-régen, ugy 1700 táján élt
Londonban egy mogorva vén ember, do a ki ekkor
még nagy ritkaságot, jó kávét tudott készíteni, és
a kit véletlenül Lloydnak hivtak, hogy miért, azt
talán a vad almafa tudná megmondani. Ennek fia,
vagy tán unokája 1774 táján jó hirü üzletét az
akkori börze-épület szögletéhez totto át, s 1838-ban
ezzel együtt leégvén, 1844-ben, ennek felépülése
után, a felső emeletben kapott engedélyt üzletével
elhelyezkedni. Itt aztán hozzá, természetesen a
tengeri utazás terheitől kifáradt, s üdülést kivánó
hajósok s kereskedők tartottak be leginkább, s kávézgatás közben sok szerződés és alku köttetett
meg a „Lloyd"-nál; igy származott aztán át mindenre, mi kereskedelem és tengerészeire vonatkozik, a ,,Lloyd" elnevezés.
*% (Földrengések 1869-ben.) A lefolyt év a
földrengések és vulkán-kitörésok történetében
jelentékeny szerepet játszott. Húsznál több kisebb-nagyobb földrengéssel lőn Európa ez idő
alatt meglátogatva; 5 közülök az éjszaki részre esett.
Legnevozetosb azonban az,
mely nov. 28-án Szicziliát és
Calabriát félemlité meg,nagy
romlást azonban egysem okozott. A vulkán-kitörések közöl ismeretesek az Aetnáé
szept. 26-dikán, a Surace-é
(Uj-Granada) okt. 4-sőjén, és
a Cotopaxi-é aug. 3-dikán.
Hónapokra fölosztva a földrengéseket, januárra jut 1,
februárra 4, márcziusra 4,.
áprilisra 1, májusra 1, júniusra 2, augusztusra 3, szeptemberre 7, októberre 1, novemberre 2.
*•* (NöemanczipáciíióAmerikában.) Wyoming területének képviselő kamarája és
tanácsa elhatározta: 1. Minden 21 évet elért nő, ha az
emiitett területen lakik, minden választásban szavazhat,
és a választási jogokhoz és a
közhivatalokra való bocsáttatásra ugyanazon jogai lesznek, mint e terület férfi tagjainak. — 2. E törvény végrehajtatik az nap, a melyben
megszavaztatott. A kormányzó e törvényt helybenhagyta.
** (A távirda magyarázata.) Francziaországban egy
okosabbnak tartott falusi paraszttól kérdezte egy barátja,
hogy mi az a távirda tulajdonképen? — Hát azok a
vasdrótok, a mit a vasút mellett látsz. — Azt tudom, do
hogyan küldik rajta a híreket olyan gyorsan? — Ez
igen egyszorü: megnyomják
az egyik végét és a másik
leírja. — Nem egészen értem
— No majd jobban megmagyarázom; van
kutyád ? — Van. — J ó !
ha kutyádnak a farkára
lépsz, mit csinál? — Ugat.
— Na, képzeld, hogy a kutya akkora, hogy a falutól a
városig ér. — Igen. — Nincs kétség, hogy ha
itt a farkára lépsz, Parisban fog ugatni. Látod
öreg, ez a távirda! — No már most értem.
** (Egy zürichi kereskedő) a reklámé egy uj
nemét találta fel. A lapokban ugyanis a kövotkező hirdetést közli: „Az élőt torhemre van, s ezért
nemsokára kivégzom magam. Áruimat ennélfogva
hallatlan olcsó áron adom el • • •"
** (Az egyetemi alap.) A közoktatási miniszter előterjesztése szerint: a pesti egyetemet Pázmány Péter 1635-ben százezer frttal alapitá meg,
de csupán hittani és bölcsészeti karral. Később
Lósy Imre és Lippay György esztergami érsekek
alapitványai folytán létesült benne a jogi kar.
Mária Terézia pedig a duna-földvári apátság adományozásával alapitá meg az orvosi kart. 1744-ben
még csak 268,613 frtra ment az egyetem vagyona,
melyet azonban későbbi adakozások annyira emeltek, hogy elérte a másfél milliót. A pénzdevalváczió azonban 1812-ben 800,000 frtra sülyoszté le
az alapvagyont. Most azonban ismét2.812,777 ftot
tosz egyetemünk tőkoállománya. Európa egyetemei

közt nincsen is nála gazdagabb, tán az egy oxfordit
kivéve.
** (A marhasó, mint tűzoltó szer) igen hasznosnak bizonyult közelebb Németországon, mivel
elmorzsolt alakban a vizbe vetve, annak oltóerojét
négyszeresen emeli, a mi különösen vizszükében
mogbecsülhetlcn előny.
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magasban.

„Volnék csak kis madár!" — megszámlálhatatlan változatokban rezgi át o jámbor óhajtás az
újkor nemzeteinek érzelgős költészotét. A hajdankor népei, melyek egyszerű naivságukban átalán
véve sokkal ritkábban epekedtek olyanfélo kivánsáo-ok után, melyeknek elérhetése iránt nem lehettek tisztában magukkal, ama többé-kevésbbé homályos és határozatlan vágyaknak is ritkábban
adtak szállást szivökben, melyek a mi szerelmeseink dobogó keblét dagasztják. Valamint nem

Léghajósok 30,000 lábnyi magasságban.
óhajtottak békavirág vagy kitudja miféle burján
lenni az útfélen, hogy kodvesök lábai letiporják
őket, épen ugy arra sem volt semmi kedvök, hogy
versenyre szálljanak a csizekkol és verebekkel.
Ikarus példája, ki viaszszal szárnyakat ragasztott
vállaira, hogy a napnak repüljön, de mikor már
meglehetős közel ment, czélszerütlen repülőeszköze által rútul csorbon hagyatott — e példa
minden ilyes kísérlettől visszariasztá a régieket.
Foglalkozásaik sem voltak olyanok, hogy az akkor
szokásban volt forgalmi eszközök gyorsaságával
be ne érhették volna.
A lé^hajózás körül tett voltaképoní kísérletek
tehát egészon az uj kor szülöttei, s különösen a
francziák gyürköztok neki teljes erejökből, hogye
nagyszerű és merész játékot, mely most még egyelőre ki sem számitható fontosságú közlekedési
eszközöknek, vagy legalább is megbecsülhetetlen
tudományos felfedezéseknok lehet csirája — folytassák és tökélotesitsék.
Mostanáig a léghajók csak hidegen számitó,
érzéketlen tudósokat hordoztak meg a lég-óczeán

ingatag hullámain, egy nemét az élő thermometrumoknak, a kik nem tudják vagy nem akarják
felfogni a természet ragyogó szépségeit, s azt hiszik, hogy a léghajózás egész költészete egy lelketlen szám föltalálásában rejlik. Közelebbről,
mintegy a franczia műkedvelő tudós világ újévi
ajándokául, egy valóban gyönyörű munka jolent
meg: „Légi utazások" czim alatt, mely egészen
más, érdekesebb és vonzóbb szempontból ismerteti
a legújabb léghajózási kísérleteket. E kisérloteket
oly férfiak totték, a kik a mellett, hogy tudósok,
egyszersmind művészek és irodalmi emberek is,
és e minőségöket nem cserélnék fel a világ valamennyi tudós társaságának legezifrább czimeiért
sem.
Annyi mindenesetre tagadhatatlan , hogy a
léghajózás, ha még eddig egyébre nem is, de tudományos észlelődések tételére igon alkalmatos.
Mert mig azok a tudósok, a kiket vizsgálódási
készülékeik roppantsága ide kötött a földhöz,
máris oléggé megjárták a múlt november gyönyörű légtüneti jelenségeivel,
mert minden előkészületök
daczára sem láthattak azokból a sürü köd miatt épen
semmit se, addig a mi morész
hajósaink teljes nagyszerűségében élvezhetek e páratlan
szépségű látványt. E léghajósok, a kiknek légi kalandozásaikat az emiitett könyv
tartalmazza: Glaisher, Fiammarion, Fonviolle és Tissandier. Ök nem tartoznak a
természettudósok amaz önző
osztályához, kik félnek a légben
megfordulni, nehogy
vissza kelljen vonniok azokat
a törvényekot, melyeket nagy
sietséggel s minden biztos
alap nélkül egyszer felállítottak. Ök tudják, hogy a műnek még csakis kezdeténél
vannak, s hogy a közönség
tevékeny támogatása nélkül
csak vágyó tekinteteket omelhotnének föl a felhőkhöz, a
nélkül, hogy azok titokszerü,
ismeretlen vidékeit bejárhatnák.
Mellék olt rajzunk Glaisher egyik utóbbi légutjából
tüntet fel egy valóban megható jelenetet. Bátor légi kalandorunk, Coxwell nevű társával, már 30,000 lábnál is
jóval magasabbra emelkedett
föl az űrben, mikor őt hirtelen ájulás fogta el. E roppant magasságra élő teremtés eddigelő még soha sem
hatolt, mert az a Himalaya
legmagasabb csúcsáét is túlhaladja. A greenwichi lebészeti vizsgáló intézet híres
igazgatója maga beszéli el
e légbeli drámát a maga
egész iszonyatosságában. —
Iszonyú is volt az valóban, mert ha Coxwoll is elveszti vala lélekjelonlétét,
monthotetlonül elpusztultak
volna mindketten a léghiány
s az ebből származott fagy
és fulladás következtében.
De Coxwell, a mily gyorsan csak lőhetett,
leszállóit a körből, hova föl kellett másznia, hogy
a léggömb szellentyüjét kinyissa, mert a kötél,
moly azt kormányozta, egy roppant gyors körforgásu fölszállás következtében összetekerődzött.
Ha hideg miatt elkékült és megmerevült keze
véletlenül engedni talál, a vakmerő léghajós az
alatta tátongó borzasztó űrbe hullott volna; a terhétől oly hirtelen megmenekült gömb pedig bizonyosan explodál. Emberi, vagy bátran mondhatjuk: élő lény ily rémitő magasban még soha
sem lélegzett. Glaisher, ki utazásának ez epizódját
oly egyszerűen és naivul beszéli el, ugy látszik,
hogy az egyetlen embor, ki nem akarja észre
venni, mily hőstettet vitt ő véghez akkor. Kétségbe
esvén, hogy oly hamar le kellett szállnia, majdnem
vádolja önmagát, hogy még nem jutott el küldetésének magaslatára. — Ez aztán igazán magas
küldetés lehet.
Sámi Lajos.
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TÁRHÁZ.

Miklós között történt házasságnak; mindakettő lázasra kötelez. Azon szülők, kik vonakodandnak
az Erdélyben akkor fenállott vallásügyi viszonyok- gyermekeiket tanodába küldeni, pénzbirsággal
** (Schulcz Ferencé) ismert jeles műépité- nak, 8 ezokkel szoros kapcsolatban lévő politikai lesznek büntetve. E törvény életbeléptetése által
szünk, a vajda-hunyadi vár avatott restauratora, viszonyoknak sajátszerü illusztratioja vala, ha származott költségek „iskolai adó" czim alattleszközelebbről Erdélyben építészet-történeti czélból szinte a kettő között némi különbség is volt, név- nek fedezve. A tanítás szigorúan vallásfelekezet
körutat tevén, nemcsak hogy a gyula-fehérvári szerint az, hogy gr. Mikes Annának első férjétől, nélküli lesz,akerüloti iskola-kollégiumnak azonban
román és a szász-sobesi góth-kori főegyházon b. Bornemisza Páltól egy fia s három leánya volt, kötelessége oda hatni, hogy a tanulók az iskolanevezetes műszaki observatiokat tőn, — de a Kü- kiknek sorsa e vegyes házassági drámában szere- | termen kivül a rendes tanórák csorbítása mellőzküllővölgy ogyik szerény falusi templomában pel. — B. Dániel István Mária Teréziához folya- tével, saját vallásukban nyerjenek oktatást. A
Gógán- Váralján, mondhatni: Európára szóló mű- modott, hogy a szabályszerű Írásbeli revorsalis-adás kerületi iskola-kollégiumnak nem szabad azonban
történeti fölfedezésre jutott; t. i. az e templom neki engodtessék el, mibo a királyné belé is egye- egyik vallást sem a másik hátrányára kedvezmémennyezetét boritó, 48 négyszög-táblázatra osz- zett, de oly foltétellel, hogy a báró magát akkori nyekben részesiteni. — Hollandiában, hol a valtott festményt, a góth-korszak virágából, a XV-ik erdélyi [püspök gr. Kollonits László, s egy más lásfelokezotnélküli tanodák már régen virágoznak,
századból való festészeti remeknek ismerte föl, kath. pap jelenlétében, minden netán születendő de a tankötelezettség még nem létezett, e pillanatmely a művelt világtól messze, félreesvén — eddig gyermekeinek kath. hitben leendő nevelésére él'ó ban szintén annak életbeléptetésén működnek.
szakértők által sohasem vizsgáltatott. E 48 képlet szóval kötelezze, s a copulatio is kath. pap által
** (Ünnepek.) A würtemborgi királyságban,
többnyire bibliai alakokat ábrázol, de ott vannak történjék. E szerint b. Dánielnek, csak más formá- j a mi különös, a protestánsok több ünneppel birnak,
az Anjou-, Hunyadi-, Bethlen- és Bánffy czime- ban, de mégis reversalist kellett adni, s azt a pa- j mint a katholikusok. E bajt ugy fogják orvosolni,
rek is. Schulcz lépéseket tett e ritka műrégiség rancsolt módon adott is. Majd fia születvén Nagy- miszerint az ünnepeket akként helyezik át a vavalamennyi képletének hű lemásolása s ismertetése Czégen* Kolozsmegyo alsó kerületébon, azt reform, sárnapokra, hogy a protestánsoknak 9, a katholipappal keresztelteté meg, bár a püspök minden kusoknak podig 7 maradjon. Korszerű eljárás.
ügyében.
** (Rómából) irják: A zsinaton levő lolkiatyák
** (A „Századok") múlt évi utolsó — decz. elővigyázati olőintézkedéseket megtett, hogy azon
— füzete elhagyta a sajtót a következő tartalom- fiu kerosztelése kath. pap által történjék. A száma eddig 1035-re rug. A legtávolabbról jöttek:
mal: II. Endre 1222-dik évi aranybullája Podh- felolvasó a kérdéses vegyes házassági események Monsignore Lamys Santa Fé-ről, Maigret a Sandradszky Józseftől; a Fertő régi áradásai Nagy közül fők ép e koresztségre vonatkozó adatokat, s vich-szigetekről, Anlards Port-natal (katferek
Imrétől, mely igen érdekes értekezés, mert több a püspöknek a báró ollón a királyné előtti föllépé- hazája), Petit Jean Sieukicu szigetéről (Japán), a
százados néphagyományt szállít le okmányok alap- sét emelte ki bővebben, valamint a püspök pana- kem'icki és san-louis missurí püspökök. — A válján történolmi valódiságára; Székely Mózes jel- szában foglalt indítványokat elmondotta, mikot a tozó időjárás miatt az idősb főpapok közül sok
lemzése Várfalvi Nagy Jánostól; a „Hazai ok- királyné nagyrészben jóváhagyott. Ennek követ- megbetegedett; a pápa ezért orvosi kollégiumot
mánytár" IV-dik kötetének ismertetése Garádytól keztében b. Danielnétől az első férjétől született alakított Viale Prela elnöklote alatt. — Valaki,
(Fabó András) d a tárczában számos apróság. gyermekei olvétottek, s nővérének gr. Haller An- máig sem tudják ki, álruhában, püspöknek öltözve
Ezek közül kiemeljük azon tudósitást, hogy Szűcs talnénak gyámsága alá adattak, s azon gyonnekek vett részt a konczilinmban.
István volt tanár a szép multu nagy magyar város jószágaira folügyelés podig hunyadmegyei főispán,
b. Bornemisza Jánosra bízatott, noha az ellen b.
Dobreczen történetén dolgozik.
Ipar, gazdaság, kereskedés.
Danielné, s mint a következés megmutatta, nem ok
— (Kulifay Ede úrtól) a következő értesítést nélkül tiltakozott. Azonkívül b. Dániel ellen vakx" (Magyar gabona Svájczban.) A legutóbbi
vettük : A „Beniczky Lajos életrajza és kufstoini merő tetteért köz nyomozás rendeltecott, minek
naplótöredéke" czimü könyv, melynek) jövedelme eredménye volt, hogy neki „kegyes czélokra" hiteles svájczi adatok nyomán körülbelől 2.400,000
a gyászos véget ért honvédezredes síremlékére lett 300 darab aranyat kellott fizetni, mely összeg arra mázsa gabona szállíttatok a würtembergi Friedvolna forditandó, az előfizetők csekély száma miatt fordittatott, hogy kamatját két olyan udvarhely- richshafon és a bajor Lindau kikötőkből aBodennem jelenhetik meg, minthogy a, bejött összegből széki reform, nemes if'ju kapja, kik a kath. egy- tón keresztüljHclveeziába„ Hogy e nagymennyiségű
még a nyomdai költség som födözhotő, nem hogy házba áttérnek. — Gróf Mikes Anna I I . József gabona í'őleg honunkból kerül Svájczba, igazolják
jövedelmet lehetne kimutatni. E szerint azon erő- császár alatt 1783-ban Medgyesen áttért a reform, a fennemlitett kikötőkbe érkező s e felirattal elláfizetők, kik Hockenast G. kiadóhivatalában elő- egyházba, miután akkori püspök gr. Batthyáni tott: „Getreide-Wagon aus Ungarn'- gabonaszálfizettek, illető pénzeik mirefordisása iránt ugyan- Ignácz, kétszeri legfelsőbb parancs következtében, lító gőzmozdony-teherkocsik. Ezenkívül nem csekély gabnamennyiség az, melyet Svájcz, Genf és
ott intézkedjenek, — ellenkező esetben az előfizetési a báróné hatheti oktatását elrendelte.
Neufchaíel-en keresztül Francziaországból s Basel
összegek január 15. után vissza fognak küldetni.
= (A magy. tud. akadémia rendkívüli nagy- felől Dél-Németországból nyer.
gyűlése.)
Az akadémia elnöksége körlevelet bocsáx* (Rongyszedés.) Tolnamogyéből, BonyhádKöziiitézetek, egyletek.
tott az akadémia minden tagjához, melyben azok ról irják, hogy az ottani vidéken azelőtt nagy
= (A magyar tud. akadémiának) az újévben folyó jan hó 11-re rendkívüli nagygyűlésre hi- terjedelemben űzetni szokott rongykereskedés az
első ülése a IÍ. osztályé volt. Az aKadémia eddigi vatnak össze. Czélja: az ő Felsége által megerő- utolsó 20 év alatt nagyon leapadt. Az 50-es évek
hat osztálya most már háromba van összevonva, s sített alapszabályok teljes életbeléptetése s az alkalmával az akkori kormánynak a kivitelt és a.
római számokkal jelöltetik. Az I. a nyelv- és szép- ezáltal szükségessé lett választások megtétele. A házalást mogszoritó szabványai ezen üzletre i'ölöttiidományi osztály, mely eddig is ogy külön osztályt körlevélben a vidéki tagok oly módoai megjele- tóbb hátrányosan hatottak. Ezen sújtott helyek
képezett. A II. az eddigi történelmi, bölcsészeti és nése kéretik, hogy ezek már 15- és 16-án az elő- közé főleg Paks, Tolna és Bonyhád tartoznak,
jogi osztályokból, végre a I I I . n matematikai és leges osztály-értekezletekben résztvehessonek.
mivel ép ezek voltak, melyek a legélénkebb kerestermészettudományi osztályokból alakult. Az oszkedést
űzték Horvátországgal és a Határőrvidék** (A „Corvina") könyvkiadó részvénytársulat
tályok minden héten hétfőn tartanak, sorban a választmánya, az elhunyt Ormódi Bortalan helyébe kel. Baja, Szabadka és Apatin szintén hasonló jómint következnek, ülést. Minden hónap utolsó hétminőségü, bár kisebb mennyiségű rongyot szolVadnai Károlyt választotta igazgatóvá.
fője összes ülés egyszersmind, de ha pályamunkák
gáltattak ; ezután Debreczen és vidéke, következett,
bemutatása vagy eldöntése van napirenden, az
moly azonban roszul kezelt árut adott, mely kizáEgyház én iskola.
' osztály-ülés összes-üléssé alakul át. így történt ez
rólag hazai gyárakban használtatott fol. A rongyalkalommal is; öt rendbeli pályamunka határideje
** (A selmeczi akadémia jubileuma.) Solmeczen kereskedés kedvozőtlen állapotának az lőtt követjárt le decz. 31-dikén, s ezeket mutatta be a titkár. nagy ünnepélyre készülnek. Ez évben lesz ugyan kezménye, hogy az emelkedő papiripar szükségleA Teleki-jutalomra 12 tragédia érkezett, melyek is száz éve, hogy Mária Torézia az azóta nagy teinek fedezésére a gyárosok kénytelenek voltak
közül egyet, több rendbeli forma-hiba miatt, pályá- hirre emelkedett bányászati és erdészeti akadémiát mindenféle surrogatumhoz nyúlni, s külföldön a
zatra nem lehetett bocsátani. A Karácsonyi-ju- megalapitá. Meg akarják e százéves ünnepet tar- konkurronczia által teljesen legyőzetett.
talomra (ezúttal 400 arany) 14 vigjáték pályázik. tani, még pedig illő diszszel. Bizottság is alakult
A takarékpénztár által kitűzött 1500 forintos nem- az ünnep sorrendjének megállapitására, s a költüli njság?
zetgazdasági kérdésre, a Sztrókay-féle jogi, s a ségvetésnek pénzügyminiszterünk elé leendő terDóra Szilárd-féle koreskedolmi pályázatra, min- jesztésére. E költségvetés ezerint az akadémia
** (A királyné,) nővére a nápolyi királyné
denikre egy-egy pályamű érkezett be. Apályamű- pénztárából 28,000 frt, Selmecz városától 16,000 szerencsés szülése után, most mar nemsokára
vok az illető osztályoknak, t. i. a két drámai pályá- frt, 8 a bányász-társaságtól 3000 frt kellene. A visszatér Kómából, s Triesztig a „Greiff" gőzösön
zat az I., a más három a I I . osztálynak adatott ki világ mindon részéből szándékoznak meghívni utazván, onnan egyenesen Budára jő körülbelől
birálat végett. Az I. osztály még ott a gyűlés vendégeket.
január 16-án.
ideje alatt félrevonult s* kinevezte a birálókat; és
= (A pestvárosi tisztujitás) kérdésében ajan.
** (A budai József-műegyetemhez) a közoktapedig a Teleki-pályázathoz b. Kemény Zsigmond
tási miniszter Miller József gyárigazgatót, a víz-, 5-kén közgyűlés Sereghi J . indítványát fogadta
tiszteleti, Szász Károly rondes és Salamon Ferencz
ut- és vasutépitészeti tanszékre Kherndl Antal, a el, mely szerint Pestváros sürgetni fogja a közsélev. tagokat, kikhez még a nemzotiszinház részéről
kísérleti természottanira Szily Kálmán, a leirati gek és megyék_ minél előbbi rendezését, s egyelőre
fog két biráló járulni. A Karácsonyi-pályázathoz
mértanira Fölser István, és az orőműgéptanira nem tart tisztujitást.
Toldy Feroncz, Greguss Ágost, Gyulai Pál renHorváth Ignacz műegyetemi segédtanárokat ren** (A Teleki-féle ház) Budán, melyet a magy.
des, Pompéry János és b. Podmaniczky Frigyes
des tanárokká nevezte ki.
kormány
a honvédségi főparancsnokságnak, illetav. tagokat. A pályaművek bemutatása után az
**
(Angol
népnevelési
törvény.)
Londoni
latőleg
József
főherczegnek átengedett, már teljesen
osztály-ülés megkezdődvén, Szilágyi Ferencz lev.
ta
g olvasta fol „Gróf Mikes Anna, b. Dániel Ist- pok közlik azon népiskolai törvényjavaslatot, moly át van alakítva és a napokban lakható lesz. A
vánné vegyes házassága a XVIII. században" a legközelebbi parlamenti ülésszakban kétségkívül 140,000 frtra rugó átalakítási költségeket a m. k.
czimü értekezése vázlatát. — E vegyes házasság keresztül fog vitetni. Főmozzanata e javaslatnak államkincstár visoli.
'•"'(A honvédtiszti fizetések) felemelését a honhasonló, lehetne mondani: ismétolt esete volt .a tankerületek és kerületi iskola-kollégiumok folállitása,
mely
utóbbi
az
iskolai
kényszer
életbelépvédelmi
minisztérium o hó olső napjától kezdve
kevéssel azelőtt Cserei Heléna és Wesselényi
tetése után mindon gyermeket 6-tól 14 évig isko- léptette élotbe. E szerint az őrnagy évi fizetése

irodalom és művészet.
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1860 frt, első osztályú századosé 1200 frt, 2-od hárem titkaiba s előfordul benne a néma eunuchok
osztálybeli 900, főhadnagyé 720, hadnagyé G00 ogy kardala. Ezt természetesen csak a zenekar
frt. Az altisztek fiipénze elmarad, ellenben szállás- adja elő, a néma őrök pedig csak ajkaikat mozpénz, bútor- és tiszti szolga-illeték megmarad.
gatják , s kézmozdulataikkal házrenditő hahotát
** (A honvédek menházára) Jókai Mór, a inig okoznak.
él, évenként 100 frtot ajánlott föl.
**„ (Hamis bankjegyek.) Egy idő óta hamis
*• (Luzsénszky Pál emlékére) Kassaváros bankjegyek vannak forgalomban kiváltBudapesten,
Luzsénszky Pál terének nevezte el az ottani melyek jól vannak utánozva, s el vannak látva
sétatért.
viznyomással is. Gyanítják, hogy Bácskából ke** (Mátyás király emlékszobrát) illetőleg rültek föl, mert a budai főpénztárnál különösen
Pestváros is bizottságot küldött ki, hogy tudomást oly pénzküldeményekben találtak föl ily hamis
szerezzen az ügynek mibenlétéről. Kitűnt, hogy jegyoket, melyek a Bánságból érkeztek. Különben
Postmegyében már 1848 előtt megtétettek orré könnyen felismerhetők, mert az írás el van rajtuk
nézve az előmunkálatok, s mintegy 12,000 frt jött törlődve.
össze önkénytos adományokból, mely összeg azon** (Egy fiatal bűnös.) A „Bihar" egy 18 éves
ban más czélra el is fordittatott ugy, hogy most ifjú bünperét közli. A vádlott vallomásaiból kitűsemmi rendelkezés alatt álló alap nincs. A Feren- nik, hogy már 16 éves korában egy házba tört be,
Czi szobrász által készitott kis minta a múzeumban honnét 4 frtot olorzott. 1868-ban boszuból gyujvan, s a gránitból készült piedestal lépcsők nyug- togatást követett el. Ugyanazon év őszén Báncsópadokul szolgálnak a múzeum kertjében.
don minden levélszekrényt feltört, hogy pénzt
** (Ujabb királyi vadászterület.) Mint az vagy levéljegyet raboljon. Egy alkalommal fegy„Erdészeti Lapok"-ból olvassuk, az ungvári koro- verhez jutott, s megtámadott először is egy zsinái uradalom erdőségei ujabban négy pagonyra dónőt, majd egy zsidót, mindkét osetben azonlettek felosztva, u. in. az ungvári, o-kemonczei, ban eredmény nélkül. Legközelebb, m. hó 12-én
stavnai és a remetei pagonyokra. A remeti pagony két töltött pisztolylyal felfegyverkezve s elálezázva
egy része ő Felsége számára vadászterületül lett a báncsódi bormérésbe ment, hol a zsidó korcsmákihasítva. Ungvártól mintegy 3 — 4 órányira esik rost nejével, testvérével s egy szabadságolt kato0 helyiség s különösen alkalmas oly vadászat léte- nával találta, kiket mindjárt pénzök előadására
sítésére, a minőnek — ha majd rendben lesz — kényszeritott. Midőn azonban a korcsmáros 3—4
párját Európában keresni kell. A vadászatot med- forintnyi pénzkészletét átadta, spiszkolódó szavak
vék, vaddisznók, szarvasok és hiuzok képezik, közt kifelé indult, a szabadságos katona felkapott
melyek hogy mily mennyiségben és minőségben a sarokból egy fejszét, s a rabló fejére ütött. Ez
fordulnak elő, elég lesz megemlíteni, miszerint a azonban még képes volt lövési kisérletet tenni,
inult évek egyikén ott 49 vaddisznó, s ezek közt mely szerencsére nem sült el. Egy második ütés
nom egy 4—5 mázsás lövetett, és hogy ott minden jobban talált. A rabló leroskadt; mire leálczáztaévben számosabb medve és szarvas, meg egy két tott s az oda siető pandúroknak a corpus dolictivel
hiuz esik. Emoli o terület előnyeit, hogy az Schön- együtt átadatott.
born gróf munkácsi uradalmának erdőségeivel
*• (Brassóban) m. hó 20-án temettek el egy
határos, hol a vadászat szigorú tilalmazás mellett 75éves öreg urat: Honigberger Mártont, ki Indiá• igen rendszeresen űzetik, s hol a múlt télen egy ból a lahorei király nyugalmazott orvosa volt. —
napi vadászat eredményéül 7 medve, 5 szarvas és Vén kora daczára a jövő tavaszszal ismét egy utat
1 hiuz volt felmutatható. Egy királyi vadászkas- akart tenni Kelőt-Indiába; de a sors nem engedé.
Különben óhajtása volt mindig, hogy hazai földben
tély és közelében erdőőri lak emelését tervezik.
** (Esküdtszéki tárgyalás volt) Nagy-Szom- pihenjen.
= (Smolka leánya) néhány hét előtt megbatban deczomb. 29-én. Dr. Ondrej Randlinszky,
kúti-i plébános indított keresetet Petrovich Lipót őrült. E í y műkedvelői előadásban működött
és nyolez társa (köztük három kath. pap) ellen, közre s az előadás után is folytatta szerepét. A
a miért ezek egy nyilt levélben „pánszlávnak" házinő eleinte tréfának vette a dolgot, később
nevezték, mint a ki szereti az orosz rubeleket. Az azonban megütközve a hölgy magaviseletén, félreesküdtek azonban nem találták vétkeseknek* a hivta és szemrehányásokat tett neki. A szerenvádlottakat, s fölmentésüket örömmel fogaűá a csétion elszaladt s azon fiatal ember nyakába
vetette magát, kivel a darab szövege szerint a
nagy-szombati közönség.
** (Érdekes adatok a budai tébolydáról.) szerelmes párt játszotta. Ekkor vették észro rajta
Buda mellett a Lipótmezőn levő nagy országos az őrültség jeleit s haza vitték. Szerencsétion atyja
tébolydában múlt nov. hóban 479 beteg ápolta- a döblingi tébolydába szállította, hol ugy látszik,
tott. Ezok közül csak kettő halt meg novemberben, gyógyithatlan rögeszmében szenved.
tehát az egészségi állapot kitűnő volt. Érdekes
— (Nyilatkozat.) A Pécsi Lapok múlt évi
néhány adat a tébolyodottak vallásáról és állapo- deczomb. 23-ki számában, az általam a Vasárnapi
táról. A tébolyodottak közül állapotára nézve 212 Újság azon évi 50-ik számában közölt 1869-diki
nőtlen vagy hajadon és 25 özvegy és csak 134 nős hirlap-statisztika ellenében felhozza, hogy Pécsett
vagy férjezett. Tehát a túlnyomó rész a házassági nem négy, de csak két lap létezik, t. i. a Pécsi
kötelékbon nem élőkre esik. Vallásra nézve a leg- Lapok és a Kalauz. Miután én minden a magyar
nagyobb kontigenst a katholikusok' állítják (201), korona országaiban a múlt év folyamában megjede ez arányban áll az ország kath. lakosságának lent hirlapot és folyóiratot számba vettem, azt
számával: de nem áll arányban az izraeliták lét- csak a birtokomban levő példányok után tettem,
számával, a tébolyodott izraeliták száma (97). s igy a következő négy lapot számítottam: 1. Pécsi
Aránylag legkevesebb tébolyodott esik a görög- Lapok, 2. Kalauz, 3. Néptanoda, 4. Negyvenkeleti és görög egyesült vallásu (12) és a reform. nyolczas balpárt; ez utóbbi, jóllehot csak egy
és evangélikus vallásuakra (összesen 67.) Ha o száma jelent meg, a rendes lapok alakjával birt, s
számokat összevetjük a katholikusok és izraeliták ugyanazon közleménybon a megszűnt lapok száösszes létszámával (mintegy 8 millió) és a reform. mában is bennfoglaltatik. — Szinnyei József.
ovang., görög egyesült és görög keleti vallásuak
létszámával (mintegy 6 millió), ugy találjuk, hogy
Nemzeti színház.
8 millió katholikus "és izraelita 3l)0 tébolyodottat,
Péntek, decz. 31. ü j fordítás- és betanulással olőször
a többi vallásfelekozot követőiből álló 6 millió „Tévedések játéka.' Vígjáték 3 felv. Irta Shakespeare; ford.
lakos csak 79 tébolyodottat számlál a budai téboly- Arany László.
Szombat, jan. 1. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv.
dában. —• Életkorra nézve legtöbb tébolyodott
Zenéjét szerz. Erkel Ferencz.
van az életvirágjában állók között (20—40 évig
Vasárnap, jan. 2. „//. Rákóczi Ferencz fogaága." Ere225); 10 éven alul 2, 70 évon felül 3 van a deti dráma 5 felv. Irta Szigligeti.
tébolydában.
Hélfö, jan. 3. Másodszor: „Tévedések játéka " Vigj. 8
felv. Irta Shakespeare; ford. Arany L.
** (A „Törökök") czimmol egy uj víg operát
Kedd, jan. 4. „Dinorah." Opera 'i felv. Zenéjét szerz.
adnak most egy párisi színházban. Beletekint a Meverbeer.
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Láczay Szabó Károly ur kova-nialoinkó-gy.-íra Sáros-Patakon, mslynek
készítményei a Londoni világkiállításon jutalom-érmet nyertek, átment egy részvénytársulat birtokába

Szerkesztői mondanivaló.

8áros-pataki

— Debreczen. B. E. Az uj évben ii igen szívesen
végezzük a csekély megbízásokat. A „V. U." legelső évi
folyamát is, miutás a többi tizenöt évi mind megvan, meg
fogjuk szerezni s rövid időn elküldhetni reméljük.
— Paris. M. G. Megemlékezését örömmel vettük s
őszintén viszonozzuk jó kivánatait. Az ottani iparos életről
különösen a saját műszakához tartozókról szívesen vennénk
rövid, érdekes közleményt.
— Veszprém. J. E. A képeket már meg is metszettük, s a tavasz folytán fogjuk közölni,
— K.-Vágás. N. L. Nem kétkedünk benne, sót elismerjük, hogy az érzelmek nemesek; de az általok sugallott
költemények nem felelnek meg a mai kor költői Ízlésének.
— Bécs. M. G. A kép elég csinos, de tárgya nem érdekelné közönségünket. Ha személyesen találkozunk, talán
mással fogjuk kicserélhetni.
— Pest. „Remete Pál" nem lesz olyan hires, mint az
egykori!
— Bécs. L. Gy. A beküldött két költeményben sem
egy tisztult eszmét, sem egy hangzatos sort nem találtunk.
Ilyen „li/rikai" (sic!) verseket és „didaktikai satyrákat"
nem kérünk.

'

SAKKJÁTÉK.

528-ik sz. f. •- B a y e r K o n r á d t ó l
(Olmützben.)
Sötét.

1l é i

Ho l d
nyűg.

f. P- ó. P- 6. PV HHfir B 1 Julián vt. J) B 1 Erős
2 8 E 5 2000 vt. 7
289 3 7 47 4 27
Hétfő Agathon pk.
Ernő
29 Apró szentek 8
290 4 7 47 4 28
Kedd MatiU, Theodóz Ti Ida
30 Anizia
9 Xvloph.
291 5 7 47 4 30
Szerda Ernest püsp.
31 Melánia
10 Habakuk 292 6 7 46 4 32
Jámbor
1 Január 1870 11 Hebron
Csőt. Veronika szűz
Vidorka
293 7 7 46 4 33
2 Silvester
Mói294 8 7 45 4 34
Pént. Bódog hitv.
: 12 Henoh
3 Malachfes
Szóm. Remete Tál, Mór Iiemete Pál
' 1.119.Sabb. 295 10 7 45 4 35
Hold változásai. ; J) Első negyed 9-éa esti 10 óra 18 pereikor.

hossz*
f.

14
25
38
50
62
75
88

p.
34
26
24
31
52
29
25

kél

nyűg.

6. P- ó. P11 44
este
0 19
0 28 1 22
0 53 2 25
1 14 3 32
1 59 4 33
2 44 5 36

ovainalomkő-gyári egylet

czime alatt:
Már Láczay Szabó Károly ur kezelése alatt évről-évre annyira fokozódott
kelendősége ezen franí-zia modorban készített malomköveknek, nogy azok, akik
malomkő-szükségletüket ezen gyárból fedezték, ujabb megrendüléseknél mindig ugyanazon minőségű köveket kívántak, a milyeneket már előbb nyertek, mely körülmény azok
kitűnő voltáról és hasznaveh«»töségéi öl a legkétségtelenebb bizonyítványt nyújtja.
A részvény-társaság, mely Láczay Szabó Károly urat a gyár további vezetésével is
megbízta, — különösön oda fog törekedni, hogy a legkelendőbb átmérőjű kövekből mindig
néhány pár a gyárban készletben legyen, hogy a beérkezendő megrendelések azonnal
teljesítethessenek.
A kövek kétféle minőségűek, minélfogva két osztályra osztatnak.
Az I-ső osztályú sáros-pataki kövek keményebb fajuak lévén, nagy olőnynyel használtatnak gőz- és niümalmokban fVhérörlésre; már első fellépésüknél a franczia
kova-malomkövekkel versenyre keltek és ezek roppant árát tetemesen leszállították, és a
mellett, hogy a franczia kövekkel egy sorba helyezhetők, sőt ezeket némely tekintetbon,
Jobbra.
különösen tartósságra nézve, felülmúlják, ezeknél tetemesen olcsóbbak is.
Balra.
A Il-ik osztályú sáros-pataki kövek különösen a száraz és sima vagy parasztos őrlésre valók, és mindennemű gőz- és mumalmoknál,
, szél és szárazmalmoknál alkalmasak. Ezen különös szépségű rejtes kovafaj egyedül csak a sáros-pataki határban jön elő és az abból készült
malomkövek mindennemű gabonafajok őrlésére kitűnők és győzősek. •— Főelőnyük pedig, a mi a legnagyobb ritkaság az, hogy rozs őrlésre párjuk nincsen;
végre a szösz és pálinka gyárakban a kukorioziü őrlésre igen keresettek.

A legkelendőbb malomkövei ára helyben Sáros-Patakon, páranként osztrák értékben.
Átméret:
Ár:
Átméret:
Ár:

I-sö osztályuakból:

40"

38 "

ÍOO ft.

36"
120 ft.

ÍTO ft.

38"
130 ft.

180 ft.

42"
190 ít.

Il-ik osztályuakból:
40"
42"
140 fi.

150 ft.

44 "

46 "

4 8 44

200 ft.

210 ít.

220 ft.

44 44
160 ft.

46'
110 ft.

49'
180 ft.

A felső kőnek rendes magassága 12", az alj kőé 10", ezenfelül minden hüvelyk 2 ft. 70 krral számittatik; alacsonyabbság tekintetbe nem vétetik,
A megrendelések minden pár kőre 50 forint előpénz beküldése mellett, még pedig néhány héttol előbb, mintsem a kövek szükségeltetnek,
történnek, egyúttal pontosan meghatározandó a kő nagysága, a lyuk bősége, valamint az irány, vájjon jobbra vagy balra lészen forgásuk, végre miféle
malomra és őrlés nemére szükségeltetik és melyik osztálybeli legyen a kő.
JHBMt*' A megrendelések vagy Pesten ííubitz és Roth uraknál, Széchonyi-utcza 3-dik szám alatt, vagy Sáros-Patakon „A sáros-pataki
sü^*™
kova-malomkő-gyári egylet" czime alatt levél utján történhetnek. — Akövek csak készpénz iizetés vagy utánvét mellett küldetnek ol a kikötött időben. — Post, 1869. márczius havában.
t

b

c

d
e
Világos.

Világos indul s az 5-dik lépésre mattot mond

Börbajok

Az 523-ik számú feladvány megfejtése.

valamint

(Szirmay Jánostól.)
Világos.
Sőtet.
Világos.
a) Sötét.
1. Hc4—d6: Kd4—c5
1
c3—c2
2. H d 6 - e 8 : Kc5-b6 v.bl
2, Ff4-e5-r
Kd4-e5:
3. Ff 4 - e.'? v. d6 matt.
3. Hd6—f7 matt.
Világos.
b)
Sötét.
1
f6-f5
2. H d 6 - f ö f
Kd4-cö
3. Ff4 - e3 matt.
Helyeién lejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Qelsén: Glesinger
Zsigm. — Miskolczon : Czenthe József. — Jászkiséren: Galambos István éi László. — Alsá-Dabason: Parragh. —
Homonnán: Farkas Bertalan. — A pezti sakk-kör

Mit tér.

— (Uj naptár 1810-re.) Heckonast Gusztáv kiadásában megjelent, s általa mindon hazai
könyvárusnál és könyvkötőnél kapható:

Országgyűlési Naptár 1870-re.
— Számos képpel. —

Az országgyűlésre vonatkozó s más érdekes közleményekkel, és bő mulattató rovattal. Az országgyűlési képeket — mintegy 50 arczképpol —
rajzolta Jankó János. — A hat-ivre terjedő naptár
ára 60 kr.
T A R T A L O M

S *P
hossza

Szerda, jan. 5. „A társaságból.'1 Szinmű 4 felv. Irta
Bauernfeld; ford. Szerdahelyi.
Csütörtök, jan. 6. „Faust.'' Vig opera 3 felv. Zenéjét
szerz. Auber.

Szentjóbi Szabó László arczképéről (képpel). — A péczeli kert. — Kossuth elfogatása 1837-ben. — Téli tájkép
(képpel). — Képek a hazai népéletből (képpel). — Az ügyvédekről. — A zákány-zágrábi vasút. — Az uj világ óriás
gyümölcsei.— Egyveleg—A magasban (képpel) .— Tárház:
Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház
és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi újság. —
Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték.
Nyilt tér. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.

titkos betegségek

és súlyos uióhnjai ellen, sok évi tapasztalás s a világhírű Ilicord (egykori párisi tanárának) módszere után, sik*r
biztositata mellett, rendel;

á

é\ orvostudor stb.

Lakása Pesten,

váczi-ntwa 15 ik száiii alatt, I
I

Központi szállítási rakEely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

ÓVÁ4*. Azt tapasztalván, miszerint a Soidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaimmal szorul szóra azonosak és saját nevem aláírásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszt9fW
Elfogad naponkint 11 órá- hetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindönkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készített Seidlitz-porok
tól l-ig.
'
674 (9-12)
minden eseyes katulyat, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.
&KT" Megkereshető levél által is.
a korona kávéház mellett..

j

Ára egy bepecsételt eredeti katnlyának 1 ft. — Használati utasítás mindéi nyelven.

E porok, rendkívüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek között
Karafiat Fr. kiadásában Brünnben meg| tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levő
jelent és minden könyvkereskedésben kap;hálairatok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rft^ött szorulásoknál, emészté«hiany és gyomorbavnél; továbbá: görható:
I csők, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnal, ides?essés okozta főfájásnál, vértódnlásnál, csuzos fogfajdalomnál, végül
hysteriára, búkórra és huzamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a kgtartósb gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembem igen^is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről, kik miután nálok minden,
g/akran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségűknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzói között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanítók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok,
8 t
^ gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforráa XIX. században.
sok sem okoztak legkisebb könnyebbulést, és kiknek egészségűk csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

ROMA TITKAI
Irta: Briffault Ödön,
forditotta:

Jlártonffy Frigyes.

Ezen kiválólag érdekfeszitö, regényes
korrajz a római udvar és nép életéből, némileg folytatását, az ugyanazon kiadásban megjelent „Inqnisitio titkai"-nak.
„Róma titkai" 110 csinos fametszettel
díszítve kis 4-rétben, a legfinomabb velinpapiron, 3 ives füzetekben fog megjelenni. |

Egy füzet ára 30 kr. o. ért.

A főraktár létezik
ÖRÖK. .IÖZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza 7-dik szám alatt.
UUL JÓZSEF ur kereskedésében, granátos-utezában.
T

Ezen ezégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégiai Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzsirolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 br., egy kisebbnek 1 ft. o. é.

|
Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtt
A. mű bevégezésével az előfizetők
I vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a Dorschhalaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
egy ingyen képfüzetet
aon a
a
a
na
" p o í b a n van, miként az közvetlenül a természet
k 20 nagyobb fametszettel, mely mind I hanem a bepecsételt övetekben levő folyadék egészen épen e» «
a P
nl£ára
által
nynjtatott.
—
E
valódi
Dorsch-májhalzsirolaj
Európának
minden
orvosi
tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- é»
-wi+?
vonatkozik és ugy szólván kiegéSzit<
W
8
tfldöbajókban, gcropbnlns és rachitis, k ö t v é n y e» csóz, idolt bőrkiütés, szemgyuladás, ide»- és több más bajokban
^^ s z é t képezi.
p
MI1I I
4
gyógyszerész Bécsben,
;* m e n n y i metszetet mind párisi művész alkalmaztatik.
Uette
503 (27 -50)
ifi."WLÁWJ,
ím«$ ! l Z U m Storch" Tuchlauben.
707 ( 3 - 3 )

Lóluiajdonosok s gazdászoknak.

Hangok a K.wizda-féle állatgyógyászati készitmények felett.
Min* már annak idejében emiitettük, a new-yorki s bostoni állatvédő-egyletek a Kwizda-féle állatgyógyászati szerekből próbaküldeméket kaptak; ma már
azon helyzetben vagyunk, hogy a new-yorki egylet elnökétől a próbaküldemékre vonatkozó elismerő levelét mutatjuk be a t. ez. közönségnek, — mely kivonatban a
következőleg' hangzik:
Tisztelt ur!
New-York, június 8. 1869.
Folyó évi márczius 31-ki levelét az állatgyógyszerekkel együtt megkaptam. —
A mezeigazdának háziállataik megbetegedése s előjöhető betegség eseteiben e hathatós szer nyújtása által a czél el van érve, s annyival is inkább elismerést érdemel,
minthogy az azzal tett kísérletek máris kielégítő eredményekhez vezettek. — Fentartván magamnak, hogy tett tapasztalataim után készítményei használatát illetőleg
— bővebben értesitendem önt, s csak azt kívánom, hogy további üzlet-összeköttetéseink
tartóssak maradjanak.
Hcrni Bergli, praesidens.
Kwizda Ferencz János urnák K o r n r u b n r g b a n !
Minthogy korneuburgi inarliapor a környékünkön kiütött száj- s patavész
ellen kitűnő óvszernek bizonyult be, melyről magamnak teljes meggyőződést szerezni
alkalmam volt, — kérem önt, küldjön számomra marhaporából egy ládával.
D a u b a , szept. 7. 1869.
'
Tisztelettel
Zwicker Wendel.

Cs. kir. engeduifnyezrtt

korneuburgi marhapor

Bebizonyításul, hogy a Kwizda-féle üdítő-nedv lovak számára az egyedüli szer,
mely 1. F e r e n c z J ó z s e f császár és kir-íly ő Felsége által egy kizárólagos szabadalommal tüntettetett ki, álljon itt kivonatban a szabadalmi okirat:
üli Elán FereiU'Z J ó z s e f isten kegyelméből ausztriai császár, Magyar- s Csehországok királya, Lombard és Velencze, Dalmát, Kroáczia, Slavonia, Gács, Lodomér s
Illiria királya, ausztriai fólierezeg stb. — Miután Kwizdn Ferencit János korneuburgi
gyógyszerész a legalázatosabban elénk terjeszié, hogy ó, lovak számává mosdóvizet,
úgynevezett iidiló-iedvct találván fel, s mely találmányért ö. egy kizárólagos szabadalomért esedezik; s minthogy e tekintetben,-minden az 1852-diki aug. 15-ki pátensben
előirt formalitásoknak elégtétetvén, — inditutva éreztük magunkat, Kwigda Ferencz
Jánost, annak örököseit s cessionariii8a.it, fentebb érintett találmányért, birodalmam
összes országaira i ézve egy kizárólagos szabadalommal felruházni, melynek hiteléül
jelen okirarot sajátkezűnk aláírásával megerősítve s császári pecsétünkkel ellátatni parancsoltuk. Ugy történvén: császári fő-és székvárosunkban Bécsben, f'ebruárhó huszonharmadik napján az urnák ezer nyolezszáz hatvanharmadik, — s uralkodásunk tizenötödik
évében.
(L. S >
l-Vrencz József.
C3°" Kiiktárak: lásd a mai számban közhírré tett hirdetményben.
i)69](l)

Naptár! Ara 40 kr.
Minden könyvárusnál és könyvkötőnél az
kapható:

Pest, január 16-án 1870.

lovak, szarvasmarhák és juhok számára,
1 nagy csomag 4ra 84 kr., 1 kis csomagé 42 kr.'

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi UjsaR 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 ő ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

i i e d V lOVak SZáinára Kwizda Ferencz J.-tól Konieu-

bargban. Az egyetlen szer, mely a magas cs. kir. egészségügyi hatóság által megvizsgáltatván, ő Felsége I. Ferencz József császár s király által egy kizárólagos
szabadalommal tüntettetett ki. — Egy üveg ára 1 ft. 4 0 kr.

kénres, törékeny
tására. 1 szelencze ára 1 ft. 25 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l.j««s és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
többszöri igtatásnál csak 1 krajezárba számittatik. — Kiado-hivatalunk' a?.zámára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstrin é» VoRler, Wollzeile Nro. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 uj krajezár

s üreges paták gyógyí-

Ollivier

Pata-SU£árpOI\ sugárrothadás ellen, lovaknál.
1 üveg ára 10 krajezár.

a kntyák közönséges betegségei, í*(jf'C8, VÍdntaiirz és esuzos fájdalmak ellen. — Biztos óvszer az cbdüh Hleii.
1 skatulya ára 80 kr.

Gyógypor házi szárnyasállatok számára, azok hniiása
s a ludak, kacsák, tyúkok, gyöngytyúkok, pávák stb.közönséges betegségei ellen.
Egy csomag áru 5<* kr.
A Kwizda-féle állatgyógyászati szerek valódi minőségben kaphatók -.
PESTEN Török József ur gyógyszerésznél, király-utcza 7. szám; Tballliayer A. s társa; H a l b a n e r testvérek; (ilatz J . ; Kindcl R a k o d c z a y A. gyógyszerészeknél. HTJDAN az udvari gyógyszertárban; ezenkívül Magyarország majdnem
minden városa- >ís mezővárosában léteznek raktárak, melyek összesen az olvasottabb
lapokban időnként kozzététetnek.
nfífi (1)
Figyelmeztetés. A t. ez. muzeigazdák s sjazilászuk, kik a Kwizda-féle állat-fi
gyógyászati késxitményeket valódi minőségben bírni óhajtják. — arra terjeszszék kil.J
figyelmüket, hogy minden csomag, vagy üveg ,.t>anz ,!<>!i. Kwizda in Korneu- •*';
h u r g " czéggel s pecsétjével van ellátva.

Legszebb és legérdekesebb magyar nagy naptár!
Heekenawt (ítisztávnál Pesten jelent meg és mimlo: könyvárusnál kapható

JO BARÁT

nagy kópes naptár
Szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal, ferjt (l< Imts és ponlos tiszti
névtárral.

(.'Számos képpel!)
Szerkeszti R É T III

LAJOK

Aranyzott boritékban csnk 1 ft.
Megrendelhet/) a kiadónál utánvét mellett.

Tizenhetedik évfolyam.

3-ik szám.

Pest, Heckenast Gusztávnál, i

A meglepetések korát éljük minden te- lalt az egész minisztériumért az uralkodóval
kintetben. Ma a tudomány lep meg valamely és nemzettel szemben.
Ollivier Emil 1825. július 2-án született
ujabb igazság felfedezésével, s dönt halomra
egy csomó téveszmét, holnap meg a korszel- j Marseilleben. Még most is élő atyja Demoslem tesz meglepő hóditásokat az államok és thenes kereskedő volt, de élénk részt vett a
népek életében, és pedig gyakran minden politikai mozgalmakban, s mint népszónok
erősebb rázkódások nélkül. A szabad eszmék szerepelt a köztársasági eszmék érdekében.
kezdik bebizonyítani erejök ellenállhatlansá- Egyszer meg is bukott vagyonában, de nem
gát s győzelmet aratnak fegyver nélkül is. csüggedt el, hanem dolgozott újra s kielégiA mit ma még lehetetlennek
tartottak azok, kik a hályogot
nem akarják szemeikről levenni,
Ü~ ~~"
holnap már valósággá lesz.
|
Az uj-év azzal lepett meg,
(|
hogy Francziaország ismét par|í
lamentáris állam lett, még pel
dig ez egyszer forradalom, s az
t|
uralkodó elűzése nélkül. III.
j?
Napóleon császár maradt, de a
s&
személyes uralom megbukott.
|
Az ál-parlamentarismus hősei
|
alatt már a múlt év tavaszán
i
ingott a talap, de csak részben
|§
akartak engedni, s azt hitték,
Jt
hogy néhány odadobott mor|P
zsával megmentik állásukat. A
f§
szereplők ugyan változtak, de
p
a súgók ugyanazok maradtak.
|fc

Eletök azonban rövid volt, s

Heokonast (Susztáv künyvkiadó-hivatrtlííbíin l'fsten(e<ryeti'm--i?czíi 4. sz„)
nii'jljelent <!s mimien könyvárusnál kapható:

Magyarország történetének
kézikönyve,

l*rai, Katona, Eiii?el, l'essler, Horvátit,Szalay, iiaríal. Szabó Károly,
A „Jo Barát*' naptárt, illetőleg arra figyelmeztetjük a közönséget,
Ipolyi Arnold, >rróf Tek'ki József stb. nagy müvei nyomán
hogy az nem gyülevész, (gyebünnen kihányt czikkek rendetlen halmaza; haKERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD,
nem jól megfontolt terv szerint szerkesztett évkönyv, melybon a legniüjvar királyi egyetemi tanár által.
korszerűbb tárgyakról irt alapos értekezések válogatott szépirodalmi
nánd király haláláig- 1526 —
I. rész, .'« ü ' ü n v í i r o l i !»i
olvasmányokkal váltakoznak. Itt csak a nagy gonddal irt „Egy év tör1057. (VIlí.,
22 í IMI-, á-rét,)
tói S1L KÍMÍÍ'Í- k i r á l y hr.láláijs(
ténetét,*' „Pest-Buda emelkedését az utóbbi években" és a folyvást naHH[)- i3i>l. ( V i i . .';-. lfis !.••{),
íiizve HO kr.
íiizve HO kr.
gyobb fontosságra jutó Keletet ismertető czikkeket omlitjuk, a melyek
8 0 kr.
<s-rét. i'íízvo
!V. rész. I. Leo»»ld kir. székfog,
lulásától a saatmári békéig
bizonynyal külön-külön is elég érdekesek volnának, teljes és méltó részvé- II. rész. EH. Kndre király halálától
rét 11)2
a
inohác-.M
csatalj;.
l;íí!I
1520.
ít'tól
— 11H. ( 8 "
1- f'űzvo
tet ébreszteni emez évkönyv iránt. A tiszti cziintár sokknl teljesebb az
s
(VII.
é.i
li»<
lap,
nyolezadrút
80
kr.
előbbi évinél; pontossága iránt sem hagy fel kívánni valót.
íÜzvc . . . . . .
80 kr.
V. rész. A szalhinári békétől II.
fl^* Az egész naptár értőkét számos, részben egészen uj III. rész. A mohácsi csaiáíól a LinJózsef császár Iial<;li'>jg.llll —
kép emeli.
(3—s)
ezi hcia'kötési« s III. Ferdin«O. (8-rót 215 1.) fűzve 80 kr.
Kiadó-tulajdonos Hrrkenabt í.nsztav. — Nyomatott saját nyomdájában

4-ik szám alatt;,

Emil.

IÍÍÍlJiÍÍÍlt

pusztulniok kellett egytől egy ig.
^^^»
A múlt év vége felé NapoIIÍIIIÍÍÍ!
leon császár Ollivier Emil középpárti képviselőt bizta meg
uj minisztérium alakításával,
a
nii neki néhány napi küzdelem után sikerült is. Még mindig szerettek volna ugyanis a
régi emberek közül néhányan
Megmaradni, s igy megmenteni
* lehetőt, de utoljára is Ollivier
győzött, s a had- és tengerészetügyi tárczák kivételével, mind
Pártjabeliekkel töltötte be a
miniszteri állásokat. Ö maga
^ igazság- és kultuszminiszteri
; választotta, s bár ab^egyeztek meg, hogy tulajO I
' Í ' I V I E R E M I L.
íp egyikük sem lesz a kafönöke, hanem mindig a
»b elnököl — s ez most Rigault de I tette minden hitelezőjét. Fiát Emilt a leg^noiuijy tengerészeti miniszter, — azért jobb nevelésben részesitteté. s ez már 1847_ mészetszerüleg mégis ö lesz annak lelke, ben Parisban ügyvédi oklevelet nyert. Atyját
miután ö alakította, s ezzel felelősséget vál- ez idő alatt Marseille a nemzet-gyűlésre kül-

dötte, s legkivált e körülménynek, s az atyja
által nyert befolyásnak köszönheté, hogy a
köztársasági kormány 1848-ban az alig 23
éves ifjút a Rhone-departementba vagy
megyébe küldötte kormánybiztosul. Még
ugyanazon évben Haute-Marne főnöke lett,
de mindez állásaiban nem volt megelégedve,
s már 1849. január havában visszatért Parisba s újból ügyvéd lett. A politikától
tökéletesen visszavonult, mert
a viszonyok változtak, s atyja,
Napóleon Lajos által proseribáltatván, kivándorlóit.
Mint ügyvéd, csakhamar feltűnt szónoklati tehetsége s következtetéseinek szigorú logikája által. Első nagyobb szereplése volt, midőn valami Guerry
asszonyt védett a piepusi apáczák ellen, kik amannak vagyonát ragadták magukhoz. Az
apáczákat a legitimista Berryer
védte, de Ollivier megnyerte
a pert.
1857-ben ismét a politikai
térre lépett. A párisi ellenzék
ez évben képviselőnek választotta a törvényhozó-testületbe.
Francziaországban hat évre választják a képviselőket, s hat
éven át 1863-ig ö, JulesFavre,
Picard, Henon és Darimon képviselők, összesen öten, képezték
az ellenzéket, s kezdtek rést
lőni a személyes uralom bástyáin. Ez idő alatt többször
szólalt fel, s különösen nagy
hatást idézett elő a sajtó szaTbadságát korlátozó törvények
ellen intézett támadásaival. A
közvélemény — úgymond, —
ha a lapok elnyomatnak is,
utat fog törni magának, s azok,
kik a közvéleményt sajtótörvények által vélik elnyomhatónak, hasonlitanak azon esztelenhez, ki kertje kapuit bezárta,
hogy a madarak ki ne repülhessenek. — 1863-ban Paris
egyik választó-kerülete újból megválasztotta, s ekkor már az ellenzék tagjainak
száma 17-re szaporodott fel. Ollivier azonban kezdett már akkor a kérlelhetlen ellen-

