
A dicsőség napjairól! Tizennyolczadik évfolyam.

Megrendelhető
két krajczáros levelezési lapon.

Aláirási fölhívás. Megrendelhető
postai utánvétel mellett.

4 MAXJYAR FORRADALOM

440 nyomtatott hasábra terjedve. 32 képpel diszitve.

Irta

Tóvölgyi Titusz.
Regényes leírásokkal a népnek, Kiadja

Heckenast Gusztáv.
„1848—49-ben senki sem volt nagy, csupán csak a nép!' : igy kiált

föl H o r v á t h Mihály, a szabadságharcz™ vonatkozó nagy müvének
valamelyik lapján. Annál meglepőbb tehát, hogy ama számtalan könyv
között, melyek e dicső korszak eseményeit tárgyalják, e g y s i n c s e n
eddigelé, mely a nép számára irva méltó de olcsó alakban jegyezné föl
az áldozatokat, melyek örök dicsőségét s örök tulajdonát képezendik
mindenha a magyar népnek! A szolgaság napjaiban a nemzet nyelve
és szokásai a kunyhók szerény falai közt lőnek legtisztábban meg-
őrizve . . . s midőn a szabadság órája ütött, legtöbb önzetlenséget, hö-
siséget és hazaszeretetet azok tanusitottak ismét, kiket — rabszolgák
és koldusok lévén századokon át! — csupán a haza szent neve birt rá,
hogy elhagyják a házi tűzhelyt, a családot, a munkát s haljanak meg
a csatatéren — névtelenül! Méltón, oh nagyon méltón tisztelte meg
Öket ezért K o s s u t h L a j o s aranyszája „a névtelen félistenek" min-
dent kifejező czimével.

S miután a vér soha sem válik vizzé s csak sast nemzenek a kolto
szerént a sasok: lehetetlen, hogy nagy erényeiket magukkal vitték lé-

A nép vezére (képpel). — Az ifju-
ság vezérei. — Márczius 15-dike (kép-
pel.) — Örömnap. — A 12 pont fogad-
tatása az országgyülés által. — Már-
czius 23-dika. — A királyi leirat, Bécs-
böl megérkezett. — Márczius 80-dika.
— Egy második királyi leirat — A
német fiatalság Pesten (képpel). — Az
1848-diki törvények főbb pontjai. —
Mit mondott a király — Mi történt %
királyi beszédek után? — A bécsi ca-
marilla. — Az osztrák államadósság.—
Hö gy lehet félrevezetni egy nemzetet,

X camarilla Erdélyben. — Az unio.
\ magyar felelős miniszterium le-

irata az erdélyi országgyüléshez. — A
miniszterelnök fölszólítja a magyar né-
p e t __ A székelyekhez (képpel). — Kik
csinálták a forradalmat. — Az elsö ma-
gyar népképviseleti országgyülés (kép-
pel). — A magyar hadsereg megszüle-
tése. — A magyarok kezdték-e a for-
radalmat? — A camarilla megmutatta
foga fehérét. — A magy«r hazaszeretet
(képpel). — Jellasich bán megtisztel-
tetik, a magyar küldöttség pedig —
nem (képpel.) — Egy portán sok ur
(képpel). — Kossuth a helyzetről. —
Mit használt a mérsékelt miniszterium?
— Kossuth a nép lelke (képpel). —
Még egyszer küldöttség. — A dolgok
megindulnak (képpel). — Mi történt
•ritéz Jellasich bán urral? (2 képpel).
— A király föllázad. — A király meg-
retirál. — A király Olmützböl. — Kos- —
suth keiébe veszi a gyeplöt — Lázadókkal nem alkuszom! — Hát támadjunk. ~ A katho-
likus papság. — Görgei előjátékai. — A magyar nök (képpel.) — A külföld magatartása.
JU országgyülés kiáltványa (képpel). — A szerbek (képpé!) — A jankováczi rémes

oyen le a sirba ama dicső honpolgárok s hogy fiaik és unokáik leikéi-
ben és sziveiben egy szikra se maradt légyen azon nemes lángolásból,
melynek fénye be fog világítani a késő századok éjébe is, megjelölve
az utódoknak a nyomokat, melyeken haladniok kell s melyekről le-

i térni egy — a hazaárulással.
! Szentül hiszem tehát, hogy szivesen látott vendég lesz minden
| jóravaló magyar hajlékban a szép könyv, melyben a magyar nemzet
! — s mely legmagasabbra emelkedett osztályai közöl: a magyar nép
1 nagy tetteit fogom elmesélni, hiven és igazán, a mint történtek s vilá-

gos de meleg hangon, a mint — rokonszenvem súgja. Egyes fejezetek
meo-felelö becses rajtokkal is vannak ékesitve, mik jelentékenyen fo-
kozzák a hatást, s mintán a mü ára rendkivül olcsó, a magyar nép-
től magától függ egészen, hogy a biblia mellett a legszegényebb asz-
talon is föllelhetö 1 /yen ezentul ama szent könyv egyedül odaülő
párja is: „Az 1848— 9-ki szabadságharcz története".

A diszes külsejü könyv nagy alakban 440 hasábra terjed s a ne-
vezetesb fejezetek ezimei a következök:

éj (képpel). — Az oláhok (képpel). —
Dupla lénung, nincs király. — A ma-
gyar és osztrák hadseregek létszám*
az országban (képpel). — Schlick az
országban. — Kossuth proclamatiót ir
a papok számára. — Visszavonulás. —
Görgei Mórnál veszni hagyja az ütkö-
zetet (képpel) — Az országgyülés
Debreczenbe tétetik át (képpel). —
1849 első napja. — Bem apó is hozzálát
a dologhoz (2 képpel). — Mit mondott
Windischgratz A békeküldöttségnek.
- Windischgratz Pesten. — A kor-
mány Debreczenben. — Pesten. — A
koczka fordulni kezd (képpel). — Gör-
gei egy kiáltványa, mely által honáruló
lesz — Branyiczkó (2 képpel). — Gör-
gei nagyon kitánezoit i magát. — Dem-
binszky. — A kápolnai csata (képpel).
— Szolnok. — A háromszéki széke-

lyek (képpel). —Vízaknánál már orosz
segiti a németet. — A piskii hidnál. —
Bem apó Szebenben. — Az irodalom.
— A szeg kiüti mogát a zsákból. —
Diadal diadal után. — Komáromban.
— Egy osztrák őrnagy vérdühe (kép-
pel). — Szent-Tamás bevétetik (kép-
pel). — A köztársaság. — Köztársa-
sági kormány. — Buda. — Segitség !
— Népfölkelés (képpel). — Hány volt
az ellenség, és hány volt a magyar. —
Az uj kezdet. — Szerencse-kerék meg-
fordult. — Szabaduljon a ki tud. —
Haynau kiáltványa. — Hadi tanács
Pesten. — Szónynél. — Ismét a szer-

bek. — Szegeden.— Görgei és a muszka. - Események. — Haynau Szeged alatt áll. — A
bajok Erdélyben (képpel). — Az utolsó ütközet a fegyverletétel eiőtt. — A kormány lekö-
szöncse. — „Világosnál, Világosnál, - huszárok könyeznek!" (képpel). — Végszó.

Tóvölgyi Titusz,

Elöfizetési ár: 1 forint 50 kr.
szerzö.

A mint a pénz vasf.v megrendelés mesérkeilk Pestre, a sajtó alól már kikerült mü rögtön megkftldetik
megrendelőknek bérmentve.

Gyüjtőknek 10 példányra egy ingyen példány és bérmentes küldés. ,
Postai utalványnyal i 8 lehet előfizetni, vagy pedig 2 krajczáros levelezési lapon megrendelhető a könyv az alulirt kiadó-hivatalban.

Heckenast Gusztáv
kiadó-hivatala

Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám).

Pest, junius 4-én 1 8 7 1 .

Elöfizetési feltételek: a Va§árnapi Ujsájt és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi l'jság: Eg&z évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpali Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai l'jrionságokAt illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többizöri igtatáanál csak 7 krajezárba számittatik.— Kiadó-hivatalunk számira hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, "Wollzeüe Nr. 22. és Haaaeiistpin és Voglrr, Wollzeile Nr. 9 . —
Bélyeg-dij, külön minden igtatáa után 30 krajczár.

Az ágostai hitvallásu tiszai egyházke-
rület uj föpásztora, ki e hó l-jén igtattatott
be Rozsnyón superintendens! hivatalába,
azon valódi lelkészek egyike, kiknek csön-
des, zajtalan, de annál áldásosabb müködése
önkénytelen ragadja tiszteletre azokat, kik
annak tanúi, s megszerzi az elismerést, a
nélkül hogy kihívná azt. E sorok irója, ki
Czékus papi és lelkipásztori müködését évek
hosszu sora óta ismeri és figyelemmel ki-,
seri, csak szerencsét kivánhatott a tiszai
egyházkerületnek választásáért, mely a leg-
érdemesebbre esett.

Midőn e férfiu arczképe kere-
téül életrajza főbb vonalait va-
gyunk közlendők, nem egy nagy
eseményekben s feltünö tettekben
változatos életpálya, hanem egy
igénytelen, de folytonos munkás-
ságban s az emberiség szellemi
érdekeire forditott hü gondban
folyt élet egyszerü rajzát ígérhet-
jük csak.

Czékus István 1818. deczemb.
22-én született Gömör-Panyiton,
nemes, de szegénysorsu szülőktől,
kiknek foigyekezetök volt a tanu- x

lási kedvet éleszteni s táplálni
fiókban. Atyja kimondhatlan örö-
mére ebben épen nem volt hiány,
s a szorgalmas fiu, ki már a pa-
nyiti falusi iskolában is kitünt s

mellett kar-

C z é k u s I s t v á n .
seniorul választatott, egyszóval az iskolai
élet minden kitüntetéseiben részesült.

A hitjelölti vizsgát 1843-ban Pozsonyban
letévén, miután pár évig még Pesten neve-
lői állomást foglalt el s magát a folytonos
tanulmányok által tovább képezte, a tübin-
gai egyetemre ment, hol egy évet töltött.
Visszatérte után Pesten a már akkor mél-
tán nagyhirü egyházi szónok Székács olda-
lánál lön káplánul alkalmazva, a papi gya-
korlat és pásztorkodás cselekvényeibe beve-
zetve, s az épen keletkező váczi ág. hitv. egy-
ház elsö lelkészéül ajánlva s megválasztva.

szorgalmas tanulása
énekesi szolgálatával i s megsze-
rezte ruhácskáját, a rozsnyói gym-
nasiumba mehetett, hol szintén
karénekesnek iratta be magát s
szülőitől a fehér-ruhával való el-
látáson kivül semmi segélyt nem
nyerve, végezte el a gymnasiumi
tanulmányokat. A bölcsészeti tan-
folyamot Lőcsén végezte, kitünö
sikerrel s innen Pozsonyba ment
a hittan tanulására, hogy magát,
belsö hivatásának engedve, a lel-
készi pályára készíthesse. Szor-
galma, tehetségei, komolysága
iskola-társai s tanárai bizalmát egyaránt
megszerzék neki s a protestáns főiskolákban
divott szokás szerint magán-tanitással bíza-
tott meg, miből elég jövedelme volt, hogy
magát fentarthassa. A mellett ösztöndijakat
nyert, az önképző kör titkárául s iskolai

CZÉKUS ISTVÁN.

Váczon lelkész és tanitó egy személyben,
két s fél évig müködött, s hivei áldásaitól
kisérve ment át Kecskemétre, hol öt évet
töltött. A kecskeméti ág. hitv. egyház mos-
tani diszes templomának tulajdonképi alap-
vetője ö; gyüjtvén reá az alig 500 lélekből

álló kis gyülekezet körében 3000 frtnyi
templomtőkét, buzdítván a hivőket minden
jóban s maga menvén elől a jó példával,
midőn az egyház elemi iskolájában heten-
ként négy órán önként tanított (a mellett a
helv. hitv. fögymnasiumban, mint rendki-
vüli tanár a német nyelvet adta elő) s áta-
lában egyháza és iskolája beléletében egy
uj korszak kezdeményezője volt.

Kecskemétről 1855-ben Sajó-Gömörre,
1858-ban Dobsinára, 1859-ben Rozsnyóra
költözött át. Sziilőmegyéje legnépesebb s
legvirágzóbb egyházai versenyeztek egy-

mással, hogy birhassák azt a fér-
fiut, ki munkásságával, ékesszó-
lásával, szeretetével s buzgósá-
gával mindenütt életet öntött hi-
veibe s kezei után áldást tenyész-
tett, a hol csak müködött. Igy
Sajó - Gömörön s a hozzátartozó
lökösházi leányegy házban most
már nagy virágzásra emelkedett
magtárakat alapitott, melyek az
egyház és iskola javára szépen
jövedelmeznek, s a mellett az in-
ség napjaiban Józsefi jótéteményt
árasztanak a szükölködőkre; ott
is, Dobsinán is, lelkipásztori gond-
jai mellett iskolatanitói tisztet is
végzett, szenvedélyes tanítója le-
vén az apró nemzedéknek; Rozs-
nyón pedig a protestáns egyház
amaz élő-tőkéjét, a hivek áldozat-
kész buzgóságát oly mértékben
birta kamatoztatni, hogy ma már,
nehány évi müködése után, az egy-
ház háromszáz köböl gabonát tar-
talmazó magtárral és közel 5000
ft tökével rendelkezik. 1860-ban
a szegény szerencsétlen egyházak
fölsegélésére egyházi, — azonki-
vül női gyámintézetet létesitett,
mely utóbbi az elsö ilynemü volt
hazánkban; 1861-ben buzgó ado-
mányok gyűjtésével eszközölte a
rozsnyói templom belsö meguji-
tását s földiszitését; 1863-ban j i

főgymnasium végleges kiépítése eszméjét
pendítette meg s annak, fáradhatlan buz-
gólkodásával oly lendületet adott, hogy több
mint 6000 ftot gyüjtvén reá, azt már szeren-
csésen be is fejezte. 1866-ban két jótékony
temetkezési társulatot léptetett életbe tozs-

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

23-ik szám.
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nyón, és pedig hitftlekezeti különbség nélkül.
1868-ban végre a városi kisded-óvoda létesí-
tésén fáradozott s azt, házról-házra járva se-
gélyért és az eszme terjesztésére,létesitette is.

Ime, egy igazi lelkész müködése! Épitő
Nehémiás, fáradozó Pál, szeretetteljes János.

Czékus buzgó s lelkes müködését a gyü-
lekezetek áldásain kivül, melyekben szol-
gált, elismeréssel kisérték más egyházak is,
melyek annak tanúi voltak s bizalmukat
iránta azzal fejezték ki, hogy az egyházi
kormányzat körében nagyobb és nagyobb
hatáskörrel ruházták föl. Pestmegyében,
mint fiatal lelkész, egyházmegyei aljegyzősé-
get viselt. Gömörben először iskola-felügyelő
körlelkészszé, 1860-ban gömöri alesperessé,
ugyanakkor — Máday superintendenssé
választatása után — a tiszai egyházkerület
főjegyzőjévé választatott. E hivatalaiban sem
tagadta meg magát buzdító, mozgató szel-
leme s üdvös tevékenysége. 1863-ban a tisza-
kerületi lelkész-tanár- s tanítói özvegy- és
árva-gyámintézet létesítését inditványozta,
melynek alapszabályai egyházkerületileg
elfogadtatván, az 1866. jan. l-jével életbe-
lépett, s az ő pénztárnoksága alatt öt év
alatt, részvények-, befizetett dijak- s buzgó
adományokból közel hatvanezer forint töke-
összegre szaporodott. Főesperessé levén, a
gömöri egyházmegyében külön lelkészi
magtárt is létesitett Dobsinán, mely már
300 köböl gabonával s 1000 forint tőkével
rendelkezik; az esperességi özvegy-árva-
gyámintézet fölött pedig ugy őrködött, hogy
annak tökéje, az ö esperessége alatt 3000-ről
10,000 frtra szaporodott.

Ha mind ezekhez hozzá teszszük, hogy a
gömöri egyházmegyében leginkább szított
pátensi mozgalmak lecsillapításában, a fel-
izgatott kedélyek megnyugtatásában, a czél-
zott kitörések megelőzésében, Szentiványi
Miklós és Szontágh Pál felügyelökkel együtt
Czékusnak van legtöbb érdeme, s az ö eré-
lyét és tapintatát illeti a legfőbb dicséret;
ha emiitjük, hogy az egyház-irodalmi téren,
mint a ,,Protest. egyházi s iskolai Lapok"
egyik tevékeny munkatársa, egy az egész
ág. hitv. egyházban (magyar, német s tót
nyelven) elterjedt hitoktatási kézi-könyv
szerzője, valamint gyűjteményekben közre-
bocsátott jeles egyházi beszédei által is 4talá-
nos elismerést nyert: érteni fogjuk a tiszai
egyházkerület indokolt bizalmát, mely őt
Máday helyére nagy többbséggel válasz-
totta superintendensévé.

Magán életéröl kevés mondani valónk
van. 1850 óta nős s8élő gyermek apja; há-
zában is ember és pap a szó legszebb értelmé-
ben s megérdemlett boldogságnak örvend.
Élete itt is a nemes tevékenység s szellemi
emelkedettség ama megnyerő képét tünteti
elé, melyet hivatali pályája! —á—r—

C s i l l a g o s ég.
(Szladkovics tót költőtől.)

j Királyi testvérek ti a fénylő égen,
Hova, melyitekhez száll föl lelkem, kérdem.
Oh, ha ti hozzátok fény-hazába szállók:
Mily szűk minden itt lenn, elhervadt virágok.

Hallgattok? Kérdezőm titkos ragyogástok',
Csüggeteg reménynyel nézek föl hozzátok.
Hajh, hogy boldogságunk' abban látjuk, a mit
A legmélyebb titok szemünktől elszakit.

Csillogó dicsőség a ti ragyogástok:
Dicsőségért röpül lelkem fel hozzátok.
Királyi testvérek, oh csak ragyogjatok
Fényes reményeim, mosolygó csillagok!

Gáspár Imre.

Fidám szüret.
Beszély.

P. SZATHMÁRY KÁROLYTÓL,

I.

eszményképe: igen szép huszár. Igen jól
állott neki mire őrmester lett, az ezüst csil-
lagos , vörös zsinóros szürke dolmány s a
szép forgós csákó; festeni sem lehetett szebb
férfiut, azzal a pelyhedző körszakállal s csi-
nosan,huszárosán kifent bajuszszal, villogó
fekete szemekkel.

De nem is kell hinni, hogy akkor ily
magas rangot ingyen osztogattak volna,
mint most némely urficskának a hadnagy-

A távozó.
Kék fellegekből, messze-mossze,
Utánam néznek a hegyek.
Ök napsugárral csókolóznak . . .
Beszéljenek, ha elmegyek.

Lassan-lassan torló habokkal
Sokáig elkísér a Vág,
Halkan regélget . . . majd egyszerre
Fölair a gyorsan utamba vág.

Csak hadd megyek . . . Charmettes *) ölében
Sem látok én virágokat;
N;iphoz szálló kerecsen vekről
Tudnék dalolni én sokat!

Ne kérdjétek: hová visz utam; —
Utánam néznek a hegyek,
Aranyozott kék koronával . . .
Beszéljenek ha elmegyek!

*) „Charmette": Rousseau bájoló magánya.
Gáspár Imre.

Keresdi Laczinál kevés vidámabb fiut
ismertem a világon; pedig nem mondhat-
nám, hogy akár diáki életemben, akár a
honvédségnél valami szomoru körben sze-
rettem volna élni.

Laczi már az iskolai életben is a mulat-
ságok és diák-csinyek nagy mestere volt.

Ő volt pátens-nélküli föltalálója annak
a késöbb nagykelendőségü találmánynak,
miként kelljen két-három összekötött kefe-
seprű és egy villa segélyével a második
emeletből az első emeleti ablakokba, mint
teljes biztonsági helyre rakott Sertéshus és
sajtféléket az utczára egy czinkostárs kö-
penye, mint felfogó készületbe lepiszkálni,
melyeknek elköltésére aztán maga a gazda

i is nagy ünnepélyességgel meghivatott.
í Ü volt azon elmés fölfedezés egyik hü

gyakorlója is, miképen kelljen a hajnali
téli imákra begyült szolgálók haját egy zsi-
neggel összefűzni, mely azokat az áhitatos-
ság órái után kellemes zavarba hozta.

Mester volt a verekedésben is, s egy ily
mulatságot követett vizsgálat alkalmával ő
találta ki azt a mentséget, hogy minden a
verekedésben résztvett diáknál a „signum"

| volt, az a bot tudniillik, melyet a tanulók
I a latin nyelv gyakorlatára kényszerítő esz-
• köz gyanánt egymásnak szoktak adni, s
mely ezuttal esetleg csakugyan egy terme-

i tes ütleg volt.
A legatusi adomáknak is részint hőse,

részint költője volt, s az ilyes kirándulá-
sokból soha sem jött haza a nélkül, hogy
egy-egy kis való, vagy költött kalandot ne
hozzon haza, melynek hőse ujra ő, hősnője
pedig valamelyik fiatal papné, vagy iskola-
mesterné vala.

1848-ban együtt végeztük a jogot, s a
mint a felhők tornyosultak, Keresdi Laczi
haza sietett s pár hét mulva azt hallottuk,
hogy — házasodik.

— Bolondos volt egész életében, s ugy
látszik, jól konzerválta magát — mondók
egymás között.

De Laczi személyesen czáfolta meg a
közvéleményt; két nap mulva ott volt szá-
zadunkban , mint tisztességes huszár-köz-
legény.

— Hát te nem házasodtál meg? — kér-
dők csaknem valamennyien egyszerre töle,
mikor berukkolt.

— No ugy félig-meddig. Voit egy régi
kis leány ismerősöm, kivel már 6 — 7 éves
koromban férjet s nőt játszottam; aztán
most eljegyeztem, hogy legyen, a ki neves-
sen rajtam, ha elestem.

Ezen aztán jót nevettünk mindnyájan.
Laczi igen derék katona volt; jó kedvü, ,

harczias, bátor és a katonaság legmagasabb !

ságot.
Meg kellett azt elöbb ügyesség és bá-

torság által érdemelni.
Laczi minden rangfokozatot a csatame-

zőn érdemelt ki. Ha vissza tudok emlékezni,
a következő sorozatban.

j Az első csatában kora reggel meglepet-
' tünk az osztrákoktól. Ksisé távolállitott
előőrseinket levágták s csak akkor vettük
észre, mikor a főőrsi tüz közé, mely körül
reggelire épen pálinkázgattunk, két kartács
hullott.

Szerencsénkre nem sült el egyik sem.
Ki tudja, hány évtized óta rozsdásodtak ott
az osztrák raktárakban.

De azért az ujoncz katonák között nagy
volt a megdöbbenés. Kivált a markotányos-
nök iszonyuan jajveszékeltek s földhöz
akarták verni a pálinkás korsót. — De már
azt nem engedjük! — mondja Laczi s ki-
kapta a korsót a markotányosnő kezéböl s
jót húzva belőle, sorra adta a bajtársaknak.
A sortüz között, melyet egy előre nyomult
csapat adott, még arra is ráért, hogy tár-

| czájából egy forintos bankót, — a pálinka
! árát, ki adja amarkotányosnőne'k. Csak ez-
• után vetette magát lovára, hogy helyét a
I csatasorban elfoglalja, s első legyen, ki csa-
1 patával az ellenség megkerülésére siessen.
! Ez esetet meglátta kapitánya s ott a
j helyszinén kinevezte — tizedesnek.
| Második előléptetése akkor történt, mi-
! don Szeben felé mentünk.
; Századunk, mely az előcsapatot képezte,
! agy erdőben tulnyomó osztrák gyalogságra
! bukkant, mely a fák mögé báva, egyszerre
| gyilkos tüzet adott.
| A váratlan támadás és nehány bajtár -
I sunk eleste zavarba hozta századunkat; töb-
ben a bátortalanok közül visszairamodtak.

| De Laczi nem vesztette ellélekjelenlétét
s mig századosunk egy kis tisztáson a szá-
zadot ujra összeszedni készült: ő egymaga
előre vágtatott; egy fa mellé vonult baka
fejét hatalmas fringiájával ketté hasitá, s
mi közben a többiek e merészségen álmél-
kodva, részint megfutottak, részint szájat
tátottak: ö leszállt lováról, előkereste tár-
czáját s az elesett katona fehér szijjára
irónnal rá irta: „vágta Keresdi Laczi, anno
1849." Ekkor már többen állottunk mellette
s előnyomulásunk a kis erdőt pár percz
alatt kitisztította.

A nyomban ott termett százados előttünk
nevezte őt ki őrmesternek s az osztály lobo-
góját is azonnal reábizta, elvévén azt egy má-
sik bajtársunktól, ki azzal hátravonult volt.

Természetes, hogy volt reá egeket ha-
sogató éljenzés.

Szebenbevételénélegy félszázaddal ágyu-
kat vett el az ellenségtől; de itt meg is se-
besült. Mint hadnagy és a harmadik érdem-
rend tulajdonosa tért csapatunkhoz vissza.

Mikor pedig Dévánál a fegyvert lerak-
tuk, ő mint kapitány törte össze kardját.

II.
De azért nem lettünk foglyokká.
A bekisérés alatt egy esős éjszakán La-

czi félrehivott.
— Barátom — mond — itt van az idő

és alkalom, hogy meneküljünk. Az oroszok
bebocsátottak a városba, hol ismerőseim
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vannak, kik két polgári ruhát adtak ren-
delkezésemre. En már le is borotválkoztam;
neked meg arra sincs szükséged; jer és oltsd
fel gyorsan; ezek a tuskók ugy sem bánják,
akár merre megyünk. Reggel visszamara-
dunk a városban, s ha egy kissé tisztul a
tájék, utat veszünk haza felé.

A terv jó volt és én elfogadtam; bár ki-
fejeztem azon nézetemet, hogy valószinüleg
ott is csak reánk akadnak később.

— Azt mondja a diák: a kinek ideje
van, élete van — mondja Laczi; — oda
haza majd gondolunk valamit. Van nekem
oda haza egy olyan rejtett helyen szőlőm, a
hol az ördög sem keres.

Szászvároson szekérre kaptunk és csak-
ugyan szerencsésen kiértünk a vonuló
osztrák és muszka csapatok utjából; pár nap
alatt ott voltunk S . . en a Laczi szőlejében.

Annak daczára, hogy S . . . n már német
dragonyosok voltak beszállásolva, Laczi
öreg nénje és még öregebb vinczellérje ta-
láltak utat-módot, hogy minket szellemi és
anyagi eledelekkel ellássanak. Náni néni az
öreg vinczellértöl küldött könyvet, kártyát,
és eledelt számunkra.

Még jó pajtás is akadt elég. Sokan me-
nekültek haza az oláhságon keresztül s
azok is megtalálták az utat a Magura rej-
tett völgyei és kunyhóihoz; néha 8—10-en
is voltunk s oly vidám társaságot alkottunk,
hogy danáinktól csak ugy zengett az erdő

Nem tartottuk üdvösséges dolognak
bejárni a városba, de Laczi pár izben
mégis beszökött esténként, midőn kém-
szemektől kevésbbé félhetett; ilyenkor csak
a késő éjszaka vetette haza.

Igy tért haza egy izben csaknem az éj-
fél óráiban. Én már lefeküdtem volt, kime-
rítvén egy Conversations-Lexicon egyik kö-
tetének tartalmát unalmamban.

Laczi megjöttére azonban fölserkentem.
— Mi hir a nagy világban Laczi? —

kérdem félálomban.
— Semmi! Semmi! — mormogott Laczi

szokatlanul zordon hangon és le s föl sé-
tált a szobában.

— Nem fekszel le? — kérdem később,
hogy álmomat kopogásával zavarta.

— Nem; nem vagyok álmos.
— Hát mit csinál a kis Mariska?
— Tudja az ördög! — mondja Laczi és

fütyülni kezdett.
Én pedig, bár Laczinál e hangulat föl-

tünő és szokatlan volt, nem kérdezősködtem
többé; a helyett nemsokára elaludtam.

Másnap reggel Laczit egészen felöl-
tözve találtam az ágyon.

Ugy látszik, csak r"eggel feküdt le, mert
az egész szál gyertya le volt égve.

Laczi csak délre kelt föl, de bár az éji
nyugtalanság meglátszott rajta, ujra jó
humorban vala s egész nap kifogyhatat-
lan volt a bolondnál bolondabb adomákban.

— Az éjjel, mikor hazajöttél, bezzeg
nem volt ilyen jó kedved — mondám.

— Ah akkor még bolond voltam! —
mondja Laczi szivarra gyujtva; mára már
megjött az eszem. Mindenugy jó, a mint van!.. j

— Nem mondhatnám. A vinczellér azt;
beszéli, hogy már a hegyeken is megfordul-
nak a zsandárok s egy szép reggelen, vagy
rut éjszakán befognak bennünket is, mint
a kóbor ebeket szokás.

— Bánom is én! _ mondja Laczi váll- J
vonitva. — Fől csak nem akasztanak, s ha
igen, hát van itt fa elég; lógni fogunk! . . .
De addig csak legyünk vigan! Holnap kez-
dődik a szüret s azt még csak megüljük; bort,
szivart, ennivalót rendeltem s a fiukat még !

ineghivatom holnapra. Vigan leszünk! j
Erre mesr aztán én vontam vállat.

(Vége követk.)

Az ember értelmi és erkölcsi képes-
ségeinek fejlődése.

— Darwin legujabb művéből. —

(Élőbeszéd gyanánt az egész tartalom. — Az értelmi
tehetség fejlődése. — A polgárosodás harcza a barbárság
ellen. — Az utánzás szerepe és jelentősége. — Rokonszenv
és barátság; az erkölcsi tulajdonok fejlődése. — Ősi eré-
nyek: hüség, bátorság, engedelmesség, önfeláldozás. — Az
őskor hősei. — Szokások természetté válnak. — Üselödeink
önérzete és hiúsága. — A müvelődés fokozódását sok kö-
rülmény korlátozza vagy sietteti; a haladás nem állandó
szabály.)

Darwinról és műveiről több izben volt már
szó e lapok hasábjain, s midőn ez alkalommal a
nagyhirü tudós legujabb munkájáról megemlé-
kezünk, csak egy cseresznyemagba szoritott váz-
latot adunk olvasóink elé, melyből a nagyérdekü
könyv lényegét nehány vonásban megismerhessék.
Az egész mű *) két kötete két főrészt foglal ma-
gában; az első „az ember származását", a második
„a nemek kiválását" tárgyalja. Az átalánosabb ér-
dekü az első rész, először azt kutatja: vajjon az
ember, ép ugy mint minden más faj, szintén va-
lamely régente létező alaktól származik-e? —
másodszor : fejlődésének módját és harmadszor :
az egyes emberfajták közt létező különbségeket
és ezek értékét taglalja. Régebben ismert tények-
kel találkozunk e lapokon, de azok oly vonzó
modorban s oly meglepőleg vannak csoportosítva,
hogy méltán mindönki várakozását kielégítik;
következtetései pedig, ha nem mindenkor hordják
is magukon a határozottság bélyegét — mert
hiszen arra még sok anyag és adat hiányzik, —
oly emelkedettek, a milyeket csak egy Darwin
tanulmányaitól és tollától várhatunk.

A munka első fejezetében azen tények sorol-
tatnak föl, melyek azt bizonyitják, hogy az ember
alsóbb rendű állati alaktól származik; a 2-ik és
3-ik fejezetbon az ember szellemi képességei ha-
sonlittatnak össze az állatokéival; a 4-ik fejezet
azon kérdést taglalja: mikép fejlődött az ember
alsóbb rendű állatokból; az 5-ik pedig azon részt
öleli fel, melynek czimét e sorok fölé irtuk, s me-
lyet az egészből kiszakítva, kissé bővebben fogunk
ismertetni.

Midőn az ember részben már elsajátitá azon
értelmi és erkölcsi képességeket, melyek őt az
alsóbb rendű állatoktól megkülönböztetek, azóta
testi alkotása, a természetes kiválás vagy más
okok következtében csak igen kevés változást
azenvodett. Szellemi képességgel levén ellátva,
képes volt magát mindig harmoniában tartani a
tovább fejlődő világgal; szokásait az életföltéte-
lekhez alkalmazhatta, fegyvereket, szerszámokat
készitett, élelmet szerzett, védelmezhette magát.
Ha zordonabb éghajlat alá vándorolt: ruhával,
kunyhóval, tüzzel látta el magát; s a tüz segé-
lyével még oly anyagokból is eledelt készíthetett,
a mik különben emészthetlenek voltak. A munka
felosztást pedig már a legősibb időben alkalmazta,

i — Az állatok teste ellenben alkalmasint változá-
! sokon ment át, hogy a megváltozott viszonyok !

közt életben maradjanak. Uj ellenségeikkel szem- j
ben uj fegyverekre is volt szükségök, testök ereje •
növekedett, karmaik és fogaik vaskosabbak lőttek j
vagy épen ellenkezőleg: kisebbekké lőnek, hogy j
annál könnyebben elrejtőzhessenek veszély idején. |
Hidegebb éghajlat alatt vastagabb mezre van
szükségök, s igy tosti szerkezetöknek változni kell.
Ha ily módon nöm alkalmazkodnak a viszonyokhoz, '•
akkof megszünnek létezni.

Az intellektuális képességek nagy hordorojc-
ről kétség sem lehet; az emberi nem főleg azok-
nak köszönheti mai emelkedett állását. Több
értelem nagyobb eredményeket képes létrehozni.
A győzedelmes törzs elnyeli, magába zárja a ki-
sebbeket s ereje és nagysága már ezáltal is gya-
rapodik. Az emberek testi nagysága és ereje
mindenesetre siettetik a haladást, de amazok meg
részben a táplálék minőségétől és mennyiségétől
függenek. Európában a bronzkor szak embereit
erősebb (és kardmarkolataikról itélvo) nagyobb-
kezü emberfajta nyomta el, de ez az eredmény
legtetemesb mérvben valószinüleg a művészetek-
ben való nagyobb emelkedettségüknek volt a kö-
vetkezménye.

Mind az, a mit vad népekről tudunk vagy a
mire mondáikból és emlékeikből következtethe-
tünk, oda mutat, hogy a hatalmasabb törzsek a
gyengébbeket mindig elnyomták. Kihalt vagy
elfeledett népek maradékai a föld minden polgá-
rosult vidékén, Amerika őspusztáiban s a Csendes-

•) The Descent of Man, and Selection in lielation to
Sex. By Charles Darwin. 2 köt. London, Murray, 1871.

óczeán magános szigetein is fedeztettek már fel.
A polgárosult nemzetek ilyetén harcza a barbár
népek ellenében még ma is foly, kivéve ott, a hol

: az éghajlat a művelődésnek halállal szab határt.
! Igen valószinü, hogy emberek szellemi képességei,
természetes kiválás által, lassanként, de folyton

1 tökélyesbültek.
Figyelemre méltó, hogy midőn az ember

őselődei kezdtek tömegesen együtt élni, tehát
társadalmi emberekké lettek, értelmiségök fejlő-
désével, kapcsolatban az értelemmel és tapaszta-
lással, segélyökre volt az utánzás elve is. Az állat
ezen olvnek ösztönszerüleg hódol; mért ne követte
volna az ember is? Az uj fortélyokat eltanulni, a
jó fegyver ellenébe hasonlót vagy még jobbat
állitani mindig érdekében volt; annálinkább,
mivel akkor hasonló ellennel szemben valószinübb
volt a győzelem. A győző fél azután terjeszkedett,
szaporodott, elnyomta, leszorította a mezőről a
másikat. Éles gondolkodásukat, fürkésző szelle-
müket örökölték utódaik, azok ismét gyarapítva
szolgáltatták át a jövendő nemzedéknek, s igy a
szellemi tőke folyton szaporodott. — A társas
együttlét később már benső szükségletté vált, s
bizonyára minden módot felhasználtak, hogy a jó
egyetértést meg ne rontsák; ennek következményei
volt, hogy a szeretet, barátság és rokonszenv ér-
zete, a hüség és bátorság mindinkább fejlődtek s
az emberek igyekeztek egymást mindenben segi-
teni. Természetes kiválás s a szokások folytonos
öröklése által a társadalmi tulajdonok is mindjob-
ban tökélyesbültek és elősegítették az emelkedést.
Ha ugyanazon területen két embertörzs verseny-
zett egymással, tökéletesen egyenlő körülmé-
nyek közt, mindenesetre az virágzott jobban s az
győzto le a másikat, a melyiknek számosabb bá-
tor, rokonszenvező és hű tagja volt, a kik mindig
készek voltak egymást segiteni és védeni. Nem
szabad azt sem felednünk, mily szerfelett fontos
tényezőként szerepelhetett, a folyton megujuló
háboru közepette a hűség a bátorság. A fegyelem
nélküli tömegek fölött mily nagy előnynyel bir
egy fegyolmezett sereg, azt jól tudjuk; de hozzá
kell tennünk, hogy ez előnyt nagyrészt az egymás
iránt való bizalom adja meg. Áz engedelmesség
nem kevésbbé fontos tényező; mertbámily hiányos
kormányforma is jobb, mint sornilyen. Az olyan

j törzs, mely a föntebbi tulajdonokkal bir,terjedni és
mások fölött győzedelmeskedni fog, mig nem vala-
mely még tehetségesebb törzs által tulszárnyalta-
tik. Az ily folytonos küzdelem a társadalmi és erköl-
csi tulajdonokat fejleszti és mindinkább terjeszti.

Azt kérdhetnők ezek után: mi mozdította
elő azt a kedvező körülményt, hogy egy törzs
kebolében számosabb oly egyén létezett, kiknek
értelmi tehetségük és erkölcsi érzetök magasabb
fokon állott mint a többié? Nagyon Valószinütlen
az, hogy épen a lcgderekabbak, a legbátrabbak
maradtak légyen meg a léttusában, s hogy az a
szellemi áradat az Ö utódaik által terjedt volna
tovább. Mert hiszen épen azok voltak leginkább
kitéve a kora halálnak vagy a véletlen osélyoinek,
a kik a legkészebbek voltak a többiek jólléteért
életöket föláldozni, kik a háborúkban a seregek
élén küzdöttek s vezérei voltak a csapatoknak. E
körülményeknél fogva tehát utódaik sem igen le-
hettek, a kik tőlük képességeiket s erélyöket örö-
költék volna. —• És mégis voltak, a kik örökölték.
A tapasztalás legalább azt bizonyitja.

Számtalanszor tapasztalhatták az őselŐdök,
hogy ha valakinek segélyére voltak valamiben, az
a nyert segélyt viszontszolgálattal igyekezett le-
róni. Ez csekélynek látszó indok, de sokat meg-
magyaráz; fokozza az erkölcsi érzetet, fejleszti a ro-
konszenvet, hasonló cselekedetekre buzdít másokat,
hapedigjóhatásáttapasztalják,akkor az, a mielőbb
csak puszta hajlandóság volt, már szokássá fokozó-
dik. Azon szokások pedig, melyek az embert már
több nemzedéken át kisérték, igen valószinüleg
örökségévé is válnak. — Még hatalmasabb inger a
társadalmi erények fejlesztésére: a dicsőség, az
elismerés utáni vágy és a gyalázattól való féleíem.
Hogy ez ellentéteket a vadak is ismerik, arra
eléggé utalnak vitézségök diadaljelvényei, szo-
mélyes önérzetök, s azon gondosság, hogy mily
rendkivüli figyelmet forditanak saját egyéniségük
földiszitésére. Oh, azok a bizarr tollkoszoruk, mi-
ket derekuk vagy homlokuk köré öveznek, a azon
paizsok, melyek a levágott ellenség hajával van-
nak földiszitve, igen sok önérzetről tesznek tanú-
bizonyságot! Mort ha társaik véleményét nem
vennék figyelembe, akkor az efféle szokásoknak
nem volna semmi értolmök. A hol az önérzet eny-
nyire ki van fejlődve, ott a lelkiismeret sem nyug-
szik eszméletlenül; az pedig minden jónak s i -
mesnek hatalmas előmozdítója.



A ki tehát bátorsága, egyéni erkölcsei és az
ezek következtében az osztályrészeül jutott dicső-
ség által társai nagyrabecsülését kiérdemelte,
többet használt kortársainak és a későbbi nemze-
déknek is, mintha közvetlen utódokat hagyott
volna maga után, a kik nemes jellemét leendettek
öröklendők; mert igy számosakat buzdított az
övéhez hasonló nemes és nagy tettekre.

Legnehezebb megfelelni azon kérdésre — ugy-
mond Darwin — hogy miért emelkedett épen az
egyik törzs a műveltségnek magasabb fokára mint
a másik? — Sok vad nép még ma is ugyanazon
állapotban van, a melyben századok előtt volt,
midőn fölfedezték. Bagehot megjegyzése szerint
hajlandók vagyunk az emberi társadalomban a
haladást mindig állandó szabálynak tekinteni;
pedig a történelem megczáfolja. Az őselődők a
haladás fogalmát nem is ismerték; ép oly kevéssé,
mint némely keleti nép még most sem ismeri. —
A haladás — ugy látszik — számos összemüködő,
kedvezö körülménytől függ, melyek sokkal bonyo-
lodottabbak, semhogy egyenként követhotnők. A
hivesebb éghajlat, mivel az iparra és különböző
ügyességek megszerzésére előnyös, a haladást
mindenesetre igen előmozdította, sőt talán nélkü-
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ség jótékonysága sokfélekép igénybe volt véve, s
jelesen a segélyezési összeghez sok adomány gyült
be, a menház részére is tömegesen folytak az ada-
kozások. Tekintélyes összeg gyült össze, s a szép
eszme kiviteléhez hozzá lehetett kezdeni.

Pesten a központi honvédegylet kebelében
bizottság alakult, mely a begyült összegeket ke-
zelte 8 a menház létesítésére szükséges intézkedé-
seket megtette. A menház-bizottság élén mint
elnök Vidacs János képviselő fáradozott, s vele
osztoztak buzgalomban és tevékenységben a bi-
zottság többi tagjai: Clementis Gábor, Földváry
Albert, Jókai Mór és Kühnel Ignácz.

Fölkérték Pest városát, hogy a menház részére
szükséges telket ingyen ajánlja föl. Ez meg is
történt, de oly föltétel mellett, melyet elfogadni
a bizottság nem tartá czélszerünek. Erre több
részröl történt ajánlat részint telkekre, részint
fennálló épületekre; így fölajánlták az aszódi, té-
tényi stb. kastélyokat, sőt Dezsőíi Dénes a guba-
csi pusztán 10 holdnyi földet ajánlott föl. A bi-
zottság ez ajánlatokat előterjeszté a közelebb
(május 7-én) tartott országos honvédgyülésnek,
mely köszönetét fejezte ki a hazafias áldozatkész-
ségért, de egyuttal kijelenté, hogy a honvéd-men-

kedés következtén végleg elgyengültek, és — e)
ha az a. b. c. és d. pontokban elsorolt minőségü
egyének az 1848/9 évi honvédek közt többé nem
találtatnak, azokra: kik a folyamodók közt élet-
korukra nézve legidősebbek.

„4. A menház vagyonát kezelő bizottság érint-
kezésbe lép az országos honvédsogélyző-egylet
kezelő választmányával, figyelembe veszi azon
segélyt, a mely annak utján nyujtatott a menház-
ban levő tagok bármelyikének, s ezután is oda
törekedik, hogy mentői több szükséget szenvedő
bajtárs nyerhessen ellátást."

Az épülethez Kauzer és Frey épitészek ké-
szitettek a tervrajzot ugy, hogy eshetőleg a men-
ház bármily mérvben megnagyobbítható legyen.

A menházat ugy épitik, hogy minden oldalról
szabad lég környezze, s oldalaira kirúgó erkélyek
vannak tervezve a gyöngélkedők részére s a lég
élvezésére. Az egész terv egyszerü és csinos, s a
fő gond belső berendez ''sére van fordítva.

Tágas folyosó szeli át az épületet, melyből
jobbra balra az egyes szobák nyilnak. Mind az
emeleten, mind a földszinten egy nagyobb terem
is van, hol a bajtársak összegyűlhetnek.

Az emeletben tisztek lesznek elhelyezve, pá-

lözhetlen kelléke volt. Az eszkimók, szigoru szük-
ségleteik által sarkalva, sok éleseszü felfedezést
tettek, de éghajlatuk sokkal zordonabb, semhogy
a folytonos haladást lehetővé tette volna. A no-
mád élet — folyt légyen az pusztákon vagy a forró
földöv sürü erdeiben vagy a tengerpartokon, —
minden esetben gátolta a haladást. A polgárisodás
első föltétele a megtelepedés, azután a földműve-
lés; s ha a viszonyok a föld- vagy az ipar termé-
keire kedvezők, akkor elkövetkezik lassanként a
müvelődés és a haladás aranykora.

Petrovits Gyula.

A honvéd-menház.
Az országos honvédgyülés ezelőtt két évvel

határozta ol, hogy a szabadságharcz rokkant baj-
nokainak menhelyet, barátságos otthont állítsunk,
hol védve legyenek az élet viszontagságaitól. Az
eszme viszhangra talált, az egyes honvédegyletek
megkezdték a gyüjtést, a hirlapok meleg felszólí-
tásokat intéztek a közönséghez s az adakozások
csakhamar megindultak.

Noha a honvédsegélyezési ügy által a közön-

Honvéd-menház. — (Kauzer és Frey tervrajza után.)

házat, mint legméltóbb helyén, az ország főváro-
sában Pesten akarja fölállítani, annálinkább miután
a nemzet adakozása e czimen történt.

A honvédgyülés elhatározta a pesti soroksári
utvonal mellett, a lóvasut egyik tervezett ága
mentében ajánlott telek megvételét 23,000 frton;
valamint azt, hogy a rögtöni építkezés megkezdé-
sére minden megtétessék. Egyszersmind a menház
körül követendő eljárásra nézve a következőket
állapitotta meg:

„1. A vagyont egy kilencz tagu bizottság
felelősség terhe alatt kezeli; annak állapotáról
félévenkint jelentést tesz a hirlapok utján.

„2. A honvédmenház felállitása és beszerelése
után fennmaradandó pénzösszeg biztos helyre első
helyen betáblázva adassék ki oly formán, hogy a
tőke magát 15 év alatt folemészsze, („a fond per-
due") mi által az évi jövedelem 10.30% fog tenni.

,,3. A kezelő bizottság a menházba fölveendő
bajtársakra nézve tekintettel lesz a következő
sorrendre: a) a világtalanokra; b) azokra, kiknek
közök vagy lábok hiányzik, és ekként teljesen
gyámoltalanok; c) azokra, kik egyébként annyira
csonkák, hogy élelmüket nem vagy nehezen
kereshetik; d) azokra, kik koruk vagy beteges-

rosával egy szobában; földszint pedig a közembe-
rek, négyesével. A pinczehelyiségek szintén tágas
és lehetőleg száraz alagokat fognak képezni, és a
háztartás körül szükséges kamarákon kivül itt
helyezik el a konyhát és a szükséges cselédséget.

A honvédgyülés határozata szerint az épít-
kezésnek olyannak kell lenni, hogy a menház
azonnal 80 rokkant honvédnek nyujtson asylumot.
Ennek költségei 52,000 frtba kerülnek.

Együtt van pedig az utolsó kimutatás Bzerint
87,115 frt. Az adakozások folynak ugyan, demaga
a honvédgyülés is elhatározta, hogy ujabb fölhí-
vások által veszi igénybe a közönség hazafiui ál-
dozatkészségét, mert a föntebb kimutatott össze-
get a menház telke és berendezése egészen föl-
emészti, holott alaptőkéről is kell gondoskodni,
mely a rokkantok tartás-diját födözze. De a közön-
ség, mely a honvédménház eszméjét ily rövid idő
alatt valósította, bizonynyal nem vonja meg támo-
gatását most sem, midőn arra ép oly szükség van,
mint volt, midőn a hazafias eszme megtestesitését
kellett elősegiteni, mert most már egy közintézet
föntartásáról van szó.

í:

A Vendome-oszlop ledöntése Párisban, 1871. május 16-án.



A Yeiidomc-sz-obor ledöntése
Párisban.

A világtörténet bőven osztja a jelen idő
gyermokeire szédítő eseményeit. Nem panaszkod-
hatik a jelen nemzedék, hogy nem lett szemtanuja
oly dolgoknak, melyekot kevéssel előbb lehetetlen-
nek tartott a világ.

Hogy megnéztük volna azt az embert, a Vi
két évvel elébb azt merte volna állitani, hogy
Francziaországot nehiny rövid hó alatt tönkre
teszi a porosz; hogy a franczia nemzet szabad
gyermekei a szabadságot féltve, a diadalmas ellen-
ség szemcláttára gyilkolni, pusztitani fogja egy-
mást! S hogyan tartottuk volna valamely őrültek
háza szökevényének, a ki csak nehány héttel előbb
azt móri állitani, hogy az emberiség büszkeségit,
a világ városát, paloták, monumentális épületek
halmazát, a pompa, a fény, a kényelem tárházát:
Párist fel fogják dúlni maguk a francziák, s Lae-
titia ugyanarra a sorsra jut saját gyermekei által,
a mire jutott Trója a görögök, Carthago a rómaiak,
lióma a vandalok által.

Bizony őrültnek mondta volna azt az embert
mindenki, habozás nélkül.

Es ime egy májusi hajnalon arra a rémhírre
ébred a világ, hogy Páris ég, roskad, romhalmaz
lett, a nagy város végtelen pusztulás helye. A
világon páratlan épületek, ültetvények, műkin-
csek, a művészet remekei — romhalmaz és hamu...
A távirat rideg valósága nem engedi meg a két-
kedés szerény vigasztalását.

Ugy van! Páris ég, Páris pusztul. Ebbe bele
kell nyugodni, habár mindnyájunknak van ott
veszteni valónk.

A bombák és a petroleumos hordók n<m
kérdik : meddig kellett az emberi szorgalomnak,
művészetnek, munkának fáradozni, mig ezt vagy
azt a világ csodáját megteremtette, — hanem
rombol, pusztit, elemészt, a mit elől-utól talál s a
minek megteremtéséhez a békének tiz év kelletr,
megsemmisíti tiz óra alatt, mintha nem is let
volna soha.

Majd csak később fogjuk részletesen meg-
tudni, mi minden veszett el Párisban; most C&H-Á.
annyit konstatálnak a lapok, hogy a Párisban
okozott kár felülmulja a képzeletet is messze meg-
haladó tömegű öt milliárdnyi hadikárpótlást, :i
mit az ország a poroszoknak tizet.

Páris pusztulásának egyik szomoru elő hír-
nöke volt a Vondome-szobor ledöntése. A fcllx '-
szült szenvedélyű tömegnek néha sajátságos fel-
fogása van. Szerinte hatalmas elvek és eszmék
külsö és látható jelei gyanánt is kell venni min-
den barbár tettet, minden rombolást, és ezek, mii. t
olyanok mulhatlanul szükségesek. 1789-ben a
francziák arra a meggyőződésre jutottak, hogy a
bebörtönzik nyilvános kihallgatás nélkül nem jó
dolog. Kapták tehát magukat, és a Bastille-t
lerombolták. 1793-ban a királyságot veszedelmes
intézménynek találták s ennek szükséges magya-
rázatául a franczia uralkodók sirjait St.- Denisben
földulták. 1871-ben Páris fölkelő kormánya ki-
jelenti, hogy a napoleonismus, vagyis más szavak-
kal a harczi dicsőség utáni szomj, nem fér össze a
nemzetközi testvériség eszméjével, tehát a büszke
Vendome-oszlopnak meggyalázva egy trágya- és
szemétrétegre kellett ledőlnie.

Az efíélo rombolási dühnek egyik legnagyobb
hibája, hogy csak az árnyékot sujtja, mig a lénye-
get magát érintetlenül hagyja. Az önkényes be-
börtönöztetéseknek határt szabni valóban igen
bölcs és humánus ujitás lett volna, de bár a'Bastillo
nem létezett többé, 1789 után rövid négy év mulva
Páris tömve volt Bastille-okkal. S miben álltak .:
párisi község testvériségi tanai? Nem kétkedünk
benne — igy szól egy angol hirlapiró — hogy
sokan becsületesen hittek azokban s a legtisztább
elvekkel és tervekkel akarták elérni e nagy esz-
mék diadalát, de ha véletlenül egy másik „kis
káplár" talált volna előállni Francziaországban és
a poroszokat szétszórja mint a polyvát, erősen
gyanakszunk, hogy a „testvériség" eszméjo hát-
térbe szorult volna a „boszu eszméje elött."

Egy kissé több hidegvérrel igy kellett volna
gondolkozniuk a községieknek: „Reformáljuk ma-
gunkat, a hogy nékünk tetszik, hagyjuk az eszte-
lenségekct és bűnöket, melyeket őseink elkövettek,
de ne bántsuk azokat az ártatlan és igen szép em-
lékeket, melyek arnaz esztelenségeket és bűnöket
megörökitik, — hagyjuk meg öket már csak elret-
tentő példákul is a jövö nemzedék számárai"

A kolosszus máj. 16-án ledőlt, s dőlését meg-
hallotta egész Európa, és megrendült bele.

Azon a téren, melyen első Napoleon ez osz
lopa állott, azelőtt XIV. Lajos lovag szobra disz- i
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lett. Do e zsarnok emléke szemet szurt a nagy
forradalomkor s ugyan arra a sorsra jutott, mint
most a korszikai világhóditóé.

1806-ig a tér üresen maradt, midőn I. Napo-
leon agyában villant fel a gondolat, hogy császár-
sága győzelmeit fogja eholyendicsőiteni. 1806-ban
rakták le az emlék alapkövét, 1810. augusztusban
elkészült. Lepére és Soudain épitették; az oszlop
fődiszét tevő basrelifek pedig Launay-tól valók.
Az oszlop kőből épült és réztáblákkal volt körül-
vértezve. E réztáblákon huzódtak alulról fölfelé a
szép basreliefek, melyek az 1805-ki év hadjáratait,
az ulmi, austerlitzi, btcsi eseményeket tüntették
elő. Azoszlop 132 lábnyi magas volt, sulya 1.800,000
font. Belsejében 176 lépcső vozetett az oszlopra,
melyről gyönyörü kilátás esett Párisra. A talap-
zaton a következő felírás állott:

Napoli. Imp. Aug.
Monumentum. Belli. Gcrmanici

Anno. MDCCCV.
Trimestri. Spatio. Ductu.

Suo. Preiligati. Ex.
Aere. Capto. Glória.

Exercitus. Maximi.
Dedicavit.

A domborművek három láb és nyolczhüvelyk-
nyire kiállottak, egész hosszuk 840 láb volt. 76
kép dicsőitette a hadjárat tetteit, mely Auszter-
litztzel végződött.

Nem kevesebb, mint 1200 elfoglalt porosz
és osztrák ágyu anyaga ment fel ez oszlopra.

Napoleon Nagy Károly szobrával akarta di-
szitni az oszlopot, do udvaronczai rábeszélték,
hogy a saját magáét emeltesse oda. Ezt a bourbo-
nok levétették s egy fehér zászlóval helyettesitet-
ték, moly sok éven át lobogott az oszlop tetején.
Lajos Fülöp ismét fölgyujtá a bonapartista ent-
husiasmust, midőn uj szobrot állíttatott oda, mely
Napoleoni kedvencz jelmezében mint ,,Kis káplárt"
tünteté föl. E szobrot végre I I I . Napoleon kor-
mánya alatt az eredeti alaknak egy hű másolata
helyettesítette római tógában.

E szobor ledöntése mindjárt a sedáni ka-
tasztrófa után, midőn a Napoleon-dynasztiát trón-
vesztettnek jelentették ki Párisban, szept. 4-kén,
szóba jött a törvényhozó testületben, — de nem
mondatott ki határozatilag, azért, mert műemlék a
a művészet remekeit lerontani, azért, hogy vala-
moly rosz emlék tapad hozzá, ellenkezik a czivili-
zaczióval. S igy történt, hogy az egykor oly
hatalmas imperator fegyveres dicsőségének emlé-
két — a szerény művész talentuma menté meg u
feldulatástól.

De a nép dühe nem ismer határt. Az oszlop-
nak le kellett dőlnie s bukását csak elhalasztot-
ták, de fel nem tartóztathatták.

Hiába igértek a párisi polgárok másfél millió
frankot a Commune-nak, ha megkíméli az oszlo-
pot, hiába emelte fel Hugo Viktor kérve intő
szavát, hogy ne kövessenek el a párisiak a fran-
czia népen az ollenség szemeláttára ily barbársá-
got, — az oszlop ledöntése el lett határozva.

Május 14-kén hozzá fogtak a munkához. A
szobortól 250 lépésnyire a la Paix-utcza irányában
nagy csavart kezdettek megerősiteni s egy takaró
mögött, melyet fenn az oszlop talaján emeltek,
szorgalmasan dolgoztak, :i piros zászlókat eltávo-
liták s számos kötelet bocsátottak le. Azután ,i
köteleket a csavarhoz fűzték, s erőfeszítéseket
tettek az oszlop megingatására. De a kolosszus
szilárdul állt, épen ugy,mint akkor, mikor Blücher
akarta ledöntetni, s kétszáz ökröt fogott bele.

A munka vezetését Abedie mérnök vállalta
magára. A Vendome-tért eljárták, hogy senki ne
jöhessen oda s a Commune 1000 darab meghivót
osztott ki azok számára, a kiket részeltetni akart
abbana gyönyörben, hogy az éreztömeget össze-
omlani lássák. Abedie oly biztosan számitotta ki
a szobor dőlését, hogy késznek nyilatkozott két
lépésnyire állni attól a helytől, hova a szobor
hegye számítása szerint esni kénytelen.

Tizenhat ember éjjel-nappal dolgozott az
oszlop alapjának megingatásán. Egyik oldalát az
alapnak egészen kivágták.

Május 15-én d. u. 2 órakor kellett volna az
ünnepélyes ledöntésnek végbe menni. Már jóval
elébb tömérdek néző foglalta el a közeli tereket.
Féltek, hogy a szomszéd épületek kárt fognak
szenvedni a nagy rázkódástól, molyet a nagy tö-
meg lezuhanása okozni fog, s azért azt a helyet, j
hová esnie kellett, foltöltötték rőzsékkel, szalmá-
val, homokkal, trágyával stb.

A párisi polgárok nyomott hangulattal néz-
ték ez előintézkodéseket s mindig dühösebbeknek
mutatkoztak, a mint a lodöntés órája közeledett.

Minden szomszédos utcza megtelt nézőkkel. A
csavarnak kellé arra szolgálni, hogy az éreztöme-
get a la Paix-utczába vonja. Az egész intézkedés-
nek valami rendkivül izgatott és kalandos jelleme
volt. 15-én azonban még nem voltak készen, s az
aktus másnapra halasztatott.

Máj. 16-án d. u. 5 órakor a Commune mérnö-
kei és munkásai izgatottabban futkostak az oszlop
körül. Nemzetőrök s ogy lovasosztály szállottak
meg az operatért; annak jele, hogy a lakosság
nyugalmába nem nagy bizalom helyeztetik. Ki
közelebb ment az oszlophoz, felismerhető, hogy
ott, hol az oszlop a márványalapot érte, ez utóbbi
ki volt vájva. A csavarok több izben működni
kezdettek, de az oszlop meg sem ingott. Végre 5
és fél óra tájban uj, hatalmas erőfeszités tétetett.
A csavarnál álló nyolcz nemzetőr minden erojétt
összeszedte. Ekkor egyszerre megingott a császár-
szobra s rohanva esett le a magasról, hátrafelé
esve, s esésében a szintén ingó szobor karzatát
összetörve. Ezután az oszlop is nehány másod-
percznyi ingás után óriási recsegéssel földre hul-
lott. A föld annyira megrázkódott, hogy a köze-
lebb állók lábaikban fájdalmat éreztek. Több
szomszédos ház némi kárt szenvedett, s bámulni
lehet, hogy a csodás eseménynél emberélet nem
veszett el. A közönség tömegesen sietett a csupasz
Vendome-tért megnézni, hogy a franczia büszkeség
és dicsőség porban heverő emlékoszlopát megnézze.

Levél a Fidjy-szigetckről.
Közelebbről nagy feltünést okoztak a

Fidjy-szigetek roppant termékenységeik saz
ős termelő-erő majdnem csodás bujasága
által, mely a káposztát 50, a dinnyét 40
fontra növeszti, az ananászt emberi fej-nagy-
ságra ; mig a gyapot egy év alatt három-
szor hozza meg bolyhos termését, ha ma
reggel elültetted, holnap már három levélbe
kihajtva találod. A sürü fák erdő vadoná-
ban oly változatos és buja a természet, a
tropikus növényzet meglepő alakzatai, rop-
pant fű-levelek és haraszt-törzsek dúsgaz-
dagsága ámulatba ragadja még azt is, ki
Délamerika erdőiben kóborolt s az ember-
nemjárta ős-prairiekben irtogatott már.

A Fidjy-szigetek — melyekről egyik köze-
lebbi számunk ausztráliai levelében is em-
lités volt téve, — egész csoport, söt több
kis csoportocskának a csoportja. Fekszik a
k. hosszúság 190 és 200 — s a déli szé-
lesség 15 és 18 fokai között, a Csöndes-
oczeán sziget-világában, mely valaha egy
nagy kontinens lehetett, de a rázúdult ten-
ger által elborittatva csak egy óriási fenn-
sikja (a mai Uj-Holland), egy kisebb (Uj-
Guinea) s aztán hegy-magaslatai, a számta-
lan sok apró szigetek, maradtak ki a vizből.
A völgyeket és lapályokat benyelte az ár.

A Fidjyk nem felette nagy csoportja is
200 kis szigetből áll, melyek közül 120
lakva is van az uj-hollandi faj benszülött-
jei által, kik még eddig meg is tartot-
ták uralmukat e szigetek fölött, mintegy
200,000-en levén; mig a bevándorlóit fe-
hérek 90,000 lélekre tehető számmal járul-
nak a népességhez s igen élénk kereskedést
üznek, de mint termelők, földiparral is
nagyban foglalkoznak.

A sziget-csoport fővárosa s a kereske-
delem és hajózás központja Levuca, hol a
világ minden részéről fordulnak meg hajók,
Sydneyvel és Honoluluval pedig rendes
posta-közlekedés is van. Nem hinné az em-
ber, mily gyors és nagymérvü foglalásokat
tesz a czivilizáczió a föld tulsó oldalán levő
ily szigetvilági városban, Levuca számos
iskolával, tudományos és jótékonysági in-
tézettel bir; különböző vallásfelekezetek
templomai magaslanak benne; s itt van
központja az egész szigetcsoporton nagyon
elterjedt s élénken és sikerrel müködő ke-
resztyén missionariusoknak, kik a benszü-
lötteket nemcsak téritik a keresztyén hitre,
hanem számokra iskolákat is állitanak.

f

Melbourne-ban időzésem alatt egy szász-
országi születésü, de már 20 év óta a gyar-
matban lakó derék uri emberrel, Holmeyer
urral ismerkedtem meg, kinek testvéröcscse
már öt év óta a Fidjy szigetségen lakik s
ott gazdálkodik. Melbourneban mulatásom
alatt több levele érkezett, melyeket bátyja
velem közölvén, nagy érdeklödéssel olvas-
tam. De még többet is óhajtottam megtudni
a fidjy-i viszonyokról. Holmeyer ur megir-
ván öcscsének óhajtásomat, ez- részletesb
levéllel tett annak eleget. S mivel a levél
egészen rendelkezésem alá bocsáttatott, nem
tehetem, hogy főbb pontjaiban ne közöljem
azon képet, melyet ama sajátságos társa-
dalmi életről vázol.

Levnca, 1870. október 25.

Kedves Theodor! Vettem kedves leveledet s
a mellékelt hirlapcsomagért vedd különösen kö-
szönetemet. Tisztelt ismerősöd tudakozódásaira
rendszeres leírással nöm felelek, de azt hiszem le-
velemben fog találni nemit, a mi előtte uj lesz s
érdekelni fogja.

írod, hogy melbournei lapok is sokat foglal-
koztak közelebbről a Fidjy-szigetekkel, melyeket
a Victoria-gyarmathoz szeretnének bekebelezni.
Az eszme nem uj; márSmythe ezredes, ki az angol
kormánytól hivatalosan küldetett volt ide, beszélt
hasonló eshetőségről. De maga sem ajánlá a gyar-
mati kormánynak, hogy a szigetek tulnyomólag
benszülött lakosságával s annak kormányzati ne-
hézségeivel baját szaporítsa. E részint egészen
vad, részint félvad népség kormányzata valóban
nem tartoznék a könnyebb feladatok közé. A leg-
nagyobb nehézség, hogy e sziget-királyságban
nincs törvénykezés, nincsenek rendes és illetékes
biróságok s a féktelenség még felette nagy. E baj
miatt mi bevándorlottak szenvedünk legtöbbet;
de azt mondják: csak várjunk, gyarapodjunk még,
majd eljő az idő, hogy egy szervezett igazságszol-
gáltatás és kormányzás költségeit megbirhassuk.
En ugyan túlzottnak tartom ez aggodalmakat,
mert az első szükségleten könnyen és gyorsan
segithetne Amerika és Anglia; követségeik hatal-
mát a szárazon csekély fegyveres erő vei biztosithat-
nák, egyik vagy másik egy hadihajót állitaná fel
az öbölzetbe, hivatali kart szervezne, ezeket mind
fedeznék rendkivüli jövedelmező telepjeink. É i
morém állitani, hogy Fifljyneli fohér lakosai töké-
letesen meg volnának elégedve és kellő bizton-
ságban éreznék magukat.

Nem csupán a benszülöttek erőszakától és
kegyetlenkedéseitől félnek az értelmesebb és va-
gyonosabb bevándorlottak: a közönséges fehérek
durvasága még sokkal terhesebb. Mert ha csak
nehány hajó horgonyoz a levucai öbölben, azt
lehet mondani, chaosi zürzavar áll elő. Dorbézo-
lás, verekedés, kékült szemek, véres képek fordul-
nak elő éjjel és nappal. Ha egy fehér ember, ki ra-
bol, megsért, avagy máskép kárt okoz, csupán
ököllel vehetsz rajta magadnak elégtételt. Az már
itt megszokott, hogyha haragosak összetalálkoz-
nak, bajaikat tüstént ott helyben elintézik a leg-
rövidebb uton. Több izben láttam, midőn Levuca
legtekintélyesebb kereskedői pénz-ügyletekben
fenforgó vitáikat ily módon egyenlítek ki, mint-
hogy sem rendőrség, sem fogház nincs a szigeten.
Tul vagyunk terhelve a szabadság áldásával,
melynek tulságaitól megundorodtunk.

Szigetlakosságunk felülmulja a legszomjasabb
országot az ivásban. A gyarmatokban az em-
berek bizonyos mértékig isznak, de itt egy üveg
eognac mint shout (kóstoló) ismeretes. Egy ültet-
vényes lakása nem volna tökéletesen berendezve,
ha a sarokban nem állna ott a szükséges ládika
J- -O. K. Z. vagy Battle-axe. Barátot és idegent
hasonló üdvözlettel fogad lakásán; a nélkül, hogy
elébb azon fáradtságot koczkáztatna kérdésével,
hogy hova szándékozol vagy honnan jösz, elibéd
állit egy üveget é s poharat, a legszivélyesebb ki-
nálassal: „kérem töltsön magának!" Az is előse-
g l t i e szokást, hogy a részegitő italok szerfelett
olcsók. Mindennemü italt vámmentesen hoznak
be. Egy láda rhurnot (12 üveggel) lehet venni 1
iont sterlingért, pálinkát 1 font, 10 shillingért, és
sort (Portért) szintén igen olcsón. Gondolhatod,
a vendéglősök mily hasznot huznak, mikor a leg-
egyszerűbb kis pohár italért 6 shillinget (30 kr.
o. é.) követelnek, a nélkül, hogy fogyasztási adóba
«gy ntyinget fizetnének.

' V>K Z ^ ^ - k n é l azonban az elemek sem ke-
vésbbé rakonczátlanok a Fidjv-szigeteken. Utóbbi
levelem óta egy teljes erejü Fidjy-orkánt, vagyis
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Cyclonét éltem át. 3 vagy 4 órával azelőtt, hogy
megkezdődött, az idő szokatlm csendes vala, még
a levél sem mo -dult meg, oly nyugodt volt a ter-
mészet körültünk, hogy gond nélkül és a rendesnél
jóval korábban feküdtünk le. Ha jól emlékszem,
l l óra volt, zinmtMihály azon kétségbeejtő hirrel
vert föl, hogy a szél dühe a kastélyt megrengette,
az ajtót s ablakokat felszaggatta s letépte kere-
téből. Egy pillanat alatt talpon valék, gyertyát
gyujtottam s ajtómat ostromilag nehéz tárgyak
olébo gördítésével megerősítem. Tekintetem egy
oldalszárny ablakán a vadul ordítozó természet
csataterére függesztem; borzadva szemléltem, mint
kelepczébe jutott vadállat, a borzalmasan nagy-
szerü jelenetet. Az Oczeán a szirtes part felett 30
ölre be a szárazra hajgálta szétrongyollott hullám
és habpozdorjáit, melyek mint fellegszakadás zu-
hogtak a korbácsolt föld kebelére. A vihar dühe
nőtt szemlátomást és mi elhatároztuk, hogy fel-
öltözünk, hogy készen várjuk be a veszélyt. —
Rövid idő mulva a borzasztó nyomás ajtómat és
ablakaimat benyomta és kiszaggatta sarkából, a
lámpát eloltá és földhöz vágta és ezer darabra
törte. Meneküljünk! de hova? az volt a kérdés;
künn veszélyes, benn kétségbeejtő; de mégis kel-
lemesebb és a legközelebbi alkalmat megragadva
az ágy alá bújtunk, hol a hulló fadarabok és va-
kolattól védve, borzadva vártuk a ház összeomlá-
sát. A vihar most igazán irtózatosan dühöngött,
borzasztó volt hallgatni orditását, moly viziló
hangjához hasonlított, de oly rendítő erős zugás-
sal, hogy bár gyermekeim közvetlen mellettom
siránkoztak, azt alig hallhattam. Az orkán 8 óra

' hosszant dühöngött. Körültünk számos faház, ma-
jorsági épületek, yam-ház és saját konyhánk is
szctdulatott, zavaros romladék lőn az ajtó, ablak,
fedél és oldalak.

A Fidjy-hiz, melyben családom lakik, rendü-
letlenül állta ki a vihart, ámbár ajtóban, ablakban
elég kárt tett s tömérdek edényt, butort és egyéb
jószágot pusztitott cl, a mi tetemes összegre megy.
Hanem azért ne gondold, hogy az épületekben va-
lami roppant kár van, mert a fidjyek egy oly fa-
házat 2 font sterlingért uira építőnek.

Egyébiránt kezdik már az itteni bonszülöt-
tek is ismerni a pénz-becsét. De szóljunk a pénz-
viszonyokról, melyek felől ugy is kérdezősköd-
tetek.

Ha valaki sikerrel akar Fidjyn előhaladni,
300 font sterlingen alól ne gondoljon itt partra
szállani, sőt ha nős és családos, még sokkal többre
lesz szüksége. Megérkezésekor ne nagyon siessen
a földvásárlással,mert sokkal előnyösebb, ha előbb
körül néz, hallgatódzik, hogy és miképen állanak
az ügyek, és kérdezősködik a tapasztaltabb farme-
rektől a helyzet és körülmények iránt. — A föld-
vásárlás mellett még egy csolnak is szükségelte-
tik, mely legalább is 30 font sterlingbe kerül;
akkor aztán szerencsés, ha elegendő munkás-em-
bert kaphat ; ezt üzérek szerzik, kik a munkás
béren kivül (mely 2 font st. és 10 shilling egy
é\ re) üzérdijul maguknak 1 font sterl, követelnek
fejenként. Mondanom sem kell, hogy az emlitett
csekély béren kivül élelmezéssel is a gazda látja
el a munkásokat. Utóbbi levelem óta szerencsés-
nek mondhatom magamat a részben, hogy számos
munkást foglalkoztathattam; jelenleg 33 fidjyi
ember van nálam és még többet is fogok kapni,
ha a gyapot érett leend a gyűjtésre.

A tengeri szigetekben termelt gyapot magvá-
nak 3—4 shilling fontja, avagy 30 font sterl, tonna
számra és három hold föld ád egy tonna magot. De
a termelés megkezdése sok előleges költséggel s
beruházással jár. A munkásokat mindennel el kell
látni; 15 hüvelyk hosszu késsel, amerikai széles
baltával, bográcscsal, élelemmel és ruházattal,
mint Magyarországon a dohányosokat.

A benszülöttek igen ügyesek a földtiszti-
tásban, do saiát modorok szerint végzik minden
munkájukat. Például a fákat igen gyorsan vag-
dalják le, de soha derekukat meg nem hajtják,
miből az következik, hogy a fatörzsek 3 láb ma-
gassággal maradva, mint fejfák tünnek elő si leta-
rolt irtás erdőben. Mondhatsz ezen embereknek
a mit akarsz, ők bizony nem hajtják meg dereku-
kat „ők — a mint vélik — nem születtek gör-
bének" — és igazán oly egyenesek is mint a
nádszál. Járása és tartása a fidjybelinek utánoz-
hatlan, láttam Coriolanust és Othellót, de leg-
büszkébb fellépésök is lomhább, ügyetlenebb egy
ily vad rézszinünél.

Ha e kedélves vig ficzkókat mosolygó arczaik-
kal látja az ember, nem gondolná, hogy kegyetlen
kannibálok volnának, de közelebbi ismeretség
után tünedeznok elő az ősöktől át örökölt vadság
egyes maradványai. Nemrég többen ember-evésért

vádoltattak. A gyilkolás és vérengzés élvezet ne-
kik; gyönyörrel, kinozva gyikolják le a szárnyas
állatokat, sőt a madarat elevenen vonják nyársra.
Kedvencz modoruk a sertést ugy ölni meg, hogy
egy doronggal addig ütik, mig kimegy belőle a
pára, akkor aztán szőröstől-bőröstől megsütik. —
Főzési msstorségök igen egyszerü és gyoi*3, mert
egy ember képes 80, sőt 100 embernek is főzni.
Lyukat vájnak a földbe, elég nagyot, hogy a
kivánt mennyiségü élelmi szer beleférjen; ezt a
lyukat, vagyis „lovit" körülrakják kővel és felül
nagy tüzet raknak, mig ezek elegendőleg felme-
legedtek ; akkor a tüzet kellő vigyázattal oldalt
el háritják és egy sor szár.iz levelet raknak az izzó
kövekre; most aztán a sütni valót bele rakják,
felibe ismét egy sor levelet tesznek, majd az egé-
szet földdel befedik a légelzárolása végett; egy
óránál rövidebb idő alatt egy-két tuczat sertést
is megsütnek igy és szétosztják embereik között.
A yatn vagyis konyérgyökér és tengeri rák (mely
itt roppant mennyiségben van) hasonló módon
készíttetik el.

De szóljunk a politikai eseményekről is.
Jelenleg itt élénken foglalkoztatja a kedé-

lyeket a szigetség vetélkedő főnökei között for-
rongó viszály. Mert talán tudod is, hogy itt két
főnök van: Thakambau és Tui ThaJcau. Az elébbi-
nek kormáiiy-pálczájaa.ReW/'a! kerület felett suhog,
mig az utóbbi a Taviuni és a Vanua Levu territó-
rium nagy része felett — mely Windwárd sziget
c-oport név alatt ismeretes — és még több apró
sziget fölött uralkodik.

A két vetélkedő főnök mögött két különböző
nyelvü faj áll, kik bár egymást megértik is, de
hangsúlyozásuk oly különböző, mint pl. a londoni
cockney és a felvidéki skót, vagy a székely és a
göcsei.

Tui ThaJcau még aránylag fiatal ember és nagy
előszeretettel viseltetik a háboru iránt, pedig csak
félkéz áll szolgálatára, mert a másikat közelebbről
egy előcsatározásnál egy lövés harczképtelenné
tette ; mindazáltal igy is igen veszélyes ellenfél,
mert magasabb mint hat láb, rendkivül izmos, erős
és tekintélyes külsejü. Jelenben 48 neje van, de
maglehet, hogy ezt a számot megkétszerezi, mig
meghal.

Azt már talán többször is hallottad, hogy a
leányok Fidjy-szigeten szépek; róluk csak ennyit
mondani kevés. Mihály jót áll érte, s én is meg-
erősitem, hogy a windwárdi leányok nagyobb
része valódi mintaszépség. O!c nem feketék; leg-
jobb fogalmat nyujt róluk egy egészen ujveretü
rézpénz szine; — de a melbournei Fitgroy-kertheli
érezszobrok silány másolatai a fidjy-i VenusoJc-nak.
Egy különös és feltünő érdekesség az is rajtok,
hogy mindig mosolyognak. Ha a fehér ember fe-
léjökint,hangosanfelkaczagnak; de tegye hüvelyk-
ujját az orrukra, akkor a mértéktelen nevetéstől
görcsöt kapnak s oldalok a szétrepedés veszélyé-
ben forog; ha pedig valaki elég gyöngédtelen volna
és a legártatlanabb tudatlansággal az irlandi „ Jig"
tánczot kezdené járni előttök: ez által talán halá-
lukat idézné elő. E szép nők kivétel nélkül mind
erősen dohányoznak s ritkaság látni nőket cziga-
retta nélkül. Ne higyjed az orvosoknak, ha azt
mondják, hogy a dohányzás beszennyezi a fogat. A
fidjyi nők élő tanúi, hogy az merő hazugság.

A fidjyi leányoknak kis szájok és kellemes,
piczi, csókra termett, vérpiros ajkuk van, mintha
mondanák „végy el vagy ne nézz reám."

Közli: S#. Török János.

Az Eszterházi-piiicze Bécsben.
Magyar ember, a ki Bécsben megfordul, nem

igen mulasztja el megnézni az ugynevezett „Esz-
ter házi-Keller "-t. Nem talál ugyan ott sem magyar
szót, sem valami olyan külsőséget, a mi Magyar-
országra emlékeztetné, de a név és az ott kapható
magyar bor tisztasága és finomsága mégis erős
vonzerővel hat a jó magyar kedélyre.

Mi ezuttal nem akarjuk azt magunk leirni,
mert — ha jól emlékezünk — évekkel ezelőtt a
„Vasárnapi Ujság" már rajzát is hozta, de egy
most megjelent hosszabb czikkből mégis érdekes-
nek tartjuk közölni azon pontot, mely épen a kér-
déses helyiségre vonatkozik.

A „Neues Wiener Tagblattlí ez évi 143-dik
száma egy terjedelmes műveltségtörténeti tárcza-
czikk folyamában, mely „Bécs pinczéiről, korcs-
máiról és boráról átalá'ban" nyujt érdekes törté-
nelmi útmutatást, megemlékezik fiz Eszterhazi-
pinozéről is. A czikknek erről szóló részlete a
kövc'keTŐ:
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„Utóljára hagytuk Becsnek állitólag legne-
vezotesebb pinezéjét, noha ez nemcsak a helybe-
liek, hanem mindazon idegenek előtt is, a kik
Bécset fölkeresik, külsőleg és belsőleg olyannyira
ismeretes és oly sokfékkép leirt, hogy mi arról
semmi ujat vagy meglepőt nem tudnánk mondani.
Ez a mindenütt ismert nagyhirüEszterházi-pincze
a „Haarhof"-ban. E helyiség egész a legujabb
időkio- teljesen változatlan maradt. 1808. febr. 7-én
herczeg Eszterházi szabadalmat nyert magyar borok
mérésére; kezdetben nem lőhetett kövesebbet kapni
egvszerre tiz itczénél, melyet odavitt edényeiben
kiki haza vihetett. 1828 táján azonban — nem
tudni, hogy a Lnjtán innen tanusitott minő sze-
mélyes érdemei következtében — engedélyt kapott
a herczeg, a kontinens egyik leggazdagabb egyéne
arra, hogy a Lajtán túli nemes nedűből meszely-
számra is részesithesse a „svábok" nemzetét, a
mi aztán a mai napig állandóan ugy is történt és
történik. De máskülönben semmi változás nöm
következett be. Ugyanazon dísztelenség kivül és
belül, mint hatvan év elött; ugyanazon, még talán
a czölöpépitészet korából származó bútorzat, mely
nem áll egyébből, mint az első zugban egy kes-
keny fapadból és két pléhtartóból beteges fényű
faggyú-gyertyákkal, ezenkivül rendszerezett, habár
teljesen fölösleges tisztátalanságból, mely azonban
e helyiség sajátságos bájai közé tartozik. Kinek-
kinek saját izlésü szerint!

Mindjárt a bemenetnél erős ammoniák-illat
üdvözöl bennünket, melynek gőzkörében egy ván-
dorló mákoskalácsos ütötte föl sátorát; ez előjá-
tékot követi az elrozsdásult vas-
ajtó , a kikoptatott koromsötét
lépcső, az angolna sikosságu kö-
tél, mely Ariadne fonalul szolgál
mindazon Theseusok számára, a
kik e Labyrinthba ép-kézláb igye-
keznek lejutni; azután a derék
Russii'ka asszony, a ki több mint
egy századnegyed óta királynője
az itteni „Buffet"-nok, melynek
fénypontját naponként egy pár
„muszka" (russische Sardinien),
sajt, házikenyér és kitünő, habár
az igazat megvallva : parányi kol-
bászok képezik. A czélpontnál
végre fölcsillámlik az „örök
lámpa", a mely pusztán a kimé-
rési helynek szolgáltatja a leg-
szükségesebb fényt, mely mel-
lett a herczegi pinczemester hi-
vataloskodik, pontosan jegyzékbe
vevén minden meszelyt ; to>
vábbá az ő „famulus"-a, egy iz-
mos háziezolga, a ki fóltürt ing-
ujjakkal szolgáltatja az esengve
várt életitalt. Do a világosság
inuzen pontjának elérése . nem
minden veszély nélkül történik
meg, miután az áthatolás csakis
a hordókba és az azokhoz támasz-
kodó, a sötétség miatt majdnem
láthatatlan vendégek lábaiba való ütközés után
történhetik meg. De végre eljutottunk a pincze-
mester közelébe, hol a pohárért letett 10 krnyi
biztositék és a kikért bormennyiség árának előre
lefizetése után részesülhetünk négy-fajta bor-
ban, u. ni. közönséges fehérben pintenként 48
és 68, rusztiban 92, és veresben 52 krajczárért.
Ezenkivül kitünő édes ürmös is kapható e helyi-

Egyveleg.
** (Mi csinál Pest?) A népszámlálás adatai

szerint fővárosunkban a földmivelő osztály csak
igen kis arányban van képviselve; ugyanis csak
1587 férfi jegyeztette be magát mint „őstermelés-
sel foglalkozó", ezek részben a Pesten letelepült

alább 1014 óta — helyesen mindig Frangepane-
nak iratott. A család ugyan se nem horvát,
se nem magyar, hanem római eredetü. A monda
szerint ugyan az aniciai ó-római patrícius nem-
zetséghez tartozó Schinella család még a mult
évezred közepe táján, nagy éhség alkalmával
kenyeret osztott ki a nép közt, a miért is az, e csa-

földbirtokos osztályhoz, részben a lakosság azon [ ládot „a kenyeret törők" —_ I Frangepán! — el-
osztályához tartoznak, kiket józsefvárosi ékes ma-
gyarsággal „mili márik"-n:ik nevezhetünk. Az

nevezéssel tisztolte meg, a mit a család ezután áta-
lában nemzetscgnévül is használt. A Frangepanik

7parűzők száma, 35,201-re megy. A könyvnyomtatás mielőtt még a Szent-István alkotta birodalomba
körül 874 egyén van elfoglalva, nagy haladás, te-
kintve, hogy a 13 évvel ezelőtt törtónt népszámlálás
alkalmával a nyomdászat terén mindössze csak
211 ember foglalkozott. Az a körülmény, hogy
Pesten az iparosok száma háromszor annyi, mint
a kereskedőké, ne áltasson bennünket azzal, mintha
ily körülmények mellett tulnyomólag iparos város-
sal állnánk szemben. Nem szabad ugyanis felejte-
nünk, hogy ogy-egy kereskedő czikkeivel számos
iparost foglalkoztathat s három iparos korán sem
lenne elégséges arra, hogy egy kereskedőnek létét
biztosítsa; bízvást állithatjuk azért, hogy Pest
tulnyomólag kereskedelmi város. A kereskedők
száma 13 év alatt megkétszereződött és míg 1857-
ben a lakosságnak csak 4V2 %-a tartozott a ke-
reskedő osztályhoz, jelenleg már 6% áll e téren.
Iró Pesten mindössze csak 151 van, (legalább csak
ennyien jegyeztették be magukat mint ilyenek, mig
Magyarország többi részeiben összesen 650 „iró"
jelentkezett.) A szellemi foglalkozások egyéb nemeire
áttérve, azt találjuk, hogy Pesten minden 10,000

Az első szobor helyébe tüzött lobogó a
Bourbonok visszatérése után

a Vendome oszlopon.

I. Napóleonnak 1844-ben fölállított
szobra

ségben.
Azon időpontban midőn a pincze nyitva

van, jelesen déli l l órától l-ig és vasárnap kivé-
telével délután 5—7-ig, a tolongás itt meseszerü.
Közönségét minden képzelhető osztály szolgai-
tatja; ép ugy találunk itt notabilitásokat a „tár-
sasá<r"-ból (főurak), müvészeket, tudósokat, hiva-
talnokokat, főtiszteket, mint utczai koldusokat és
suszterinasokat. Minden idegen fölkeresi ez eredeti
barlano-ot, hogy megbámulja a bécsiek kedélyes-
segét. °E társaságból természetesen a nők sem
hiányoznak, noha legtöbbnyire csak vén asszo-
nyok suhannak be, a kik a kötőkosárból, kézi-
táskából és a ridiküle-ből testes palaczkokat huz-
nak elő, hogy a csodaitalt pintszámra haza czepel-
jék, a mi egyébiránt itt egyátalán nem szokatlan
dolog még tekintélyes polgároknál sem, a pinezére
nézve meg épen a legjövedelmezőbb ezen utczai
borkivitel, miután a legnagyobb mennyiség ez
uton vándorol ki.

És ezzel összes mysteriumai elbeszélvék a
sokszor leirt és majdnem világhírűvé lett Eszter-
házi-pinezének." R. L.

lakóra 127 hivatalnok, 27 ügyvéd, 28 orvos, 30
tanitó, ugyanannyi művész (szinész, zenész stb.),
8 iró és csak 7 pap esik. Egy-egy tisztelendő ur
tehát 1428 és4/7 ember lelki békéje fölött őrködik.
Összesen mintegy 6000 férfi él szellemi munkája
után. — Mint napszámos vagy cseléd 42,000 keresi
kenyerét; ezek közül azonban 27,000 nő. Nap-
számból több mint 20,000 ember él. A női szol-
gálók, szakácsnak, szobaleányok és dajkák száma
mintegy 17,000-re rug! Az ipar terén 6000 nő fog-
lalkozik, köztük 2500 varrással, kötéssel és egyéb
női kéziparral. A többi iparág közül a nőket leg-
inkább a divatezikkek készitésével s a nyomdasz-
sogédmunkával találjuk elfoglalva. Szinésznő, tán-
ezosnő van 176; nevelőnő 434; betegápolással
foglalkozó nő 196. A „Ref.", melyből ez érdekes
adatokat veszszük, végül azt jegyzi meg, hogy mint
irónő egy sincs beírva; 1857-ben volt egy. Tudván,
hogy tényleg volt és van egynél több, ki irással
foglalkozik rímben és prózában, a statisztika leg-
alább arra az egyre megtanít, hogy egy sem tartja
az irást hivatásának.

** (A Frangepán-család eredete.) Kápolnai
irja a „Katonai Közlöny "-bon: A zágrábi „Her-
vatska," midőn a Frangepán családot horvátnak
mondja, egyuttal annak annyira hires nevét a hor-
vát hangzásu „Frankapán"-ra változtatja át. Szi-
vesen megengedjük, hogy a horvát honfitársaink
is ezt a magyarok sorába felvett — dicső családot
vérüknek tekintik, de a mi a név horvát hangzását
illeti, az nem egyéb, mint némely rosz orthogra-
phiával irt okmányon alapuló tévedés, mert
e család nem horvát eredetü, és neve — leg-

szakadtak volna, nagy szerepet játszottak Rómá-
ban, Flórenczben és átalában véve egész Olaszor-
szágban. Egy Frangipane — Giovanni d'Astura
— fogta el Conradint, a Hohenstaufenek ez utolsó
szerencsétlen ivadékát; ettől származik a még
most is Szicziliában virágzó Frangepán őrgróíi,
és a Nápolyban székelő Trasmondo herczegi
család. A 13-ik század végén egy Frangipane
igtattatott az ostiai érseki székbe, ezen egyház-
fejedelem befolyása segitségével a család egyik
á^a a velenczei köztársaságtól két, a dalmat par-
tokhoz közel fekvő szigetet vásárolt. Ez ágból szár-
mazott az a Frangepán, kinek III. Béla — sok
fontos szolgálattételért — Fiumét adományozta,
és őt tehát a magyar hűbéres urak közé felvette.
A család ez ágának ezentuli története minden
magyar ember előtt ismeretes, de nem talán az,
hogy ugyane magyar nemesi családtól szakadt el
a Friauloan most is virágzó Frangipan család, a
mely czimei közt még ma is felsorolja a „ró-
mai patricius"-ságot. A „Hervatska"-nak tehát

nincs igaza, a mikor a „Fran-
gepán" családot kiválóan horvát-
nak akarja kitüntetni.

** (A bibornókókról.) A „Sza-
bad Egyház" irja: Rómában s
bibornokok régi időkben egy-
szerü lelkészek voltak, és a hit-
szónoklati tisztet viselték, a li-
bornoki czimet csak 308-ik évben
nyerték. A pápai Collegiumot I.
Pascal pápa 317. évben állapi-
totta; 1160-dik évben pedig elő-
ször a bibornokok által válasz-
tatott meg v római pápa. A vörös
knlap és harisnya azt jelentik,
hogy az egyházért bármikor ké-
szek vérüket ontani. 1222-ik év-
ben herczegi rangot kaptak, és
1630-ban VIII. Orbán pápa által
„sua emin^ntia" czimmel ruház-
tattak fel. Jelenleg van 73 bibor-
nok. A bibornokok választják a
pápát, mig viszont a bibornoko-
kokfst a pápa nevezi ki.

** (Dombrovski.) A „Daily
News" párisi levelező a párisi
harcz folyama alatt máj. 21-kén
fölkereste Dombrovskí főhadi-
szállását Passyban a La Muette
kastélyban, s e látogatásáról a kö-
vetkező érdekes sorokat irja:

,,A főhadiszállásra érvén, Dombrovski szí-
vélyesen fogadott s megengedte, hogy állandóan
törzskarához csatlakozhassam. „Sajnálatra méltó
komikus helyzetben vagyunk itten", mondá a tá-
bornok mosolyogva. Dombrovski mintegy 5 láb
4 hüvelyknyi magas zömök emberke, sötétszinü
egyenruháján igen kevés arany zsinórzattal. Fi-
nom arezvonásai merészségre, bátorságra mutat-
tak, őszinte és becsületes jellemet árultak el, szó-
val oly ember volt, a ki első pillanatra rokonszen-
vet keltett maga iránt. Angolul nem, de an-
nál folyékonyabbul beszélt németül. Törzskara
nyolcz-kilencz igen fiatal tisztből állt. — Az ágyu-
tiiz az egész idő alatt oly borzasztóan folyt,
hogy alig érhettük meg egymás beszédét. Domb-
rovski mondá nekem, hogy a La Muette kas-
tély Thiers egyik barátjának tulajdona, azért
noha tudják a versaillesiak, miszerint e hely jelen-
leg az ő főhadiszállása, mégis a lehetőleg megkí-
mélik. Ittlétem alatt csakugyan oly közel jártak a
házhoz a bombák, hogy csaknem söpörték tetejét
és falait a nélkül, hogy valami kárt okoztak volna
benne. Nehány tiszttel a kastély tetejére mentem
fel, honnan messze kilátás nyilt a környékre s a
merro tekintettem, mindenütt a háboru, a rombo-
lás képeivel találkoztam. Dombrovszki ezalatt lenn
maradt, s midőn visszatértem hozzá, tudatta velem,
hogy épen most adott ki egy rendeletet, a mely-
ben értesiti a Communet, miszerint a körerődöket
az auteuili kaputól kezdve a íolyóig fel kell
adnia. A lengyel vezér az utczai harczban nem-
sokára elesett."
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Irodalom és művészet.
•* {Petőfi a világirodalomban.) Petőfiről kö-

zelebb egy füzet jelent meg hollandi nyelven iJy
czim alatt: ,,Die hongaarsche vrijheids-leenwerik
neerlandsch" („A magyar szabadságharcz pacsir-
tája"). Szerzője Anton van Haltén. A füzet igen
szépen emlékszik meg a magyar függetlenségi
harczról s annak költőjéről: Petőfi Sándorról, ki-
től mutatványokat is hoz, s fölemlíti, hogy
Petőfinek Magyarországon oly népszerü dalai
Európa nagy részében is elterjedtek már. Német-
ország ismeri őket Kertbeny, Dux Adolf, Szar-
vady Frigyes, Hartmann és sok mások forditásai
után, melyeknek száma kötetekre megy; Hiel le-
forditott Petőfitől nehány költeményt holland
nyelvre; a hires meseiró Andersen pedig (kinek
meséit Petőfi özvegye magyaritá) néhányat dánra.
A füzet azzal végződik, hogy Petőfinek teljesülni
fog ama kivánata, melyet dalaira óhajtott: „Verjék
vissza az időnek bérczei: a századok."

** (Debreczen város történetének) 2-ik kötete
Szücs Istvántól megjelent. E kötet az I. Rákóczi
György fejedelem halálától Debreczennek szabad
királyi várossá emelkedéseig (1693) terjedő idő-
szakot foglalja magában. A kötetben foglalt ábrák
következök: A debreczeni régi városház épületé-
nek alaprajza, melynek helyére épittetett az uj
városház 1842-ben; a debreczeni régi városház
épülete az 1839—40-ik lebontás előtt,• a debre-
czeni nagytemplom s kollegium környékét ábrá-
zoló helyszínrajz az 1802-kitüz előtt; a debreczeni
ref. főiskola ó-épülete s környezete az 1802-ki tüz
előtt. — A nagy szorgalommal irt munka Telegdi
K. Lajos debreczeni könyvárus bizomány ában jele-
nik meg, 3 kötetből fog állni és mintegy 60 ivre
fog terjedni; a 3-ik, utolsó kötet még ez év folytán
elhagyja a sajtót. Előfizetési ár az egész műre 5
frt, bolti ára 6 frt lesz.

** (Tettey Nándor és társa) pesti uj könyvke-
reskedésében megjelent: „Alföldi úthálózat," ter-
vezi Baldácsy Antal báró. A munka feladatául
tüzte ki egy országos kőuthálózat kidolgozását, s
egyelőre az alföld úthálózatával foglalkozik. Az
alföldre nézve úthálózati sectiót állapit meg, kije-
löli az utvonalakat a költségekkel együtt, kitűzi a
kőbányákat, a honnan a kőszüksóglet fedezendő
lenne stb. Részletes térkép tünteti föl a tervezet
utvonalakat. A mű igen csinosan van kiállitva, s
ára 2 frt.

** (A „Természettudományi Közlöny",) a ter-
mészettudományi társulatnak Lengyel Béla és Pe-
trovits Gyula titkárok által szerkesztett folyóira-
tából a IH-ik kötet 25-ik füzete jelent meg, a
következő érdekes tartalommal: ,,Az állatok sza-
porodása," (14 fametszetü ábrával) Kriesch Já-
nostól. „A physikai világ communistikus iránya,"
Szily Kálmánnak az akadémia közgyülésén tartott
értekezése. „Darwin legujabb könyvéből." „A
vegytani elemei" (könyvismertetés), W. V.-től.
Végül szokás szerint apróbb közlemények, a ter-
mészettudományok különböző ágai szerint föl-
osztva.

** (Psenyeczki Nagy Sándor) debreczeni
nyelvtanár „Az angol nyelv levélszerinti oktatása,
Robertson tanmódja szerint" czimü müvéből is-
mét két füzet jelent meg. Az egész nyelvtan mint-
egy 30 füzetből álland. Egy-egy füzet ára 30 kr.

** (Sasváry László,) a nemzeti szinházi ké-
pezdében s a pesti polgári fi- és leánytanodában
franczia nyelvtanár franczia nyelvtant ad ki,
melynek első folyama a napokban jelent meg, He-
ckenast Gusztávnál. Ára 60 kr. Az iskolai és ma-
gán használatra egyaránt alkalmazható elméleti és
gyakorlati tankönyv Il-ik kiegészitő folyama
szintén sajtó alatt van s tartalmát a következő két
rész képezi: I. Az ige. IL A. beszédrész gyakor-
lati folytatása.

** (A „Corvina" kiadásában) közelebb a
„Kis madaras" czimü kis füzet jelent meg. A ter-
mészet kis barátainak irta Lukács Pál; ára 20 kr.

•* (Margócsy József) irsai ág. hitv. lelkész s
a „Hazafias elmélkedések szerzője" most „Pro-
testáns beszédtár"-t szerkeszt ág. hitv. lelkészek
dolgozataiból s közelebbről már a harmadik kö-
tetet bocsátja sajtó alá.

** (Litkay Andor) „Porlaky-család" czim
alatt háromkötetes regényre bocsátott ki előfize-
téei felhivást. A regény, melynek tiszta jövedelme

T A R H Á Z.
az árvizkárosultak sorsának enyhitésére lesz for-
dítva, már sajtó alatt van s az előfizetési pénzek
(füzött példány ára: 3frt) julius hó végeig Hecke-
nast Gusztáv könyvkiadó-hivatalába küldendők.
Litkay Andor, a „Figyelő" szerint, egy magas mi-
veltségü nő irói neve; első müve a „Margit"
czimü regény volt, mely ugy az irodalomban, mint
a közönségnél elismerésre talált.

— (A pesti ref. főgymnásiumi ifjuság) ön kép-
zőtársulata előfizetést hirdet 1 forintjával „Em-
lékkönyvére," mely részint tudományos , részint
szépirodalmi dolgozatokat fog tartalmazni, s au-
gusztus hóban jelenik meg. Az előfizetési pénzek
Ballagi Aladárhoz (Mária-utcza 30. szám) kül-
dendők.

Egyház és iskola.
— '{Az ág. hitv. evangélikusok tiszai egy-

házkerületének) most folyó gyűléséről Rozsnyó-
ról távirják: Jún. l-jén röggel 8 órakor nyitotta
meg Zsedényi a tömött tele templomban a tiszai
ág. hitv. egyházker. közgyülését. Boldogult Máday
superintendens emlékezetére mondott szivre ható
rövid beszéde után Máday utódja Czékusnak meg-
választása a gyülésben hitelesíttetett. Czékus a
dunántuli egyházkerület superintendenso Karsay
által nagy ünnepélylyel felszenteltetett és meg-
eskettetett. A szertartás után Zsedényi megem-
lékezett a képviselőházban a négy egyházkerület-
nek szánt államsegély szaporítását illetőleg tett,
de el nem fogadott indítványáról, s az egyházker.
iskolai és egyházi szükségeinek födözésétől elvont
kétezer forintot saját erszényéből bocsátotta a
gyülés rendelkezése alá. Ezenkivül, miként a mult
években is, ötszáz forintot ajánlott föl tiz tanitó
jutalmazására.

** (Népiskoláinknak) tanszerekkel való ellátá-
sáról örvendetes adatokat közöl a „Reform." E sze-
rint az utolsó félévben a közoktatási miniszterium
ötezer népiskolát szerelt fől czélszerü tanszerekkel.
Magyarország kézi térképéből 36,000 példányt
osztott ki; fali abroszaiból 6500, Európáéból
pedig 6000-nél többet osztott ki. Természettani
fali táblákból vagy 32,000 tábla függ népisko-
láink falain; a természetrajziakból pedig 80,000.
Földtekékből 5000-nól többet küldé szét magya-
rázó füzetekkel; az uj fali olvasó-táblákból közel
100,000 lapot; a számoló gépből pedig 4400 pél-
dányt. Természettani eszköz - gyűjteményekből
valami 739 jutott a népiskolák birtokába.

** (Három magyar község:) Falucska, Komlós
és Pálfalva 13,000 lakosa az orosz hitre tért. Az
ungvári konsistorium e tárgyban vizsgálatot
rendelt.

Közlekedés.
Ji (Az első vasuti gőzmozdony) m. hó 17-kén

érkezett Pápára. Ez esemény örö mére diszlako-
mát is rendeztek.

•f (Uj postahivatal.) Pestmegyei Kis-Harta
helységben jún. elsejével uj postahivatal lép életbe.

Balesetek, elemi csapások.
„,% (Szerencsétlenség petroleum által.) Debre-

czenben egy nő petroleumos lámpáját akarván
olajjal megtölteni, nem oltotta el az égő lámpát s
a töltés közben a petroleum meggyuladt, a nő
ijedtében feldöntötte a lámpát, és az égő olaj az
asztalon fekvő kis pólyás gyermekre ömlött, s az
lángolva kezdett égni. A megijedt anya felkapta
gyermekét, hogy magához szoritva, eloltsa az égő
pólyát, de ekkor maga is lángot vetett, s mire
segitség érkezett, mindkettő összeégett. Folgyó-
gyulásukhoz azonban remény van.

** (Bábatinssky Mari,) pesti származásu éne-
kesnőt Wagner „Rienzi"-j ének előadása alkalmával
Bécsben egy leeső gerenda majdnem agyonütötte;
fejére esett s sérülése nem jelentéktelen.

Mi ujság?
** (Páris már nyugodt.) Mac Mahon tábor-

nagy jelenti a franczia kormánynak, hogy a föl-
kelés végleg elnyomatott, s a harcz minden ponton
be van fejezve. A versaillesi nemzetgyülés átalános
imát rendelt el 28-án a győzelem alkalmából.
Thiers rendeletet adott ki a párisiak lefegyverzé-
sére s a nemzetőrség föloszlatására. Mac Mahon a

fölkelés teljes leverése után csöndre és munkára
inté a lakosságot, mely már hozzá is látott a mun-
kához. A bemenet 29-étől kezdve ismét szabad a
városba. A befogatások és házmotozások ellenállás
nélkül folynak. A haditörvényszéki elitélések is
megkezdődtek; a halálra itéltek közt az elsö
Rochefort. A harcz folyama alatt azonban, a kit
kézre keríthettek, minden itélet és vizsgálat nél-
kül lelőtték a katonák. Versaillesi jelentések
szerint a Commune tagjai s a fölkelés fővezotőí
majdnem mind lelövettek, vagy elfogattak. A
kivégzettek közt van a budai származásu Fran-
kéi Leo is. A fölkelök veszteségét 12 ezer ha-
lott és sebesültre bocsülik; mintegy 30 ezer em-
ber elfogatott, s a sartoryi táborba még foly-
vást szállitják a foglyokat, köztük sok nőt. A
Vendome-téren egyszerre 13 elfogott asszonyt
lőttek agyon a versaillesiak. A „Times" fölszólal
a tömeges kivégzések ellen, s már Thiers is uta-
sitást adott a tábornokoknak, hogy fékezzék *
csapatok boszudühét. Párisban borzasztó a pusz-
tulás, de még sem olyan, mint az első táv-
iratok sejtetek. A császári könyvtárat, a Saint-
Chapelle, Louvre-t, a luxemburgi és ipar-pa-
lotákat megmentek a tűztől. A Notre-Dame és
Sorbonne érintetlen maradtak. A Palais-Royale,
a városház, sat. sem hamvadt el egészen. — Hugo
Viktort a párisi menekülők menedékjogának fenn-
tartása érdekében közzétett nyilatkozatáért a.
belga kormány kiutasitá Brüsszelből. Az ősz köl-
tőnek macskazenét is adtak; s éjjelenként becsen-
gettek ajtaján, azt kiáltva: „Én Dombrovski va-
gyok, védjen meg." (Dombrovski pedig akkor már
a halottak álmát aludta.) Hugó Viktor fia, Fran-
cais azt irja, hogy atyja ablakaira köveket is
dobáltak.

** (A bécsi franczia bizottság,) mely a franczia
sebesültek és foglyok segélyezésére alakult, közzé-
tétette márczius 31-dikéig terjedő jelentését. Az
adakozások összeges kimutatásában Magyarország
áll az első helyen a következő összegekkel: 56,498
frt 41 kr. o. é., 17,958 frank, 102 db. arany, 108
huszas, 381 ezüst frt. 41 tallér s még nehány ki-
sebb összegü idegen pénz. (Magyarországból ezen-
kivül sok adomány a pesti franczia konzulátusnak
kézbesittetett.) Ausztria a második sorban 27,844
frttal és 23,594 frankkal szerepel. A fő-összeg Í
107,710 frt 37 kr, 122,963 frank, 940 font ster-
ling, 614 tallér 203 arany stb. A bizottság még
folytatja működését, miután sok sulyosan sebesült
franczia maradt vissza a német kórházakban,.
kiket folyton kell segélyezni.

** (Székely Bertalan) festészünk közelebb vé-
gezte be Eötvös arczképét, melyet megrendelés
folytán a b.-füredi szoretetház számára festett.

** (Vavrik Béla) hevesmegyoi tanfelügyelő,
kit egyideig mint leendő hevesmegyei főispánt
emlegettek, a „ F . L." értesülése szerint: a neki
ajánlott eme tisztséget megköszönte, de nem fo-
gadta el. Uj jelöltként Kubinyi Rudolf urat emle-
getik.

** (A pesti kath. kaszinó) magyar jegyzője,,
Mihályi Endre a „Hon"-ban nyilt levelet intéz
Cziráky János grófhoz, mint a kaszinó elnökéhez.
E levélben kijelenti, hogy leteszi hivatalát és kilép
az egyletből, mert ugy látja, hogy a pesti kath.
politikai kaszinó volt minden valószinűséggel a
pozsonyi botrány szerzője, s gyupontja akar
lenni vallási, politikai és társadalmi izgatások-
nak. Mihályi ur kilépését még azzal indokolja,
hogy neki nem engedték meg, hogy a kaszinóban
a kath. autonómiáról felolvasást tartson, és mert
Violának, az ultramontán izgatónak, Pozsonyban
kifejtett működéseért a kaszinó nem restellt „ki-
érdemelt" köszönetetmondani, melyjegyzőkönyvbe
foglaltatott, s külön az elnök által is tolmácsol-
tatott.

** (A „Hungaria" czimü nagy szálloda) szom-
baton nyilt meg, s ez által a magyar főváros ismét
eg/ uj épülettel gazdagodott, mely külsőleg ugy,
mint belsö elrendezésében bármely nagy városnak
is díszére válnék. A „Grand hotel Hungaria" az
uj háznegyedben a dunasoron fekszik s a Mária
Valeria-utczának a kis hid-utczára való szögletét
képezi. A három oldalt szabad fekvésü épület mint-
egy 35,000 négyszöglábnyi téren terül, s a ki»
hid-utezáranéző északi főhomlokzata 107, a dunai
nyugati 133, a keleti, Mária Valéria-utczai hom-
lokzata 121 ablakot számlál. Az épület alatti txoiyi-
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-ségben van a konyha, ezenkivül számos éléskamra,
cmkrászat, haltirtó, jégpincze, tejkamrn, bőr-,
szen-, fapincze, két kut, gözgcpliclyisóg, étkező
hely a szolgaszemélyzot számára, a javitások esz-
közlésére szükséges asztalos és lakatos műhely,
málha- és éteksikló. Földszint a diszes előcsarnok
öntött üveggel fedett díszudvarba vezet; itt van
íi fényesen és izléssel berendezett étterem. A Mária
Valeria-utczára eső földszinten csinos reggeliző
termek vannak, mig a hid-utcza és Dunasoron
levö saroktermekben szintén fényesen berendezett
kávéház. Az első emeleten, az étterem felett van
a diszterem, szép tükör- és csillárdiszitményekkel.
Az első, második és harmadik emelet mintegy 250
vendégszoba és terem van, a negyedik és ötödik
emeleten kiadó lakások. A szobák és tormok száma
306. A virágokkal diszitett udvar nyáron étkezési
helyül szolgál, mely az étteremmel együtt a meg-
nyitás alkalmával zsufolva volt vendégekkel. A
szálloda különben még nem készült cl egészen,
sok munkát igényel különösen a lépcsőzet, az
'•lőcsarnok, s a sok festészeti munka.

** (Színtársulatok.) Magyarországban ez idő
szerint 31 szintársulat van. Ezek közül 21-nél
osztályrészre, 10-nél pedig meghatározott fize-
tésre szerződtetik a tagokat.

** (Utczaseprö gépehet) emlegetnek a lapok,
melyekkel Pest ronda utczáit akarják tisztogatni.
Legujabban Kuné amerikai állampolgár intézett
'rérvénvt Post városához, hogy uj szerkezetű gé-
ji vei. melyet már több helj'en használnak, Pesten
i> kisérletet tehessen.

** (Ezüst s aranypénz.) Az 1870-ik évben a
-agyar királyi pénzverdékben4.615,308frt 20 kr.

ezüstben s 2.246,105 frt 45 kr. aranyban veretett,
(köztük 171,li)8 darab 20 frankos us 129,405 da-
í.ib 10 frankos arany); a vert pénz összes értéke:
8.683,022 frt G8 kr!

** (A visegrádi várba fölvezetö ut) már elké-
szült; Zácli Klára emléke mellett vezet el, 14
kisebb, 4 nagyobb pihenő helylyel. Van több
utmutató oszlop is. A várrom bejáratánál, márvány
lemezbe vésve <• szavak olvashatók: „Üdvöz légy
vándor." — ,,A közönség kényelmére egyesek
költségén, 1871." Ez ut helyreállításának fő té-
nyezője Victorin József visegrádi plébános.

** (A Fertő tava.) Sopronváros levéltárában
biztos adatok vannak arra nézve, hogy a Fertő
tava már több izben egészen kiszáradt: de a ki-
száradt tó alján is találni a viz apadásának két-
séiTtelen nyomaira, a nádasokban, hol a viz 40
évvel ezelőtt még ölnyi mélységü volt, í'ák ma-
radvánvaira találtak, melyek a tó aljába gyöke-
reztek, három lábnyi átmérővel birtak, és kifejlő-
désükre legalább 100 esztendőt igenyeltek. Ez
tehát világos jele, hogy a tó már egyszer ki volt
száradva. 1.830-ban, mikor aLajtha a tóba ömlött,
ez megtelt vizzel, de már 1836-ban a viz igen
megapadt. 1853-ban a tó utólszor voltvizdús, innen
kezdve azonban folytonosan apadt, mig a viz 1865-
ben teljesen eltünt. A kiszáradás oka semmi más,
mint az évek óta tartó szárazság, mivol a tó, mint
n vidék legmélyebb pontja, gyülhelye a vizuek és
nem is ömlik belécsak nehány igen gyenge ér. A tó
legujabb megtelésef.é. január hóban vette kezdetét,
még pedig a Hanság kiöntése által. Különben a tó
koránsem oly nagy mint átalánosan vélik. Azt is
mondják, hogy a Dunába vezető csatornán át
kapja vizét, ha annak vízállása igen magas, mi
igen valószinü. A viz beömlését csak nehezen le-
hetett volna meggátolni, minthogy az földalatti
csatornákon át is hatol a tóba az Alpesekrő).

** (Magyar balletNew- Yorkban.) A new-yorki
Globe-szinház deszkáin Királyfi testvérek jó
sikerrel adják elő a „The pearl of Tokaj" (Tokaj
gyöngye) czimü balletet. A tánezosok aranysuj-
tásos magyar ruhában, a tánezosnők nemzeti szinü
öltönyben jelennek meg. Táncz és zene teljesen
magyar, e Erkel „Hunyadi induló"-ja többször
előfordul. A főszemélyek egy szerelmes pár, kik
sok viszontagság után mégis egyesülnek, miután
a katonának vitt ifjut nagybátja kiváltja. A kiál-

litás diszes, s a záradékot a „Great hungarien
revel"-t mindig megujrázzák.

** (Öngyilkosságok.) Breider Izidor, a llerz-
nyomda könyvvezetője, 23 éves ifju, ki hat hét óta
folyvást beteges és búskomoly volt, bálvánj'-utezai
másodemeleti lakásáról a kövezetre dobta magát s
szörnyet halt. — Zima Ferencz nevü kőmives le-
gény pedig (24 éves, klattaui) mámoros állapotban
térvén haza, mialatt kedvese künn a vacsorát ké-
zité, kést döfött saját szivébe, s élettelenül rogyott
le. — Debreczenben, a „Vad disznóhoz" czimzett
bormérési helyiségben P. S.-né odavaló születésü
nő, fölakasztotta magát. — Szombaton este Kostyán
János 60 éves, volt hivatalnok, életuntságból toll-
késscl akarta magát meggyilkolni, de megakadá-
lyozták, s életveszélytelen sebokkel szállitották a
kórházba. — Pünkösd első napján a budai he-
gyek közt egy csinosan öltözött, 26—28 éves
eddig még ismeretlen ifju lőtte agyon magát. —
Öngyilkosság nélkül nem mulhatik el nap. Kedden
este Metzger Mária lovasberényi származásu 18
éves szobaleány pisztolylyal lőtte magát sziven.
Öngyilkosságának oka, hogy szülei máshoz akar-
ták nőül adni, mint a kihez ő akart. — Szerdán
hajnalra Spielborgcr Mór, gyöngyösi születésü 19
éves házi szolgát Freund czukrászműhelyében fel-
akasztva találták.

f (Halálozás.) A magyar nyomdászok nestora:
Szilády Károly meghalt. Egyike volt a legtiszte-
letreméltóbb egyéniségeknek szakmájában s a
magyar irodalmat nemcsak szerette, hanom emelte
is. Kiadásai közt sok becses van. Ilyenök „Bánk
bán" ujabb kiadása a költő életrajzával, „Don
Quixotte" fordítása Horváth Györgytől, Shakes-
peare „Velenczei kalmár"-ja Ács Zsigmond fordí-
tásában, a Horváth Döme által szerkosztett tör-
téneti zsebkönyv, Hugo Viktor ,,Notre-damei
toronyőr"-jénck magyar fordítása, s egyéb jeles
történelmi, szépirodalmi művek. Nevezetes válla-
lata, volt a „Papi Dolgozatok" —- melyek egyik
folyama „különféle alkalmakra," a másik „gyász-
esetekre'' szóló protestáns esryházi dolgozatokat
tartalmazott s harmincznál több kötetre terjedt. E
vállalat szerkesztését S'.ilády László kezdte, majd
Fördős folytatta, becses mellékleteket is adván
hozzá, minők Fördős konkordáncziája, a kecske-
méti (irodalmi és kritikai) füzetek stb. Szilády K.
c vállalattal a legnehezebb időkben is fentartotta és
gyarapította a protestáns egyházi irodalmat. Szi-
lády 62 évig működött a nyomdászi pályán, és
77 évet élt. Máj. 26-kán halt meg Kecskeméten,
és 27-én temették cl. Három fia és két leánya ma-
radt. Nyugodjék békében!

- - (Sorshuzás . ) Az 1864-iki sorsjegyek
jún. 1-én bécsi húzásán következők lettek a főbb
nvertesek: 1197 sorozat 35 szám nyert 250,000
frtot: 3529 sor. 79 sz. 25,000 frtot, 1197 sor. 46
sz. 15,000 frt; 3025 sor. 17 sz. 10,000 frt. A
többi kihuzott sorozatok ezek: 171—626—3645
— 3752.

£é Nemzeti szinház
Véi' 'ei, máj. 26. „A roszul őrzött leányok." Vigj. 3 felv.

Varin és Delaporte után ford. Feleki M.
Szombat, máj. 27. XXIII. olasz operai előadásul: „Lam-

mermori Lucia." Opera 3 felv. Zen. szerz. Donizetti.
Vasárnap, máj. 28. Az ünnep miatt a szinház zárva volt.
Hétfő, máj. 29. XXIV. olasz operai előadásul: „Borgia

Lucretia." Opera 3 felv. Zenéjét szerz. Donizetti.
Kedd, máj. 30. XXV. olasz operai sióadásul: „A zsi-

dónő." Opera 5 felv. Zenéjét szerz. Halévy.
Szerda, máj. 31. ,,Fenn az ernyő, nincsen kas.'- Vigjá-

ték .'5 felv. Irta Szigligeti.
flíilíörtafc,jun.'l. XXVI. olasz operai előadásul: ,,fíi-

goletlo" Opera 4 felv. Zenéjét szerz Verdi.

Szerkesztői mondanivaló.
— Buda. Saphir vadrózsái, legalább azok, melyeket

on forditott, eredetiben sem sokat érnek ; érzés helyett in-
kább me-iterkéltség van bennök, nem vadrózsák, hanem csi-
nált virágok. A (orditás sem kikerült; a verselés nagyon
hibás, hangzatosság és rythmus hiányzik belőle.

— Kör*. II. A. Hogy a költőket utánozni lehet, senki-
sem vonja kétségbe. De higyje meg, hogy pl. Tompát és

Petőfit annyira utánozni, hogy &z olvasót tévedésbe hozza,
B. D. urnak nem adatott. A Tompa-utánzás oly távol áll
Tompától, mint ég a földtől. A Petőfi-utánzás" annyiban
sikerült, hogy itt-ott egész sorokat, söt strófákat átirt Pe-
tőfi ismeretes verseiből, csakhogy egy kissé roszabbul mint
Petőfi megírta. Pl. „Barna menyecskének Szeme közé néz-
tem; Az ea szemem fénye Elveszett egészen." B. D.-nél:
„Ragyogó szemedbe Mélyen bele néztem, S két szemem
világa Elveszett egészen." Ismét: ,,Eszembe jutottál Kicsiny
kis leányka, Te a nagy világnak Legnagyobb gyémántja."
B. D.-nél: ,,Veled vagyok lelkem Szépséges leánya, Te a
nagy világnak Kicsiny rózsaszála." Igaz, hogy igy utánozni
a költőket lehet, nem is nehéz: de hogy aztán ebböl kinek
mi haszna, vagy gyönyörüsége van, az más kérdés. Mondja
meg B. D. barátjának: hagyja abba ezt a mulatságot!

, — EftJ" elhagyott giiitarre-lioz. Tömötebb s csino-
sabb kidolgozással élvezhető lenne; van benne valami érzés
s őszinte hang; de az alak és kifejezés még sok kivánni
valót hagy fon.

— Gondúzu. Hang, forma, meglehetősen el van találva.
De egyéb érdeme a hosszu költeménynek aztán nincs is.
Köznapi eszmék, melyeknek java is reminiscentia majd
Bajzából, majd Vörösmartyból. Egyes kifejezések meg épen
szerencsétlenek. Pl. ,.Eltünk végtalánya ott feszül a kard
hegyen'.'' érthetetlen bombaszt. Aztán: delnőt hallottunk s
arra formára (gunyosan) del-fit is; de mi lehet az a „del-
homlok" már azt nem értjük.

— Pest P. F. ,.Egy ('?) hűtlenhez." A fortna csinos, a
hang dalszerü, a kivitel elég ügyes. Csak egy csekélység
hiányzik belőle: eszme. Baj, hogy a nélkül az emlitett elő-
nyök semmitsem érnek, bár azok nélkül viszont az eszme
maga is keveset.

— Pár i s . V. G. Ápril 10-ki levelét a Commune ki-
kiáltásának ünnepéről csak most kaptuk meg. Ki tudja, hol
vesztegelt azóta. A közlekedés megnyíltával lapunkból a
kivánt példányokat megküldettük.

SAKKJÁT EK.
601-ik sz. f. — Kling J.-tól

(Londonban.)
Sfitét.

HIRDETÉSEK

a b c d e f g h
Világos.

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.

Az 59fí-ik számu feladvány megfejtése.
(Healey F.-tól Londonban.)

Vilíiaofi. Söíét.
1. Bc7-h7 . . . . H a 3 - c 2 ! ( a )
2. Vh8—g7 . . . . tetsz. szerint
H. V mattot ad.

1. Bc7 -h7 . . . . Ha,'5-c4
2. Vh8 - a l . . . . tetsz. szerint
•'!, Val -si7 vagy gl matt.

Helyesen fejtették UIPK : Veizprémbem Fülöp József.
— Harasztiban: gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czi:nth«
József. — Jászjciséren : G-alHtnbos István és László —
Czegléden Galambos Károly. — Homonnán: Farkas Berta-
lan. - Viszneken: Kiszelák Sándor — Karczagon: Kacsó
Lajos H.-Hadházon: Györössy Mihály. — Vérbőczim: Nagy
Idái Ferencz. — A pesti sakk-kor.

Rövid értesítések. Miskolcz. Cz. J. A küldött né-
gyesben egy ellen huzás van, első lépésre a gyalog üti a
bástyát, és a mattot lehetetlenné teszi. Talán lehet rajta
segiteni. — Haraszti- Gr. F. B. Az ea passant lépés, meg-
szünt vita tárgya lenni. Ha például sötét gyalog cl-ről
c3-ra lép, és világos (t2-ről d-i re lép, ez en passant nem
üthető sötét részéröl, csak c4-ről üthető d3-ra.

Horinpl-és
lic-tilap

4
ö
6
7

; 9
10

Vn»ár
iiétfő
Kedd
Szerd.
(söt.
Fent.
Szóm.

Katholikus én

H £ T 1 - N A
protestáns

naptár

Junius
A 1 Sz. har. v.
Jézus sz. vére
Norbert
Kobert
Ur ii«pja
Felicián vért.
Margit kir.

A SE. liar.
Boiiifácz
Pálka
Pulcheria
Medárd
Elsőd
Margit

Hold változásai.

GftröK-orortz
naptar

Máj. (ó)
23 V 1 ÍM.szv.
24 Féterf. b.k.
25 Jiínos feje
26 Kárpus
27 Therapius
28 Nicetás
29 TheoJoz
® Utolsó negyed

P T A H.
Izraeliták

naptara

bivan R.
15 Mak. gy.
16 Zakaiás
17 Zakeus
18 Követ-
19 kéznek a
20 nöi nevek
21 S. Sclahl.

N a I>
hossza j kél j nyüg.

f.
78
74
75
76
77
78

, 79

p.ió.
20
1«
15

4
j

4
13 j 4
1914

7!4
4 4

10-én 1 óra 53 perczkor

V-
6

ó. p-
7 50

5 7 51
4 7 52
4 7 58
8Í7 54
8l7 55
2 7 56

re;. sel.

1
hossza

f.
270
285
299
318
327
341
354

P-
0

3
83
57
46

9
8

1 0 i d
kél

ó.
9

10
l l
re
0
0
0

p-
35
37
25

2
32
57

nyüg.

ó.
5
5
7
Q

9
10

P-
59
48

6
21
39
50

este

T A R T A L O M.
Czékus István (arczkép). - A távozó. — Csillagos ég.

— Vidám szüret. — Az ember értelmi és erkölcsi képessé-
geinek fejlődése. — A honvéd-menház (képpel). — A Ven-
dome-szobor ledöntése Párisban (három képpel). — Levél
a Fidjy-szigetekről. — Az Eszterházi-pincze Bécsben. —
Egyveleg. — Tárház : Irodalom és művészet. — Egyház
és iskola. — Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. —
Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondani-
való. — Sakkjáték. — Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Na«y Miklós.(L.magyar-utcza 21.sz.)

Megrendelések legpontosabban teljesittetnek.

ÜŐSSIWE
rumburgi vászon-raktára,

A- „MENYASSZONYHOZ"
t;ri-utcza 10. sz. alatt bár<> Orczy-féle házban
ajánlja nagy választéku és legjobb minőségü rumburgi,

hollandi, irlaiiíli creas és !>őr

VÁSZNAIT,
ugyszintén minden minőségü asztal- és ágyneműit, továbbá
férfi-, női- és gyermek-fehérneműit, a legjutányosabb

szabott árakon.

Árjegyzékele, ugyszintén minták kívánatra beküldetnek.

A Kalíimtócznt (Bandwurm) nioggyój.:yitja (levélileg is) dr. Bloch, Bécsben,
Pravrs rasse 42 szám alatt. 10SS (1 — 0)

Nagy készlet
a 1 e g c z é 1 s z e r ü b b szabadalmazott

SZOBA-ÜRSZÉKERBŐL,
anglés és íirszékzárakból,

továbbá:

ezerszeresen megpróbált szabadalmazott

kémény-fedéli etekből,
melyek használatával a füst eltávolittatik, 1 darab

ára íií ff.
$3KF~ Folytonosan készletben találhatók: fürdőkádak, ülő- és

zuhany fürdő-készülékek.
Miksits Károly, bádogos-mester.

1072 (3—6) Raktár: Rézsatér S. sz. alatt.

II©!-

ruha-kelmék
bámulatos olcsón!

Hamburger Adolf

Dorottya-utcza
2. iszám. KERTÉSZ ÉS EISBRT PESTEN A „magyar kir&ly"szállodával szemközt.

ajánlják
következő a nyári idényre alkalmas czikkek Yálas

d^
Lovagid-eszközök.

1062(6-0) (̂,1)0

Legfinomabb '"
és

legolcsóbb

Levélpapírok
csinos s legujabb

ellátva
szines nyomatban.

100 levélpapír legfinomabb ft. 1 — 1.50
100 levélp. legj obb ang. vastag ft. 2—2-50
100 levélboriték monogramul, ft. 1 — 1.50
100 levélborit, monog. nélkül kr. 50—60
100 levélboriték finomabb 80 kr. — 1 ft.
100 levélboriték kr. 30 -80

Látogatási jegyek.
100 db. legfinom. dupla fényes papirra,

kőnyomat ft. 1—1.40
100 db. legfinom. bristolpapirra ft. 1.20
100 db. a la minute . . . . kr. 5 0 - 8 0

Pecsételő-markok.
1000 db. aranynyomat ft. 2.50
1000 » veres, fehér szines pecsétv. ft. 3
1000 » szines nyomott (legujabb) ft. 4

Nyomtatványok.
1000 db. postai szállitó-levél ft. 3
1000 » .vasuti szállitó-levél . '. '. ft. 6
1000 » váltó ft. 4, 6 és 8
1000 » számla ft. S, 5 és 8

Kapható:

Löwinger A, és társa
papirkeveskedésóben Pesten,

hiitvani-utcza 6. sz., a nemzeti kaszinó-
val szemközt, a „Tanulóhoz."

il

ŰH
i
il

Utazó-szerek.
Kézi ö n d ö k minden nagyságnak 2 ft 75 irtál 15 ftig-
Fa-oitsSIHí közönségesek 2-1—42" 3 ft 80 krtó! 6 « 50 kiig.
Ed-ön.'iitk finomabbak osztályokkal fi ft 50 krtól Jí) ftig.
E'il-iiixüök legfinomabbak többrendbeli rekeszekké] és osztályokkal,

liőlgyex részére 31—35 ftig.
¥Jrk-«>s&íI3It fából, vitorlavászonból s különféle bőrnemüekböl szilár-

dan készülve. 5 ft 60 krtól 35 ftig.
Tiöi 6x u r i k a l a p - d o b o z o k
Uíi-tfiKkfili minden kigondolható nagyságúak és kiállításnak, —

i ft :>(> krtól 35 ftig.
ItCfCiutczseti cíi-síískAk tökéletesen felszerelve, 20—75 ftig.
Uti t.-íiieíteSí, Hxeltréllykélt és t e k e r c s e k , üresek és töké-

lotesitn felszerelve. 1 ft 60 krtól 50 ftig.
V&Ufcn fttggesztiieto és övt&skük urak és hölgyek részére,

1 ft 90 krtríj 8 ftig.
líCvxi és für$!o-t£skílk urak és hölgyek részére.

i2S2F~ Rajzokkal ellátott ArJejryílíUilsal kívánatra szolgaiunk.

jr <iisüiiöh>»r nyergrek urak számára, 15 fttól kezdve.
Hölgy- és fiú-nyergek.

Ang'ol fcf&ntárok 2 ft 65 krtól 10 ftig, kengryelvassztf jaSc
2 ft 50 krtól 3 ft 50 krig, nyerses- és kötéUei-Sieloti. 2-3
ftig, kotöfékek 2 ft 25 totói 2 ft 75 krig, nyereg taka-
rok, angol nemezből és szövetből 3—5 frtig.

K.eiisyeí*'t'S !*'t 2 fttól 3 ft 50 krig párja, nyers«s-zul»l&ií 1
ft 75 krtól 3 ft 75 krig, kecsilo-zahlak párja 4—0 ftig, fesají-
to-zafelák 2—3 ftig, ál lkapcza-lanczok 50—80krig, négy-
k a r i k á s zaMdk 1 ft 30 krtól 2 ft 40 krig.

IiOvagió-sarkantyak szabályszerűek. 80 kr, felsrófolok 1 ft 30
kr, felcsatolók 1 ft 40 krtól 2 frtig, sarokgéppel 2 frt,

Letiszt í tó sKdrkeztyttk és kefék, lövnKai-őU,
löiab-ineutök.

Ijovagla)-, hajtó- és nsrarasxö osetorok,
I ö i kIöwzivacso

Istílllö l á m p á s o k tűz és tőréé ellen mentesek 1 ft 80 krtól 2 ft 60 krig
Egyéb utközben, fürdőhelyeken s kiránduiásoknáf szükséges kényelmi tárgyak:

Berendezett étkezö-ísosarakEvőkésületek tokokbmUt: téutatartók 6 , irósnappákVasuti ágyak, utazó-tükrökHugany ülő nyak- és fejpárnakÚtitáskák- és önd-lakatok
Jó minőségü Plaidek

9 fttól 20 ftig.

Ajtócsavaroli és foizt. kulcsokSzappan-, hxjkenőes-, fogpor-szGleaozék, illatszer- és olajüvegcsék
Zseftboli ivópoharakj Esernyő- és bot-tokok

Reggeli czipök és papucsokPlaiaazijjak 90 krtil 3 frtigAranypénz-övek
LátcsövébeMinden nagyságu kulacsokMosdó-szivacsok

Szivacs-táskákAngol dörzsölő keztyükKefék, törülközők és lepedőkUszó-sapkak és fejkötőkRugany usző-övekFürdö-névmérők
Lefaucheux Revolverek Zsebpisztolyok Valiba függeszthető angol szivartárak

7 ft 50 krtól 40 ftig. párja 2 ft 20 krtól 15 ftig. 2ő—100 darabnak, 3 ft 75 krtól 12 ftig.

Legjobb fagylalt-készítő gépek
magánzók részére, melyekkel kiki a használati utasitást

san s kevés fáradsággal készithet kitünő fagylaltot. :Övetve gyor-
Medencze a l a k u gépelt * melyekben a fagylalt készitésközben

folyvást kevertetvén, igen finommá válik ,
darabja 1 itezének való 14 ft 50 kr, 2 itezének való 18 ft 50 kr..

Ifeii^eralalcnafa:, melyekben egyszerre kétfélét készíthetni, kiseb-
bek 12 ft. nagyobbak H ft 50 kr

Mei igera laku gépek, közönségesek, 1 itezének valók 9 ft 50 kr
2 itezének valóit lt ft 50 kr.

O#~ Angol patent kerti fecskendők, -^>§
egy rugany-csőre alkalmazott, felette szilárd s könnyen kezelhető fecs-
kendők igen ajánlható neme, melyek a háznál, kertben, sőt tűzveszély
alkalmával is előnynyel használhatók.

Kisebbek darabja 10 ft 80 kr, nagyobbak 14 ft, nagyok 17 ft.

Toílette-tárgyak. Háztartási czikkek.!
. . . . . _ . . i

Legjobb szik (soda) üz készítő gépek,
A sodaviz mint kellemes, egészségi tekintetben előnyös ital gyorsan álta-

lános kedveltségire jutott Gépeink segélyével, csekély fáradság és
kSltség mellett bárki készíthet kitünő, mindig friss sodayizet.

t 'veíe-ÍS*I>e' ' sodronynyal befonva, darabja 3 meszelynek 10 ft, 1 me-
szelynek IX ft.

í ;r«a:böl készültek, nagyobb mennyiségü viz készitéséhez alkalmasak,
s ennélfogva ezukrászok, vendéglősöknek is ajánlandók, darabja 4—
10 itezének 20—48 ftig. /. >

Ezeknek rf^jxa és dr jeg fyzé l te kívánatra küldetik.
Indiai Intlőzott függő hinta-ágyak.

Ezen ágyak két fa között igen könnyen lévén alkalmazhatók, házi-
kertekben, összerakva pedig csekély súlyuknál fogva kirándulásokhoz is
igen ajánlandók, s máris igen kedveltekké váltak. Minden egyes darab
egy amerikai bőrvászon tokba van elhelyezve. I-ső szám 50 font horderejü
darabja 3 ft 50 kr, 2-ik szám 300 font horderejü fi ft, 3-ik szám 600 font
horderejü 12 ft. — Kivánatra r a j z z a l is szolgálunk.

*(Hiíni>y esö-öl t« l iy«Ht, ujjakkal
és fejfedővel, nagyságuk- és minősegükhöz

képest 10 fttól 19.50 krig- Kocsizó is lovagló
köpenyek, fejfedővel 15—IS) ftig Elegáns drapp-
szinü öltönyök 17—20 ftig. J,

B C - Xyílri l e g y e z ő k , felette dus vaUtp^ tozatosságban, fából készültek, battist és
selyemriszekkel, festv(nyekkel diszitve , össze-
rakl-atók stb. 26 krtól kezdve 10 ftig darabja.

u r - Nap- fis en tout cas-emy*k, aI B ^ legujabb divatnak is legvalogalottabb íz-
lésnek megfelelő, valamint jutányos olcsó ne-
mikben is 1.80 krtól lá ftig

JVap-eriiyöIi urak részére
2-80-7 ftig.
K s e r n v o k , alpacca és legjobb selyem.
szövetekkel bevonva 3.75—10.50 krig, leg-

jobb angol 12 bordás ernyők 12 ft. r tS a r * .SÉtabotOk, gyermekek és fiuk szamara
^^ 15—60 krig, természetes fa-botok 25—8V Jer,

finom nemilek, igen elegánsak 1—8 ftig, ^do-
hányzó- (csihAik) botok 2.50-10-50 krig, torbs
vagy stilétes-botok 2.50-12 ftig.

Fiiggco viragkosarak ablakokszámára 1.50 -6 ítig.

A n g o l - l 4 e s s i n S ( 0 < " i l a s c - f9lók és vadászok számára amerikai bSr-vászonhól, párja 4 ft, fényezett bagariaborbole.60—7.60 krig. JJ

Sodrony etek-fedök 7—12" 35,
40, 50, SO, 70, 80 kr.
Hütő-meilencasek 2.50—5 ftig.
Kerti Kyertyatartók üveg-fedők-
kel gyertyáknak 1 ft, petróleumnak 1.70

kr darabja.
Kis vajkeszitő s«pek üvegből,
melyekkel pár percz alatt az asztalnál

friss vajat készíthetni, darabja 4.80 kr.
Vaj- és satttHnyéroliüveg-fedövel
l£0-5 ftig.'
.Saláta-készletek fából is szaru-
ból 30 krtól S.BO krig.

IKczet- és olajtartök 1—15 ft'S-
Vizpohartartók 65 kr 1-3.50 —
15 ftig
Pezsgőt fagyaszt* Képek 15 ft.
Habverö-Képek 1.80-2.90 krig.
Asztali és nzsonna-készletek,
kávé- ii viz-tíllezak, evö- is ká-

vés - kanalak , kenyér - kosarak,
K y u t a - t a r t ó k is egyéb kávéhazak és ven-
déglők berendezéséhez szükséges czikkek készlet-
ben tartatnak.

~ Viras-asztalkak 6-25ftig.

figyel-Illél>e ajánljuk az ujonnan feltalá&s ~"l
Perret angol gyermekszoptató szilkéit, melyek az anya mellét alakjára is
müködisére nézve termisiethüeu utánozván, mint legkitűnőbbek ismertettek el. Darabja 3.50 kr.
Oictóbb angol fajták 40 krtól 1.50 krig.
l í y e r i n c k t a o r d ó - n a l o k a t , melyek a gyermek hordását tetemesen könnyebbitvén,
egészségi tekintetben is előnyösek. Darabja 2 ft 80 kr.
Amerikai börvaszon gyermek-koténykéket fiúk és leánykák számára,
melyek igen díszesek s a szabadban egyszersmind igén czél&zerüek, darabja 1.20 krtól 2 50-ig.

asztalkákon 1.80—21 ftig.íiéjfyírtö-papiros, s egyéb féreg- és
bogár-irtó, kitünő porok is szerek.
Malaí tiltásul.
Flobert - féle czélpisztolyoké s p u s k á k nem durranván, szobában

mint szabadban sok mulatsággal párosult gya-
korlathoz a cztilövísxetben igen ajánlandók
Pisztolyok 9 fttól 13.50 krig, puskák IU—20 ftig
kész töltények száza 85 kr

Czéltafel&k ezeMm, kiugró l-Mcz-
czal es elsülő mozsárral dbjá U.SO kr.
H n l a s z ö - b o t o k kivonhatókl—16ft.
Kész lialhorscok 12—60 kri,g g
Rugany labtlak és ballonok,
színesek is szürkék , minden nagyságúak_ 10 krtól 2 flig.

Qflp— Melodion siplAtlak harmonium-
hangokkal, láncz- és egyéb zenedarabokat,

játszók, gyermekeknek szabadban iaen sok mu-
latságot szereznek, egyszerüek 4 darabbal 9 fi,
6 dbbal 15 fi, 5 dbbaX és eontrnbasmd IS ftj M f Volan«, karikn-fatékok, lep-**^ kehalók , botanizaló szeleu-ezék stb.
Jffl|r~ A jelenleg oly ölcsó postai fa-

varbér leEetségesse tevén a Kivánt tor-'

vét mellett eIküiahe"tSn~ig.ye1íé"^t^sE
oda irányul, a belénk EeTyegettHbijSIrnat
a hozzunk érkezi) rendeTSlnyek j?y.ggs„fi
pontos esrifcgzlese által megor&2™g}jj:h

H t ^ " MeFneSn

Sí:
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Mellbetegeket
értesitem arról,

miszerint mell-betegségek, kü-
lönösen mellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt ha-
sonszenvi orvos által sikeresen

gyógyittatnak. .
Rendelvényi órák:

délután «-töl 4-ig.
Bálváivy-utcza 6. szám, 2. emelet

(ezelött váczi-ut 24 ik szám.)
1045(9-50) ERNST L„

homaopath-orvos és szülész.

Apálmahajfürt-essentia
használata által

íolülmulhatlan tartósságu fényes, puha s
ruganyos haj fürt ök; további hölgyek s
uraknál hullámszerű s tartós haj-bodrok

éretnek el.
Egy üveg ara 1 It. 20 kr.

Főraktár: LUBFF M. illatszerésznél a
„Minervahoz" Pesten, a váczi-uiczában.

Rock István gépgyára
Pesten, soroksári-uteza 20-ik szám alatt

ajánlja mindennemü

kész cséplőgépeit lóerőre;
továbbá tisztító és zsáktartóval ellátott

6 lóerejü könnyü menetű

hordozható járgányait (Göppel); Hentzmann- és amerikai cséplőgépeit
2, 3, 4, 6 lóerőre;

szecskavágó-gépeit, kéz- és lóerőre; répametszö, knkoricza-morzsoló és zúzógépeit
minden megkivántató nagyságban, ekéit, olaj-, bor- s topöríö-sajtóit, sóörlöit; valamint
őrlőmalmait ló-és gőzerőre, tisztitóval vagy a nélkül; fekvő-gőzgépeit minden nagyság-
ban, lokomobile és vizszivattyuit, s gyártmányai szilárdsága s tartósságáért kezeskedik
1090(1-6) R O C K I S T V A H Í , gyártulajdonos.

A nyári idényre
ajánlom saját készítményeimet ugymint: h ű t ő k e t víznek, sör,
bor, hus, vaj s minden megfelelő czélnak, a le ĵutányosb áron; ugy-
szinte fürdé-kádakat vizmelegitővel és zahanynyal, minden
féle edényeket, konyha- és házieszközőket;
elvállalok továbbá mindennemü megrendeléseket rajz vagy
minta után, s biztosítom azok czélszerü kivitelét

Weiner Mór,
bádogos,

1089 (1—6)
PEST, 3 koron a-utcza

a templom épületében.

' Szelvények, arany- s ezüst beváltás.

Szokatlan ritkaság!
A szerencsének nemcsak kezet nyujtani, — hanem kettős irányban minden

koczkaztatás nélkül értékpapírokra és sorsjegyszámokra együttesen játszani, pá-
rosulva a legkellemesb reményekkel töke és kamatok okvetlen megnyerését
az alább következö jól átgondolt tervezet szerint magának biztositani!!

Csak 15 ft. havonkinti befizetéssel s egyszerminden-
korra 2 ft. 50 kr. bélyegdij

minden részvevőnek egy részvény-levél fog kézbesíttetoi,
mely által minden részvevő az előjegyzett

100 db. 400 frankos teljesen befizetett sorsjegyre játszhatik,
a melynek teljesen lefizetett tökéje

frSK^^
Erén császári tflrok vasnt-k6Ics6n sorsjegyeknél az érdeklettek

az évenkinti 3% kamatok, mely 1800 frankot tesz ki, s az évenkinti rendes
6 hozásaiban, mely 11.300,000 frank nyereményt képvisel, teljes élvezetébe
lépnek, s igy sokszorozott irányban nemcsak az összes 100 db. eredeti
sorsjegy töke-kamatai, hanem az arra esd nyeremények is 23 részre fel-
osztva részesévé válnak.

Az ezen minden egyes részvény-levelek re évenkint esö 48 franknyi kamat,
valamint a befizetés tartama alatt tett nyeremények azonnal felosztatnak s az'
ilyféle részvény-levélre esö 4 db. 400 frankos teljesen befizetett és 1600
frankot képviselö rredeti sorsjegyek közvetlen a 30 havi lefizetés bezártával
minden részvevőnek ki fog szolgáltatni, mely felosztott sorsjegyek a 3% ka-
mat élvezésén kivül tovább is az évenkint történni szokott ( 1 5 húzásban a
legdúsabb nyereményekre játszanak. 1076 (3—6)

Ugyanezen jtíl átgondolt tervezet áll 50 db. 400 frankos teljesen be-
nzetett 20,000 frunk vagyis 8000 ft. tevó cs. török sorsjegyekre nézve is a
behzetért felényire állapítva meg s bélyegdij 1 lt. 25 kr., mely tervezet egyide-
jüleg nyittatott meg, 8 melyre a t. cz. közönséget szives részvétre felhívni ezennel
szerencsém Y&Ű.

Jókon megrendelés esetében minden érdeklettnek eey állami honvéd ió-
^ ? y 8 a * 9 ? r 8 J e K y I 0 0 ' 0 0 ° . «0,000, 2 a 10,000 ft. . több jelentékeny

2?l* CTXÍM8&!fog adatnil - mely sor8jegyek azoaban * "•
Austerlitz Zsigmond első pénzváltó irodája

Budán, a lánczhid közelében.
• Vidéki megrendelések gyorsan ea pontosan teljesittetnek.

Kiadó-tulajdonos H

Megnyitási jelentés.
Alólirottaknak van szerencséjük a t. cz. közönséggel ezennel tisztelettel tu-

datni, hogy az itteni piaczon

Dorottya-utcza 3-ik sz. alatti Lika-féle házban,

egy vászon-, férfi- s női-fehérnemü-raktárt
nyitottak, mely részükről nemcsak a legnagyobb csínnal rendeztetett be, hanem dús
választékról is gondoskodva, főtörekvésük oda fog irányulni, hogy szilárd szolgála-
tuk e különösen kitünő áruk s olcsóság által tisztelt megrendelőik bizalmát kiérde-
melhessék s azt maguknak továbbra is biztosithassák.

Csak egy csekély vásárlási kisérlet, s a fentebb mondottak igazolva leendnek;
minélfogva a t. cz. közönséget tömeges látogatásra tisztelettel meghivják

1087 (2-3) . Kiss A. és Kohner UI.

Heckenast Gusztáv
könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4. sz.)megjelentek és min-

den könyvárusnál kaphatók:
Tompa Mihály. Dalok és rotnánezok. A költő arczképével (480 lap

16-rét) vászonba kötve, arany vágással . . . . - . 3 ft. 50 kr.

Tompa Mihály. Regék és uépregék. Külön kiadás (446 lap, 16-rét) diezr
kötésben 3 ft. 50 kn.

Tompa Mihály, ujabb költeményei. Külön kiadás (430 lap, 16-rét) vá-
szonba kötve, aranyvágáasal 3 ft. 50 kr.

Tompa Mihály, virágregék, negyedik kiadás (8-rét 420 ]») fűzve 2 ft. 50
kr., vászonba kötve 3 ft. 60 kr., diszkötésben 5 ft.

Fagylalt-gép.
Munkaképességre, valamint jégmegtaka-
ritásra nézve sokszorosan kipróbált, itt
helyben ugy mint a vidéken gyakorlatilag

bebizonyult gépek, különösen

ezukrászok
és

láL á t S O J3L9
valamint magánosok számára minden nagy

ságban kaphatók legjutányosb áron

Mayer Ferdinándnál,
rézműves,

kecskeméti-utcza 8-ik sz. alatt Pesten.
leckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetom-uteza 4 sz V

megjelent és minden könyvkereskedésben kapható: ' 'f

TÖRVÉNYJAVASLATOK.
I. Az elsöfolyamodási biróságok rendezéséről. (A királyi törvény-

székek és Járásbiróságok jegyzékével.) J

I. A birósági végrehajtókról.
III. A királyi ügyészség szervezéséről.
IV. A békebiróságokról.
V. Az államtisztviselők nyugdíjazásáról, valamint azok özvegyei-

nek es árváinak ellátásáról. 3

mr Külön lenyomat a „Jogtudományi Közlönyéből.
(Nyolczadrét 117 lap) füzve ára 70 kr.

lusztáT. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-utc«a 4-dik szám alatt).

24-ik- szám. Tizennyolczadik évfolyam.

Pest, junius 11-én 1 8 7 1 .

Elöfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egjüü: Egész évre 10 frt. - Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
több«zöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppflik Alajos, Wollzeile Kr. 22. és HaasensteSn és Voglcr, Woüzeile Nr. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtatág után 30 krajczár.

A vallásirajongás ideje lejárt. Századunk
oly messze áll gondolkozásmődjára nézve
a keresztes háborúk korszakától, a mily szá-
mos a nemzedékek sora, melyek napjainkat
a Clairvauxi Bernát korától elválasztja.
Csoda-e,ha Róma, — mely ama kort szeretné
visszavarázsolni ma is, — encyclikáival
mennvdörög e kor és uralkodó eszméi ellen,
a szabad vizsgálódás, szabad sajtó és szabad
lelkiismeret ellen? .

Szerencsére e vil-
lámok hatása sem a
régi már; korunk
oly közönynyel nézi
az egyház kebelében
véghezmenö leglé-
nyegesb változáso-
kat, a pápai csal-
hatlanság hitezikké
emelését ugy, mint
a pápa világi ural-
mának megdőltét,
mely világosan mu-
tatja, hogy a kor nem
fogékony többé a
középkor küzdelmei
iránt.

A huszadik u. n.
egyetemes (oeeü-
men) zsinat törté-
nete az alig lefolyt
múlté, s igy még a
napi hirek közlemé-
nyei után sem mo-
sódhatott el emlé-
kezetünkből. Ismer-
jük a zsinat tervét,
előmunkálatai me-
netét, melyekből a
némileg függetle-
nebb irányu férfiak
következetesen ki-
zárattak; nem felej-
tettük el még a több-
ség eljárását, a meg-
kivántató, de el nem
ért egyhangúság ki-
csikarására, a Du-
panloupokésStross-
mayerek férfias fel-
lépését és ezzel el-
lenkező késöbbi el-
járásukat. De mind-

D ö l l i n g e r .
ezek fölött a világ napirendre tért már, s
annyi föl- és letünt alak közt csak egy van,
mely túlélte a zsinat szentivánéji álmát:
az elsö, ki a zsinat egyetemes jellege ellen
felszólalt, s az utolsó, ki még fennen tilta-
kozik#rfnnak végzései ellen, s ime, a világ,
az eddig közönyös néző, most határozottan
pártjára áll a bátor küzdőnek. Ki e férfi,
ki ma egy keletkező uj egyházi mozgalom
élén Szt.-Péter utódjától és Luthertől egy-

DÖLLING E R.

aránt távol, mindkettővel ellentétben áll?
miben rejlik varázshatása, melylyel ko-
runknak, a vallásos kérdések iránti közö-
nyét felvillanyozni birta?

E férfiut vezeti mai képünk az olvasó
elé. Ez elmés, tán némi ravaszsággal, de
még több jósággal teljes kép: Döllinger
Ignácz, müncheni káptalani prépost arcz-
képe, kinek neve az egész mivelt világban,
s igy hazánkban is élénk viszhangot költött.

Döllinger 1799-ben
született Bamberg-
ben, atyja, szintén

Ignácz nagyhirü .
élet- és boneztanár,
számos tudományos
munka szerzője volt.
Fia, amilgnáczunk
Würzburgban ne-
veltetett ; hajlamai
egyházi pályára, tu-
dományos előszere-
tete a hittan, és kü-
lönösen az egyház-
történelem terére

vonzották. Talán
történelmitanulmá-
nyai, melyeknél a
politikát nem mel-

lőzhette, okozák,
hogy oly tevékeny
részt vett hazája,
Bajorország tudo-
mányos ugy, mint
politikai életében. A
müncheni egyetem
alapitásaóta az egy-
háztörténet tanszé-
két foglalta el annál,
s ettől csak politi-
kai okok miatt volt
kénytelen időnként
megválni, pl. a hires
tánezosnö és I La-
jos bajor király ke-
gyen cze, Lola Mon-
tez által megbukta-
tott Abel miniszte-

rium távoztakor.
Tagja volt az 1848-
diki frankfurti al-
kotmányozó nem-
zetgyűlésnek, hol


