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Tévedések
kikerülése tekintetéből a t. ez. ridéki közönség érdekében, s hogy hiratla-
noknak bátran ellenállhassunk, kik a legnagyobb, egyedül 8 kizárólag í

kiállitásakon *fezüst érmekkel kitüntetett

• pesti és bécsi
cs. kir. udvari szállitók

vászon 1*11 ha-g y árá u ak-árjegyzékét
utánnyomatni, s igy a nyilvánosság elé bocsátani — nom átalják, — szeren-
csénknek, sőt czélszerünek tartjuk ujolag leszállított árjegyzékünket azon
megjegyzéssel közhírré tenni, -—hogy csakis levélbelí megrendelések minden-
nemű vászonárukra, továbbá kész férfi-, női- s gyermek fehérruha-

iieniüekre főraktárainkhoz

(a vászonáruk valódisága teljes jótállása)
a pénzösszes beküldése, vasúti vagy postai utánvét mellett lesznek

intézendők:
Pestre: . „, ^ Bécsbe:

FOCL E.
kir. udvari szállitó

Pesten, a vácszí-utcza
kezdetén

Mocsonyi-féle házban,
„Mária Valéria fóher-

czegnőhez."

Ruuibargi
és

belga vá-
szonból

F O G L L
k. k. Mofliefernnt

in Wien,
Kerntnerstrasse Nr. 27,
Eeke der Himmelphortgasse

zum
..Erzherzog Kari."

(a nyak terjelme megkivántatik), 2, 8, 4, 5,
6, 8—10 frtig a legjobbak.

simák 1 frt 80 kr, 2 frt finom hurokvarrás-
« n " i niji,\yin gal 2 frt 50 kr, valamint sveiczi formára, s
i legújabb szabásuak, hímzéssel 3 frt, 3 frt 50 kr, 4, 5 frt; leg-
/ finomabb vászon és batiz-ingek hímzéssel és csipkével (Fanta-

sie parisienne) 6, 8—10 frtig.

hosszú ujjal 3 frt 50 kr, hímzettek 5—6
|1

gyar formára.
* f r t '1 frt 50 k r ' 2 f r t '2 frt 5 ? k l%3

ftig; lovag szabásra, franczia és ma-

Angol shirding-ingek fehérek és szinesek, (szebbek mint a vászonból készitettek) 2 frt, 2
frt 50 kr, 3 frt, 3 frt 50 krig.

Női-nadrágok, vászon, perkál vagy parkéiból 2, 2 frt 50 kr., 3 frtig, himzet-betéttel.

Női-pongyola vagy éji corsettek, perkail vagy legfinomabb parketból 2 frt, 2 frt 50 kr;
vászon vagy franczia batizból, hímzéssel 8 fi-t 50 kr., 5—6 ftig.

Nöi-alsószoknyák, perkál vagy legfinomabb szoknya parketból 4 frt, betételekkel 5 — 6 frt
és 8 Irt (legújabb divat.)

Női-harisnyák vagy férfi kapezák, 1 tuczat 5, 6, 8—10 frtig a legfinomabbak.

Férfi téli mellények, vagy béllelt alsó nadrágok 2 frt, 3—4 frtig a legjobbak.

Fénvüzési férfi-ingek, müvészetileg vart mellel (nyak terjelme megkivántatik), 6, 7,
8—10 ftig.

Flanell férfi-ingek minden színben, 4 frt 50 kr, 5—6 frtig (a nyak terjelme megkivántatik).

Nyakgallérok, legújabb minta, 1 tuczat ára 2, 3—4 frtig (a nyak terjelme megkivántatik).

1 tuczat rumburgi vászon zsebkendő 1 frt 50 kr, 2 frtig a kisebbek; 2 frt 50 kr, 3 frt 50
kr, 4, 5, 6, 8—10 frtig a nagyobbak és finomabbak.

1 tuezat ezérna batizvászon-zsebkendő hölgyek számára 4, 7, 9 —12 frtig a legfinomabbak.

1 tuczat asztal- vagy törülköző-kendő, ára most csak 6, 7, 8—10 frtig czérnadamaszból.

Egy vászon asztalkészület 6 személyre. (1 abrosz s ahhoz illő 6 asztalkendővel) 5, 6, 8,
10—12 frtig a legfinomabb damaszttól, 12 személyre, kétannyi.

Egy asztalkészület 12 személyre (azaz: egy nagy abrosz, ahhoz illő 12 asztalkendővel 10,
12, 16, 20—30 frtig a legfinomabb damasz.

30 róf színes ágyneműre való 8,9, 12—16 frtig a legjobb.

30 rőf kézifonal-vászon fehérítve, és duplaczérnából fehérítetlen 8 frt 50 kr, 9 frt 50 kr,
11,13, 15—18 frtig a legszebb.

1 vég »/« S 5 ! é l e s 3 0 r o f ö s rumburgi gazdasági vászon, 14, 16, 18, 22—25 frtig.
IPiirrAlr (Damenmieder) (a derék terjelme megkivántatik); párisi főraktár Magyar-
F 11AÜR, ország és Ausztriára nézve 3, 4, 6, 8—10 frtig a legújabbak varrás nélkül.
38 rófös kreasz vagy gazdasági vászon, 14,16, 18—20 frtig a legszebb minőségű.
40—42 róf kitűnő takácsvászon, (finom ágyruhára 12 db. női-inghez) 14, 15, 18 22^24

frtig a legjobb.
48 rőfós belga takácsvászon 22, 25, .30—35 frtig ingekre különösen ajánlható.

60—54 róf hasonlithatlan jó rumburgi vagy hollandi vászon 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60
80—100 frtig. 483 (5—6)

Levélheti megrendeléseket

Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Forty orvos-féle átaláuos

SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapító hatása által
leggyorsabb, legbiztosb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü

bőr kés- barnaság,
hártyásgyik (Croup.
angina) mindenne-
mű megsértések, ha-
rapás, szúrás, vágás
vagy égés által tá-
madható s e b e k ,
megforrózások, da-
rázs- vagy méhszu-
rások, konok-feké-
lyek, zúzátok (con-
tusiók) — meglepő
gyors fájdalomcsil-
lapítással — rögzött
daganatok, gumók.
t á l y o g o k i p° kolvar

(carbunculus pustulali magna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, min-
den mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vad-
hús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, lu-lyi csúz: továbbá a szülés
folytáni lábfelfakadások, és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok
nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi
műtétnek mellőzésével—egyedül ezen jeles septapasz használata által menekült meg.

Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh-
fulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik,
hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül,
könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.

Ezen megbeesülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének
számos s kükinös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a
legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben meg-
próbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használata által
még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kétségbe-
vonhatlanul igazolja.

A csomagok ára 50 kr. és 1 frt, használati utasítással együtt.
Központi küldeményezö raktár: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész

urnái király-uteza 7-ik szám alatt.
Továbbá kapható Pesten: Jezovits M. a „magyar királyhoz" czimzett kir.

udv. és Scholtz János a „szentháromsághoz" nevezett városi gyógyszertárában, és
Pfeifer J.-nál, az uri-utezában a „két matrózhoz." — Budán: Pichler Győző kir.
udv. gyógysz. és a Krisztinavárosban Wlaschek E. gyógysz. — Bécsben: Plebán F.
Xav. gysz. urnái (Stoek im Eisenplatz) Nr. 1., dr. Girtler gysz., Freiung 7. sz. —
Aradon : Szarka J.-nál. — B.-Ujfelnn:. Vass Jenő. — Békés-Csabán: Biener B.—
Debreesseuben: dr. Jióthsclmek V. E. — Duna-Pftidváron: Nádhera P. — Eger-
ben: Plank Gy. — Eperjesen: Isépy Gy. — Érseknjvárott: Conlegner J. — Esz-
tergomban: Beszédes J. — Gyöngyösön: Kocianovich J. — Győrött: Lehner F.
— Ilii jóson: Az ottani m. k. postahivatalnál. — H.-M.-Vásárhelyen: Oblat L. —
Högyészen: özv. Fischer Kr. gysz. — Jólsván: Maiéter Alb. — Kassán: Koregtkó
A. — Késmárkon: Genarsich C. A. — Kormáromban: Grötschel S. özv. — Könnö-
czftn: Nemtsek J. — Léván: Boleman Ede. — Makón: Weil M. — Maros-Vá-
sárhelyt: BucherM. — Miskolczon: Dr. Csáthi Szabó J. — Mohácson: Kreitl G.
— Kagybecskereken : Kleszky J. — Nagy-Kanizsán: Wajdits J. — Nagyszom-
baton: Pántotsek R. — Nagyváradon: Iluzella M. — Nyíregyházán: Kovács S.
— Pakson: Malatinszky S. — Pécsett: Sipöcz J. — Pozsonyban: Pisztóry B. —
Rimaszombatban: Hamaliár K. —Rozsnyón: Hirsch ,T. N. — Selmeczen: Vit-
kovics János. — Szathmáron: Jurácsko D. — Sz.-Fehérvárott: Braun J. — Sz.-
(Jyörgyön: Mersits J. — Szombathelyen: Pillich F. — Tetnesvárott: Pecher J .
E. és Quiriny A. gysz. — Tétsön : Hcder L. — UngvároU : Okolicsny J. — Vasvart:
Árady P. és'Rossás R. — Versetzen: Guist M. — Veszprémben : Ferenczy K.-nál.

" Kolozsvárott: BINDER K.. gyógyszerésznél.
Brassón: I'ABKK E. és GYERTYANFFY J, és FIÁNÁL.
Hátszegen: M ÁTÉF1 It. gyógyszerésznél.
Zágrábban: HEGEDŰS GY.. a „fekete sashoz" czimzett városi gyó«-vszert
Mitrowitzon: KERSTONOSC HITZ E. FIÁNÁL.
Czernowif/ban: SCHXIHCII J.-nál.
Főraktár Moldvaországra nézve: Jassibaii: JASSINSKI A. gyógyszer.
Brailában : Oláhországban: Dr. C. C. HEPITES gyógyszerésznél.
GiurgevóbHii: FABINI E. L. gyógyszerésznél.
A t. ez. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók

\ lennének, felszólittatmik. miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készitő-
*t jéhez FORTY LÁSZLÓHOZ czimezve: Budára beküldeni sziveskedjenek, ki meg-

B; rendeléseket is pontosan teljesit.
f SP5T" Vidéki- bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénz-
ig beni beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban telje-
f sittetnek. 391 (6—6)

Ingek, melyek a
testhez nem jól ál-
lanak, visszavé-

tetnek.

a pénzösszeg beküldése vasúti vagy pos-
tai utánvét s teljes jótállás mellett min-
denhová elküldeni készek vagyunk. A

leveleket kérjük ekkép czimezni:

F O G L E.,
kir. udvari szállítónak Pesten, váczi-

utcza 4. sz. alatt.

50 forint erejéig
vásárlóknak, rá-
adásul egy párisi
cachemir teritövei

kedveskedünk.

Dannári fürdő Slavoniában,
megnyittatik május l-én.

Ezen vasas 30—37° R. hévvizek régismert üdvös gyógyhatással bírnak:
általános gyengeségnél, sáp- és görvélykőrnál; az ivarszerek gyen-
geségei é» betegségeinél, meddőségnél stb., idült bőr- és idegbajok-
nál. Kitűnően hatnak az iszapfürdők csúzos és köszvényes bántal-
makban. — Jó sikerrel használtatnak elő- és utógyógymódul a közöl levő
lippiki iblanyos fürdőnél. — Mindennemű ásványos vizek készen tartatnak.

Legközelebbi vasut-állomások Sissek és Barcs.
A gyönyörű fürdő-párk közeiébon álló czélszorüen felszerelt épületek-

bon kényolmes lakhelyek kaphatók. Naponként zene, tánczvigalmak, kirán-
dulások a rogényes környékbe kellemetes szórakozást nyújtanak.

Ai orvosi felügyeletet dr. Sicgel kezeli.

4 9 9 ( § _ 3 ) Az uradalmi fürdö-igazgatóság.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Tizenhatodik évfolyam.19-ik szám.

Pest, május 9-én 1869.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre ő ft.

Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság éa Politikai Ujdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeila Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9 Bélyeg-
minden igtatas után 30 krajezár.

többszöri
dij külön

Az 1869. ápril 20-dikára összehívott or-
szággyűlés képviselőháza a múlt héten vá-
lasztotta meg tisztviselőit s alakult meg. Az
első választások az alakuláskor érdekesek
szoktak lenni, mint a pártok mérkőzései, me-
lyekben számarányaik kitűnnek. S mivel egy
képviselőház elnöksége nemcsak első mél-
tóság egy parlamentaris országban, hanem
az elnök kezé-
ben , pártat-
lanságadaczá-
ra is, nagy ha-
talom van: ter-
mészetes, hogy
a többség a
ház ez első hi-

vatalnokát
mindig s min-
denütt a maga
kebeléből vá-
lasztja meg.
Többségben

lételének sere-
jének első, s
az egész or-
szággyűlésre
kiható nyilat-
kozása ez. így
megtörténhe-
tik , hogy e
magas tisztet
nem azon tagja
nyeri meg a
háznak, ki ar-
ra a legalkal-
masabb volna
s legnagyobb

mértékben
lenne fölru-
házva az el-
nökben meg-
kivántató tu-
lajdonokkal;
nevezetesen,

ha az ilyen —
akisebbség so-
raiban ül, mi-
után a többség
csak a maga
soraiból vá-
lasztja a leg-
alkalmasabbi-
kat. Szeren-

A képviselőház uj elnökei.
esés, ha az egyszersmind az egész háznak is
legalkalmasbika.

Ellenzéki részről az országgyűlés meg-
nyitása előtt már indítvány tétetett, hogy
mivel az elnöknek ugy is pártokon felül kell
állania, ne legyen tekintet egyébre, mint
arra, ki volna e diszes, de nehéz állásra a
legképesebb ? — s ilyenül Bónis Sámuel

G A J Z Á G Ó SALAMON.
S O M S S I C H PÁL.

jelöltetett ki. Kétséget nem szenved, hogy e
köztiszteletben álló hazánkfia nagy mérték-
ben bir azon tulajdonokkal, melyek a jó
elnököt alkotják; pártatlanság, szilárdság,
éles ész, a szabályok ismerete, a kérdések
tiszta hasogatása, higgadt nyugalom s nemes
méltóság, — mindez egyesül Bónisban. Nem
kevesebb magasztalással lehet szólani az

1861-ki kép-
viselőház el-
nökéről, Ghy-
czy Kálmán-
ról. De mivel e
kitűnő férfiak
mindketteje

az ellenzékhez
tartozik, ré-
szünkről igen
természetes-

nek találjuk,
hogy a több-
ség, mellőzve
őket, bármily
érdemesek is,
saját pártjá-
ból keresett,
elnököket ma-
gának.

Természe-
tesnek, annyi-

val inkább,
mert saját so-
raiban is telje-
sen alkalmas
egyéneket ta-
lálhatott , ta-
lált is e fon-
tos és diszes
polezra.

A múlt
országgyűlés
köztisztelet-

ben álló elnö-
két , az ősz

Szentiványi
Károlytkinál-
ta meg a párt
legelőször is-
mét az elnök-
séggel.Ö azon-
ban, élvezvén
már annak di-
csőségét, s agB I T T Ó I S T V Á N .
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guló vállaira sokallván terhét fölvenni ujo-
lag, köszönettel elháritotta magáról e meg-
tiszteltetést. Mi volt természetesebb, mint-
hogy a többség bizalma első sorban azon
férfiak felé forduljon, kik már a múlt ország-
gyűlésen, mint alelnökök kitüntették képes-
ségöket: megülni az elnöki szék olykor igen
is nehezen megülhetö paripáját, — megülni
ugy, hogy midőn körülötte minden, barát és
ellenfél, mint az elemek harcza, tombol:
maga egyedül nyugodtan és mozdulatlan
maradjon.

A múlt országgyűlés utóbbi alelnökei
(miután az előbbiek egyike —Andrássy Gyula
gr. —miniszterelnök, másika, Zeyk Károly, ál-
lamtitkár lett, a harmadiktól — Dózsa Elek-
től — a halál fosztotta meg a házat és a
hazát) Somssich Pál és Gajzdgó Salamon
voltak, amaz első, emez második.

Nem a következési sor bürokratái slen-
driánja, mely a fordermann kidöltével foko-
zatosan lépteti előbbre az utána következő-
ket, hanem a két alelnök bövségesen tanusi-
tott valódi képességei tanácsolták, hogy a
képviselőházi többség minden habozás nél-
kül bennük állapodjék meg mint elnökeiben.
Mindketten több izben elnököltek a múlt
országgyűlési szak alatt, gyakran a leghe-
vesb és leghuzamosb viták alkalmával is, s
tudjuk mikép elnököltek. Mindkettőt nagy
higgadtság, pártatlanság, erély, helyes és
tiszta felfogás, gyors föltalálás különbözteti
meg. Egyik sem veszti el sem a tanácskozás
fonalát soha, sem fejét a zavarban, sem bá-
torságát a zajongó tömeggel szemben, s a
követelődző minoritást és az elbizakodó ma-
joritást egy iránt képesek fékezni. Valljuk
meg, e turbulentus magyar képviselőháznak
olyan elnök kell, kiben minden egyéb tulaj-
donok felett első: az erélyesség; s ezt Soms-
sichban úgy, mint Gajzágóban nagy mér-
tékben feltaláljuk. Somssich a mellett kitűnő
tudományosságával, fényes parlamenti te-
hetséggel tündököl, ugy hogy öt a vitatkozó
szónokok soraiban kivánnók látni, ha nem
éreznők, mily szükség van reá az elnöki szé-
ken is. Gajzágót is sok jeles tulajdon külön-
bözteti meg, bár jóformán még első szaká-
ban van pályájának, mig Somssich Pál mö-
gött már fényes és parlamenti tapasztala-
tokban dús politikai múlt van.

A második alelnöki széket Bittó István
tölti be ; alapos és jeles képzettségű, tapasz-
talt, kipróbált politikai jellemü férfiú, kit
mint elnököt nem ismerünk még, de higgadt

^kedélye s nemes nyugalma teljes reményt
nyújt, hogy ő is egészen betöltendi helyét.

Midőn olvasóink előtt egy csoportozatban
mutatjuk be a három elnök arczképét, élet-
rajzuk némi töredékes vázlatával is akarjuk
azt kisérni, bar, részben legalább, ismert
adatokat kellend ismételnünk.

Soinss ich Pál 1811-ben született, Sár-
don. Atyja, Somssich Miklós, a szabadelvű
párt egyik első rendű bajnoka volt s fiát a
bölcsőtől kezdve a haza szeretetében nevelve,
korán bevezette a közélet sorompói közé. S
atyai gondjai jutalmául megérhette, hogy
az ország elismerésétől és tiszteletétől ko-
szorúzott fiát a polgári állások legszebbi-
kére, a képviselőházi elnökségre emelve lát-
hatta, s annak székfoglaló beszédét, maga a
karzaton,öröinkönyes szemekkel hallgathatta
végig.

Somssich Pécsett, Kaposvárott, Pesten és
Győrött végezte tanulmányait. Gyors felfo-
gását, tüz-eszét kitartó szorgalommal páro-
sította. Nem iskolai kötelességből, hanem
szeretetből olvasta és tanulta a régi kor
klassikusait, kiknek remekein képezte Ízlését
s eszméikből erőteljes tápot szívott, később
is, szelleme. Beszédei zamatán ma is meg-
érzik a elassicisinus. mint egyikén sem par-

lamenti szónokaink közül. Hasonló kedvvel
fordult a történelmi és jogi tanulmányok
felé, s a már akkor teljes mértékben föléb-
redt politikai közszellem kiválóan vonzotta
magához fejlő tehetségeit s élénk szellemi
tevékenységét.

Nagybátyja, gr. Somssich Pongrácz, előbb
az ellenzék egyik vezérférfia maga is, utóbb
- bár hazafisága kétségbe nem vonathatott
— mag,as hivatalokat viselt férfiú, alnádor,
majd királyi személynök, a hivatali pályá-
nak nyerte meg a lánglelkü ifjút, ki oldala
mellett s felügyelete alatt készült a közélet
harczaira. Előbb azonban a megyében, mely
szüle, kivánt hivataloskodni s mint somogy-
megyei jegyző, hamar kitünteté magát tollá-
val ugy, mint szónoklatával. Azl843/4-ki or-
szággyűlésre mint Somogymegye követe kül-
detettföl.Az országgyűlés végeztével a m. kir.
helytartótanácshoz neveztett ki. Hivatalvál-
lalása azonban nem tette öt népszerűtlenné;
ragyogó tehetségei mellett tiszta hazafisága
is általánosan el volt ismerve. S az 1847/8-iki
országgyűlésre, az örökre emlékezetes utolsó
pozsonyira, Baranyamegye küldötte öt köve-
téül. A konzervatív párt alsóházi vezére lön.
Szónoklata érvekben erős, modorban nemes,
előadásban elegáns volt, csak a párt, mely-
nek élén állott s a nézetek, melyeket képvi-
selt, nem valának népszerűek. Az ellenzék
vezére az alsóházban Kossuth Lajos volt és
Somssichnak e lángeszű és lángszavú szó-
nokkal kellett mérkőznie. A válasz-fölirat,
melyet az ellenzék javaslata ellenében ő
nyújtott be, a leghevesebb és legtartalmasb
viták egyikére adott alkalmat. De az ellen-
zéki szellem túlnyomó volt. S midőn Szé-
chenyi István egy közvetítő javaslattal lé-
pett föl, mely lényegre közelebb állt az el-
lenzékéhez s attól csak modorra különbözött,
Somssich visszavette a maga indítványát, s
még a Széchenyié ellenében is Kossuthé fo-
gadtatott el négy szavazat-többséggel.

A márcziusi napok még erősebbé tevék
az ellenzék helyzetét; sőt teljes diadalra ve-
zeték azon eszméket, melyek kevéssel azelőtt
még csaknem ábrándoknak tetszettek. A kon-
zervatív hazafiak visszavonultak. De midőn
a forradalom legyözetett, s a rémuralom, a
szereplök életével, vagyonával együtt a nem-
zet ősi jogait is el akarta kobozni, Somssich
Pál volt az első, ki „Das legitimé Recht
Ungarns und seines Königs" czimü közjogi
müvében erélyes hangon szólalt föl a nem-
zet alkotmánya mellett, már 1850-ben, mi-
kor a szabad és bátor szó még életveszély-
lyel is járhatott. Akkor ugyan nem hallgat-
tak reá. De eljött az idő, midőn az egész
nemzet szava adott nyomatékot a jog- és
igazságnak.

Az 1861. és 1865-diki országgyűléseken
Somssich Soraogyrnegye kaposvári kerületét
képviselte. Őszintén csatlakozván Deák poli-
tikájához, s minden utógondolatok nélkül,
melyek az ó-konzervativek egynémelyikétöl
épen nem voltak távol, ö a Deákpárt egyik
legkitűnőbb s legtiszteltebb egyénisége lön,
szónoklata, még a rögtönzésben is, két ki-
tűnő oldallal bírt: klassikai elegantiával és
a polémiák éles erejével; az első tekintetben
senki, az utóbbiban is talán csak Szentkirályi
múlta őt felül. Pártja a Deák-kör elnöksé-
gével, és gr. Andrássy miniszterelnökké léte
után az első alelnökséggel tisztelte meg öt.
Az 1869-ki országgyűlésre ismét előbbi vá-
lasztó-kerületében, Kaposvárit léptette föl a
Deák-párt. De sehol a választási izgalmak
oly fokot nem értek el, mint Somogyban. A
deákpárti követjelöltek mind kisebbségben
maradtak, köztök — Somssich is. Azonban
nem hiányozhatott a képviselőházban s egy
fiatal elvtársa, Bácsmegye rigyiczai kerüle-
tében sietett neki fölajánlani helyét, hol nagy

lelkesültséggel választatott meg. S most a
magyar képviselőház elnöki székében ül.

Somssich nemcsak a politikai pályán
szerzett érdemeket; tevékenysége s hasznos-
sága nem kisebb a társadalmi téren is. Mint
az országos gazdasági egyesület egyik tevé-
keny tagja, szakosztályi elnöke, kivált leg-
fontosb gazdasági czikkünk, a szőlőmivelés
körében tett igen sokat; számos hitel-s pénz-
intézet választmányi vagy igazgató tagja, s
a legéletrevalóbb vállalatok egyik tényezője.
Legfőbb érdeme azonban a kaposvári gym-
nasium újra teremtése, mely az ö áldozatai-
nak és buzdításainak köszönhető.

drítjiiítfó Salamon, a múlt országgyűlés
utolsó szakában a képviselőház második,
most első alelnöke, az ujabb publicistái nem-
zedékhez tartozik, azon életkorúakhoz, kik
1848-ban mint fiatalok már fegyverrel szol-
gálhatták a hazát, az ujabb alkotmányos
aerában pedig a közélet más terén tűntek
föl tehetségeik s hazafiságuk által. Született
1828-ban Szamos-Ujvái'on, tisztes örmény
családból. Atyja G. Lukács, szülőföldéről
Magyarországra költözött s Túrpásztón tele-
pedett meg. Itt nevekedett, a nyolcz gyermek
közt Salamon is. Iskoláit Pozsonyban, utóbb
Pesten végezte, s tanárai közt különösen
nagy befolyást gyakorolt reá a tudós Hor-
váth István, történelmi előadásaival. Tanul-
mányait végezve, Széchenyi István oldala
mellett volt egy ideig, ki a jeles és tehetsé-
ges ifjút különös figyelmében részesítette.
Kiütvén a forradalom, s Széchenyi elmebe-
tegen vitetvén Döblingbe, Gajzágó is a fegy-
vert fogottak közé állott, de már a szeren-
csétlen móri csatában az ellenség kezébe
foglyul jutott. Majd egy évig volt Joseph-
stadtban, honnan csak a forradalom levere-
tése után bocsáttatott szabadon. Tört remé-
nyekkel, de tettvágyó kebellel, magában te-
hetségeket érezve, tért haza. Az irodalom
volt a nemesb becsvágy egyedüli szabad
tere, s ő — előbb szépirodalmi dolgozatok-
kal, különösen beszélyekkel, melyek Sáli
Bánk ál név alatt figyelmet gerjesztettek,
lépett föl a lapokban, leginkább Nagy Ig-
nácz „Hölgyfutár"-jában. 1855-ben a kolozs-
vári nemzeti színháznál kitűzött 60 aranyos
történelmi drámai pályadijt nyerte meg,
„Békessi" czimü tragédiájával, mely Pesten
is adatott, nem minden hatás nélkül. Később
publicistái dolgozatokkal vonta magára a
figyelmet, a pesti és kolozsvári szabadelvű
lapokban.

Szülőföldét több izben meglátogatta s
ottani rokonai és barátaival folyvást fenn-
tartotta összeköttetéseit. Ott ismerkedett
meg gróf Toroczkai János özvegyével, ki
neje is lőn. Falusi birtokukba költözvén
Erdélybe, ott gazdasággal s irodalmi és po-
litikai tanulmányokkal foglalkozott. Háza
nyitva volt a megyei és vidéki értelmiség-
nek, melynek egyik köz-pontjává is lön.
1861-ben, az alkotmány sorompói rövid időre
bár megnyílván, Belső-Szolnokmegye tiszte-
letbeli főjegyzői tollal tisztelte meg. De csak- •
hamar, az alkotmányos tisztviselői karral
együtt ö is visszavonult a politikai küzdtér-
ről s a magány kedvencz foglalkozásaihoz
tért vissza. Az 1863-iki szebeni tartomány-
gyűlésre Szamosujvár, szülővárosa válasz-
totta követül, de természetesen, a többi ma-
gyar 'és székely követekkel együtt ő sem
ment be a törvénytelen gyűlésbe. Szülővá-
rosát azonban az utolsó (1865-iki) kolozs-
vári országgyűlésen dicsőséggel képviselte,
s a pesti közös országgyűlésre ismét képvi-
selője lőn Szamosujvárnak. Erdély érdekeit
a közszabadságéval s az alkotmányossággal
mindig egyeztetni birván, nem kevéssé nyerte
meg mind képviselőtársai, mind küldői bi-
zalmát s tiszteletét. S midőn Dózsa Elek
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1866-ban meghalt, és koporsója felett ö tartá
a hatásos emlékbeszédet, az elhunytnak al-
elnöki helyére öt emelte társai bizodalma.
Tisztének ügyesen, tapintattal, erélylyel és
pártatlansággal felelt meg s kivívta a
képviselőház minden árnyalatainak becsü-
lését.

Bi t tó Istvánról, e pillanatban, részletes
életrajzi adatok nem állanak rendelkezé-
sünkre; fenntartjuk magunknak, hogy e
hiányt alkalomszerüleg pótolhassuk. 1822-
ben született. A megyei közéletben első if ju-
ságától fogva mint a szabadelvű eszmék tán-
torithatlan hive szerepelt. Egyideig Mosony-
megyében mint aljegyző, majd szülőmegyé-
jében, Pozsonyban mint szolgabiró működött.
1848-ban Pozsonyi!!egye alsó-csallóközi ke-
rülete képviselőül választotta. Részt vett a
magyar mozgalomban mindvégig; ott volt
Debreczenben, Szegeden. A forradalom le-
győzésével neki is menekülnie kellett, s
Szemere Bertalannal együtt lépte át a ha-
tárt Orsovánál. Évekig ette a száműzetés
sanyarú kenyerét, mig hazájába ismét visz-
szatérhetett. 1861- és 65-ben Somogymegye
szigetvári kerületét képviselte. Nyilvános
ülésekben alig szólott, de osztályában mint
elnök, s a bizottságokban, mint tevékeny és
munkás tag tüntette ki magát. Higgadtsága,
tapasztalatai, éles elméje jó szolgálatokat
tettek a közügynek s pártja, bár nyilván ke-
véssé szerepelt , jelesei közé számította.
Megnyerő modora, nyílt egyenessége, talpra
esett nyilatkozatai egyikévé teszik a legked-
vesb egyéniségeknek.

Hiszszük,hogy jeles tulajdonai az elnöki
széken is alkalmat találandnak érvényesitni
magukat.

A jelen országgyűlésen Somogymegye
baloldali áramlatainak áldozatai közé tartoz-
ván ö is, Abrudbánya városát képviseli.

,De láttuk őt. Ott, a házban lakik,
A melynek ép most nyílik ajtaja;
Ha hívek voltak ékos szavaid,
Ugy ő az, ki most ott kitoppana.
Karja és válla ép oly szép s fehér!
Két szemében két kis galamb nevet . . .
Egy ily alak egy világgal felér!'
„Nem, ez nem ő . . . roszul lát szemetek." —

,Szegény ember!' — mondják, a merre megy, —
De ő nem hallja, mert se hall, se lát;
„Hol, hol van ő? ő, az egyetlenegy?!"
így kiáltoz, és megy tovább, tovább . . .
„Ugy szeretett! ugy! . . . Ölelésiben
Felolvadt volna a hegyek köve!
De — megcsalt! meg!... s most keblén más pihen...!
Oh mondjátok, ha erre nem jön-e?!"

,Hozzá hasonló erre soh'se jár,
Csupán csak az, kit láttál annyiszor;
Tán feledéd s nem ismersz raja már,
. . . lm itt jő ismét, mosolyogva rád.' —
„Ah!" — felsohajt és hozzá közelit . . .
Vállára dől s ott sír . . . ott kesereg . . .
Aztán letörli újra könyeit
S szól: „ez nem ő . . . roszul lát szemetek!" —

S — ,szegény ember!' mondják, a merre megy, —
De ő nem hallja, mert se hall, se lát.
„Hol, hol van ő? ő, az egyetlenegy?!"
így eped, sír . . . és megy tovább, tovább

Benedek Aladár.

Az elvesztett szerető.
,Szegény ember!' — mondják, a morre megy,
De ő nem hallja, mert so hall, se lát.
„Hol, hol van ő? ő, az egyetlenegy?!"
így sóhajtoz, és megy tovább, tovább . . .
„Haja dús barna s szolid volt szeme,
Ajakain a rózsapír lakott;
Hóditott, bűvölt, merre csak mene!
Nem láttátok őt, jámbor utlakók?"

,Do láttuk őt; im itt jő . . . közelit . . .
Ha jól fested, ugy az csak ő lehet:
Haja dús barna; szeme is szelid
S ajkán a rózsapir foglal helyet.
Minket is hódit s bűvöl, oly kecses!
De nézd, im itt á l l . . . hát nem ismered?
lm köszönt is, és neveden nevez . . .'
„Nem, ez nem ő . . . roszul lát szemetek." —

,Szegény ember!' — mondják, a merre megy,
De ő nem hallja, mert se hali, se lát.
„Hol, hol van ő? ő, az egyetlenegy?!"
így epedez, és megy tovább, tovább . . .
„Tudott mosolygni, mint az angyalok!
Két sötét ujhold őrzé két szemét;
Lába alatt a fü alig hajolt! . . .
Nem láttátok őt, jámbor uti nép?"

,Do láttuk őt, oh nézd: nem ő az ott,
Ki uo-y lebeg, mint köunyü délibáb?
Ajkán ily mosolyt angyal hagyhatott,
S ép oly d:rült, a mikép leirád.
Szemölde ujhold, bárha fekete,
Ö az bizonynyal, más nem is lehet!
Szemünk ennyire tán nem tévede? • • •'
„Nem, ez nem ő . . . roszul lát szemetek." —

,Szegény ember!' — mondják, a merre mogy, •
De ő nem hallja, mert se hall, se lát.
„Hol, hol van ő? ő, az egyetlenegy?"
így kesereg, és megy tovább, tovább . . .
„Galambszelid volt hő tekintete!
Elpirult a hó gyöngéd vállain!
S karja?! . . . lehullt a művész ecsete! . . .
Nom láttátok őt jó barátaim?"

k iiyoiiioruság pitvarában.
„Egy levita emlékirataidból.

(Folytatás.)

így értünk a kastély udvarára a pom-
pásnál pompásabb virágok és árnyékos, te-
rebélyes tölgyek közé. A kis grófkisasszony
is ott sétált egy goromba képű asszonyság-
gal, kinek a két vállán hosszú fürtök lógtak.
Köszöntünk nekik és tovább mentünk. Az
igaz, hogy gyönyörű egy épület volt az a
kastély. Áz a szép, széles, oszlopos tornácz,
a hatalmas nagy ablakok, elül a hat már-
ványlépcső, ezek alján a két kő-oroszlán, az
oszlopok fölött a faragott czimer, (egy tö-
rökfejet tartó vitéz) előtte a kert fehér nyár-
fáival, óriás jegenyéivel, hatalmas tölgyei-
vel és tömérdek virágjával — most is előt-
tem vannak. Pedig már van húsz esztendeje,
hogy utolszor Újtelken voltam. Azóta, hal-
lom, nem sok gond van rá fordítva. Ritkán
laknak benne s nem igen tatarozzák. Vako-
lata málladozik, az oroszlánok sérült álla-
potban vannak, virágot senki se ültet többé,
mert kertész nincs, s a hatalmas fák legna-
gyobb része kiveszett. Olykor vágyakozom
látni, legalább még egyszer, mielőtt megha-
halok. De szerencsémre, csakhamar átlátom,
mi haszontalan és teljesülhetlen vágy ez. És
megvigasztalom magam azzal, hogy a szép
múlt emlékei szemben a rideg jelennel csak
métf jobban elszomoritanának. Lábnyomokat
találnék még keresni az elhagyatott, köves
rendetlen utakon, virágokat a becsukott,
betáblázott ablakokban és ruhasuhogás után
hallgatóznám az üres, néma szobákban. Bo-
lond, bolond vén ember — gondolom ilyen-
kor magamban, —jobb neked itt, ahol vagy;
csak maradj, maradj!

A szép, hosszú, koczkás kövekkel kirakott
folyosón találkoztunk a komornyik úrral
(egy nagy állu, borotvált képű némettel), ki
épen akkor sárga gombjaival babrált s a ki-
től egész alázattal kérdezte meg apám, hogy
merre keressük ö méltóságát? Oh a komor-
nyik urat már ismertem jól, noha vele sem
én, sem pajtásaim valami jó lábon nem állot-
tunk soha. Oka ennek a,-.on, könyőrületről
hallani sem akaró szigorúságban feküdt,
melylyel a komornyik ur bennünket, fiatalo-
kat — valahányszor csak a hátulsó kert
bokrai közt, akár mint halálra szánt zsiván-
nyok bujkáltunk, akár mint pandúrok a

törvény nevében kerestük a gonosztevőket,
— egy suhogó nádpálczával kikergetett a
paradicsomból, sürün szórván utánunk szit-
kait, melyek azonban idegen nyelven lévén
ejtve, ránk semminemű hatással nem voltak.
Egy alkalommal az illető poroló pálcza el is
ért épen engem, ki szokás szerint leghátul
szaladtam. Hogy akkor a megcsipetés komo-
lyabb következményeitől megmenekültem,
csak lélekjelenlétemnek köszönhetem, mely-
lyel a félig vízzel telt nagy árokba beugrot-
tam, hova a komornyik ur uj kamáslijában
nem mert követni. Most azonban fátyolt bo-
ritva a múltra, egész készséggel mutatta
meg az ajtót, melyen át a gróf ur méltóságos
színe elé juthatunk.

Édes apám még az ajtón kívül, a folyosón
levette nagy karimáju, kopott kalapját, az-
után koezogtatott, nyitotta az ajtót s én
reszketve léptem be utána — először éle-
temben — grófi szobába. En édes istenem,
ugyan hogyne kápráztak volna el ennyi fény
láttára az én szegény, parasztos szemeim,
melyek eddigelé alig láttak szebb, uriasabb
dolgokat czifrán kifaragott kakukk-óránknál,
melynek recsegő hangjait néha egész gyö-
nyörűséggel hallgattam; a három szép,piro-
sas narancsnál almáriomunk tetején, melyek
a grófi üvegházból kerültek s a melyekhez
nyúlnunk a legkeményebb büntetés terhe
alatt meg volt tiltva; mindenekfölött pedig
Julcsa kis tarka kendőjénél, melyet neve-
napjára kapott ajándékba kereszt-anyánktól,
ki Bánfán lakott s egy zsugori prókátornak
volt a felesége. Igazán elkáprázott a szemem
a sok fényes, selyem függöny, faragott bútor
és aranyrámás tükör láttára. Félénken bá-
mészkodtam azon, általam sokáig tengeriek-
nek hitt, czifra tollú madarakra, melyek
nagy, lombos, lehajló águ fák közé voltak a
falakra festve. Mis; én ámulva forgattam
kezemben sapkámat, addig apám többször
meghajtotta magát a méltósagos gróf ur
előtt és hatalmas kalapját egy alacsony szek-
rény kiálló párkányára akasztotta.

A méltósagos ur ritka szép ember volt.
Erőteljes termetű, sárgás, epés arczú, éles
tekintetű ember. Allát kiborotválva hordta,
sürü fekete barkót viselt és tömött bajuszát
fölfelé pödörte. Csak rá keHett nézni, látszott
külsején is a nagy ur. Ha néha ugy arra
járkált a mezőn, a hol mi játszottunk, rende-
sen elbújtunk előle a szénaboglyák mögé és
nem mertünk addig előjönni, mig el nem
tűnt szemünk elöl. Pedig egyikünknek se
szólt soha egy rósz szót se. Mikor beléptünk
hozzá, egy karos-székben ült, széles galléru,
fekete kabátban és bö „angol" nadrágban,
mely akkoriban kezdett elterjedni. Hangosan
pörölt egy igen szép arczu, velem körülbelöl
egyidős fiára, ki az ablakon kikönyökölt, le-
kiabált a kis gróf kisasszonynak és a goromba
képű, füstös asszonyságnak, nem igen vetve
ügyet a pörlekedö grófra. Tudta jól, hogy
ha pöröl is, nem haragszik rá ez, mert ö rajta
kivül nincsen több fia.

Miután apám számtalanszor meghajtotta
magát és számtalanszor elmondotta, hogy:
csókolom kezét, méltósagos uram! — végre
észrevett bennünket ő méltósága. Felénk for-
dult, bólintott egyett a fejével és rám mu-
tatva, nem egészen tiszta magyarsággal
kérdé:

— Ez hát a rektor ur fia ? — Még vala-
mit mondott utána deákul; de azt természe-
tesen nem értettem.

_ Igenis szolgalatjára, méltósagos uram,
— felele édes apám. — Igenis szolgalatjára,
ez a kis fiam. Gábor csókolj kezet a méltósa-
gos urnák.

Megtettem; de nagyon ügyetlenül tehet-
tem meg, mert a kis gróf, kinek szemei most
merőn rám voltak szögezve, jóizün elka-

!

!
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czagta magát. Atyja azonban, kitől mi, sze-
gény gyerekek ugy féltünk, hogy a boglyák
mögé bújtunk előle, jóindulattal tette fehér
kezét fejemre és gyöngéd hangon szólt
hozzám:

— Csak aztán tanulni kell ám szorgal-
masan, fiam. Ugy lehet belőled valami és
ugy szerzesz örömet apádnak.

— Csókolom kezét, méltóságos uram, —
szólt közbe alázatosan édes apám.

— Én nem feledkezem meg rólad, —
folytatta a gróf ur, — és gondolj te is jó
szívvel reám. Ha majd kikerülsz a kollé-
gyiomból, szerzünk valami tisztességes stá-
cziót.

— Csókolom kezét, méltóságos uram, —
monda ismét szegény apám és ezúttal meg
is tette. Szemei tele voltak könyekkel, melye-
ket egyetlenegy fehér zsebkendőjével törül-
getett. Beszélt valamit deákul; de nem olyan
sebesen, szépen, mint rendesen szokott, hanem
akadozva és közbe-közbe a szemeit törül-

majd hogyan fognak szertefutni a paraszt-
gyerekek !

A következő napok készülődésben teltek
el. Sára mindig mosott, mintha isten tudja,
mennyi fehérneműm lett volna. Anyám ru-
hámat rakosgatta és az utolsó napon pogá-
csát sütött; annyit, hogy egy nagy keszkenő
tele volt vele. Levágott és megsütött egy
kakast is, feldarabolta szépen és a pogácsa
mellé pakolta. Apámnak mindig jó kedve
volt s fünek-fának a méltóságos ur kegyes-
ségével dicsekedett. Julcsa mindig velem
akart játszani, mert szabadságot kapott
anyánktól, hogy mig én itthon leszek, lete-
heti a kötését. Hadd játszák ki magukat a
gyerekek. Én szomorúan üldögéltem benn a
kályha melletti zugban vagy fönn a padláson
a szénában. Vigyáz előttem feküdt, rám-rám
vetette sárgás szemeit és nyalta a kezemet.
Ha láttam anyámat,a mint akemenczekörül
sürgölődött vagy odahátul életet szórt a
baromfiaknak, olyan bús volt, hogy el se

— Hát csak itt hagysz bennünket, te fia
rektram ?

— Itt biz ö. Elmegy Bánfára úrnak.
— Urnák? Annak ám. Papnak, nem

urnák.
— Hát a pap nem ur ?
— Te bolond! Hogy lenne az? Nem lát-

tad, milyen lyukas a tiszteletes ur csizmája?
A pap csak pap.

— Nem prédikálnál egyet, Gábor?
— No mutasd meg, mit tudsz.
— Láttuk ám az uj mundérodat is.
— No már az igaz, hogy ur lett belőled,

akárki mit mond.
— Ne lármázzatok annyit, — kiáltott

közbe Sándor Gyuri, — kinek van egy garasa ?
Neked van; ugyan hol loptad? No csak ide
vele. Gábor, fej vagy irás ? írás. A mi ré-
szünkön vagy. Fogd a laptát és adogass.

A többiek még vihogtak, de azért másnap
reggel, mikor kocsink keresztül döczögött a
falun, mind künn állt az utcza-ajtóban, saj-
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getve. Azt̂  hiszem, ezek voltak hálájának
szavai a méltóságos ur kegyességeért, melyet
irántam tanúsított. Ez csak mosolygott és
integetett a kezével, hogy: — Jól van, rektor
uram, jól! — Azután csöngetett, mire bero-
hant a komornyik ur, apám nagy kalapját
leverte a szekrény párkányáról, mely azon-
ban minden neheztelés nélkül vetetett föl
újra, és mi, több ízben megint meghajtván
magunkat, távoztunk a fényes, selymes, ara-
nyos^ tengeri madaras szobából.

Nagyot lélegzettem és megkönnyebbülve
éreztem magamat a folyosón. Csodálatos volt
azonban, hogy tökéletesen még sokáig nem
tudtam magam összeszedni, mert ugy tetszett
nekem, mintha a kis gróf még mindig reám
néznt\ Szinte láttam nagy, fekete, fényes
szemeit rám szögezve, melyekben tüz, dacz
annyi volt. Ereztem, hogy felém van fordulva
arcza, mely fehér volt, mint a tej. Hallottam
kaczaját ügyetlenségem fölött. Máris féltem
tőle és az jutott eszembe, hogy hát ettől

tudta titkolni; ha hallottam kis testvérem
csengő hangját, ki játszani hitt, lehajtottam
fejemet a Vigyáz bundájára, átkaroltam
nyakát, és búsultam, mig el nem aludtam.

Utolsó este kimentem elbúcsúzni a paj-
tásaimtól. A Bajcsiék szérűjén folyt a játék,
melynek lármáját már messziről lehetett
hallani. Még nem láttam őket, már tisztán
kivettem a Sándor Gyuri vastag hangját, ki
a laptáért orditozott, melylyel valószínűleg
jól hátba teremtett valakit, mert a kis
Marczi felén levők nagyon el voltak szomo-
rodva. Gyuriék pedig vigan kiabáltak, mikor
közéjük értem. Körül vettek mind és nevet-
kérezve tekintgettek rám. Én kérni akartam
őket, hogy ne feledkezzenek meg rólam, ha
majd nem látnak, mert a sötét szobában
Bánfán, könyvem mellől én igen-igen sok-
szor fogok rajok gondolni. De ők elkezdtek
csufolódni, a hogy a gyerekek szoktak, és én
elkeseredvén, egyszerre mindent elfelejtet-
tem, a mit csak mondani akartam nekik.

nálkozó képet vágott és harsány „szerencsés
utat" kiáltott utánunk. Otthonn keserves volt
a bucsu. Sára az ajtóragasztónak támaszko-
dott a konyha előtt és kék kötényével törül-
gette a szemeit. Bátyám biztatott, hogy sem-
mit se féljek, jobb dolgom lesz, mint neki,
mert nem visznek el katonának; de Julcsát
számtalanszor meg kellett ölelnem és csókol-
nom. Csak akkor vigasztalódott meg egy
kissé, mikor mindnyájan biztosítottuk, hogy
a jövő héten visszajövök és neki piros czipőt
hozok ajándékba. Anyám beesett mély sze-
meiben könyek csillogtak. Hullatott-e értem
egész életemben valaki oly igaz és forró
könyéket, mint ő; mosolygott-e reám valaki
arczárói annyi szeretet, mint az övéről?
Bizony soha senkiéről. Milyen boldogok a gaz-
dagok, kiknek módjukban van kedveseik vo-
násait megörökittetni! Mi szegények voltunk
és nem tehettük ezt. De bár nincs meg
vászonra festve, ágyam fölé akasztva az ö
korántsem szép, de nekem oly kedves, hala-

257

vány, beteges, szerető arcza; bár nincs ez
meg többé sehol a világon, nincs meg azóta
a föld' alatt se, a hova tették, néha mégis
ugy előttem van, ha róla és a régi, régi na-
pokról gondolkodom s a he-
lyett, hogy—mint megérdem-
leném, — vádolna, elitélne,
porba sújtana, most is szere-
tettel mosolyog reám, mint
hajdan, mikor még élt.

— Mehetünk Gyuri, me-
hetünk, — szólt apám az én
tanítványomnak, Bojtos Gyuri-
nak, ki maga ajánlkozott, hogy
az apja kocsiján, lovain szíve-
sen elvisz bennünket Bánfára.
Megindultunk. Vigyáz sokáig
szaladt kocsink mellett ugatva,
csaholva, nyikogva. Anyám
testvéreimmel kiállt az utcza
közepére, hogy annál tovább
láthasson bennünket, vagy leg-
alább a port, melyet kocsink
•ver. Végre eltűnt elölünk egé-
szen az apai ház fehér falai-
val, virágaival az ablakokban
és Vigyáz kutyájával, mely
lihegve, nyelvét öltögetve for-
dult vissza. Egymásután bo-
rultak ködbe mögöttünk a
kastély, a templom tornya és
az óriás jegenyefák. Elhagy-
tam otthonomat, gyermekko-
romat, melynek még nem vol-
tak álmai, csak örömei.

Törüld meg a szemedet
fiam, — monda apám. Nagyon
gyönge szived van neked. Ha
énnekem ilyen lett volna haj-
dan, bizony, bizony... De mit
emlegessük az elmúlt időket.
Törüld meg szépen a szeme-
det és ne sirj.

Gyuri hátranevetett, én
megtörülgettem könyes szemeimet és pró-
báltam nem sirni. De azért csak ködösen
láttam én mindent magam körül. A messze
sárgálló szántóföldeket, melyekről már le
volt aratva és be-
hordva a gabona,
az utszéli fákat,
melyeknek zöld
lombjait megher-
vasztotta a nyári
hőség, a ritkás
tölgyerdőt egy
lankásan ereszke-
dő dombon, a fal-

vakat, melyek-
mind nagyon ha-
sonlítottak Újte-
lekhez, a szérű-
ket, pusztákat, hol
lomhán tapogtak
a nyomtató lovak
és még lomháb-
ban biztatták eze-
ket gazdáik, —

mindezt csak
olyanformán lát-
tam, mintha viz
alatt lettek volna.

Az éjszakát egy
falusi korcsma íj
padján töltöttük. • ;.»
Atyám már java- ' *
ban hortyogott, • _
mikor én még x

mindig azon jár-
tattam az eszemet, hogy mennyivel jobb
lenne most abban a puszta ágyban feküdni,
melyet minden este anyám vetett meg és
hogyan aluszik el otthon kis húgom a nél-

kül, hogy én megcsókoltam egészséges, pi-
ros arczát.

Végre a zsidó korcsmáros elfújta a
pislogó mécset, szalmazsákján egyet rú-

gott
aludtam.

Ajkát festö japáni hölgy.

s én is lassanként lecsöndesedve,
(Folyt, köv.)

Beöthy Zsolt.

cl-

Japáni hentesbolt.

A József-szobor.
Képünkön hű mását látja az olvasó ama szo-

bornak, melynek fölállítása nemzeti ünnepély gya-

nánt van följegyezve a közelebb múlt napok tör-
ténetében; melynek terve és létesülése közt két
évtized folyt le eseményekben szegényen, megpró-
báltatásban gazdagon.

Társlapunkban rá mutattunk
ez ünnepély politikai horderejére
melyen együtt ünnepelt az alkot-
mányossá lett király és dynastiá-
jának több tagja, a magyar nem-
zeti érzületű nádor emléke iránt
folyvást lelkesedő nemzettel.

Itt magáról a szoborról kell
szólanunk.

A József-szobor magassága ta-
lapzatával együtt 6 és fél öl,
miből magára a szoborra harmad-
fél öl esik. A talapzat szürke, csi-
szolt gránitból készült, s rászöge-
zett aranyos betűkkel ezek fölira-
tai: első részén, moly a belváros
felé tekint: Josepho Archiduci
Austricte, regni Hungáriáé ultra
L. annos palatino, pia memória
dicatum MDCCCLX;" jobbra:
„Pest városát újra alkotta," balra:
„Egész életét a közügyeknek szen-
telte," hátul: „Nádorrá választa-
tott 1798. november 12-én." A
szobor bronzból van öntve és
40,549 frtba került. A nádort a
szent-István-rend palástjában áb-
rázolja, a mibon őt soha senki sem
látta köztünk, s mert e köpeny
egész a bokáig leér, a szobrásznak
is nagy akadályára szolgált a vál-
tozatos körvonalok előállításában.
A nádor alakja kissé olőretett jobb
lábbal áll, balját csípőjére helyez-
ve, jobbjában pongyola kalpagot
tartva, melyből kolcsag - forgó
emelkedik ki. A köpeny (melyet
a vállon köröskörül mell-középig

leérő gallér fed, hímzéssel, prémmel, és a rend-
jellel borítva) azáltal nyilik szét elől, hogy mind
a jobb, mind a balkéznek oly mozdulat van adva,
mely redőkbe vonja a köpenyt, s ezt az előre lépő

jobb láb térde is
segit szétháritani.
A nyilas alól ismét
majd térdig érő,igen
szépen czisellirozott
alsó öltöny látszik,
néhány simán alá
futó vastag redővel.
A szobor baljának
van legtöbb hul-
lámzatos körvonala
a csípőre tett kéz, s
a felső öltöny bő uj-
jának gazdag redő-
zete által. Itt az
egész öltöny redő-
zote fostőin válto-
zatos, s a köpeny
széle szép hullámok-
ban hull alá. Az
arcz hasonlatossága
jól sikerült, s az
egész szobor gon-
dos, részletes mun-
kát árul el, kivált a
prémek és hímzé-
sek feltüntetésével.
Valami művészi fel-
tünőség nincs rajta,
de az egész jó ha-

tású. Halbignak okvetlen sok baja volt, hogy
a minden formát elfedő nagy köpeny redőzetéből
állítsa elő a változatosságot. Csak a jobb láb feje
túlságos nagy, minthogy ez, közelebb áll hozzánk,
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mint az alakzat többi része. — Mindenesetre di-
szére válik e szobor fővárosunknak. Nyilvános
tereinken eddig még nincs semmi, a mit ezzol
összehasonlíthatnánk. Óhajtjuk, hogy a készülőben
levő Széchenyi és a tervezetbe vett Petőfi szobrok
mielőbb, mint méltó emlékek, diszit sék fővárosunk
köztereit.

Nem mondhatjuk, hogy ne volnának embe-
rcink, a kik méltók a nemzeti emlékekre; csak
nemzedékünk tegyo méltóvá magát ily emlékek
emelésével.

Alkotmányos fejlődésünk haladtával remél-
hetjük, hogy fővárosunk e tekintetben is méltó
társává emelkedik a mivolt világ hasonló főváro-
sainak. (s.J

Képek .1 a p á n b ó 1.
ni.

A japáni nők.
Hiimbert, ki a helvét szövetség megbízásából

Japánt az utóbbi években beutazta, következőleg
irja le néhány japáni előkelő hivatalnok nejének
és gyermekeinek látogatását, melyben őt azok ré-
szesiteni kegyesek voltak:

„Egy délután jelenti szolgám, hogy szállásom
kapuja előtt egy csoport hivatalnokné van gyerme-
keivel együtt és velem szeretnének beszélni. Ezeket
a nőket férjeik felhatalmazták, hogy nekem hálál-
kodjanak ; aztán meg arra is régóta kíváncsiak
voltak, hogy miként néz ki egy európai ház beren-
dozése? Az előcsarnokban csakhamar egy vidám
arczu kodves csoportozat jelent meg: néiry nő, két
eladó leány s ogy rakás gyermek. A nói< egysze-
rűen, de tisztán voltak öltözvo; ugy látszik, hogy
oz alkalommal nom mázolták ki arczaikat s fogaik,
miként az egy japáni férjes nőhöz illik, holló-fe-
keték voltak.

Ellenben az ifjú leánykák ajkaikat kármin-
vörösre pingálták, hogy fogaik vakitó fehérsége
annál jobban kitűnhessek. Arczaik vörösre voltak
festve s fürtoik közé skarlát vöröskrepp-etfontak;
a széles öv viritó szinü kölniekből állott. A gyer-
mekek mindig hajadon fővel járnak s hajukat le
szokták borotválni s csak néhány tincset hagvnak
meg nekik, már a szerint, hogy melyik nemhez tar-
toznak s milyen idősek."

„A nők nekem sok szépet össze-vissza beszél-
tek, s én bevezettem őket a szobákba, miután
saruikat az előcsarnokban lehúzták. Azok felett, a
miket láttak, kezdetben őszinte, naiv csodálkozást
mutattak, do csakhamar átalános derültség állott
be, mikor az egész csoport a nagy tükörbon magát
megpillantotta. Azután a falakon függő képekot
vették szemügyre; különösen Hollandia királyát
és királynőjét bámulták meg nagyon. De sehogy
sem akart fejőkbe férni, hogy a hollandi „Taikun"
lova mellett áll, mint ogy japáni beto (lovász). A
székek használata iránt hamar tisztába jöttök; de
hogy a kerevetek mire valók, azt már csakugyan
nem tudták elképzelni. Kérdezték, hogy arra is
keresztbe vetett lábakkal szoktak ülni, ha a mel-
lette álló asztalról enni akarnak. Felette kényel-
metlennek találták, hogy egy ilyen finom bútoron
lecsüngő lábakkal üljön az ember. Az egyenruhák
gombjain is nagyon elbámultak, mert Japánban
gombokat sohasem használnak, hanem öltönyeiket
zsinórokkal aggatják össze Néhány illatszeres üveg
átalános tetszésro talált; a kölni vizet nem sokra
becsülték, mivel a japáni nők nem hordoznak bat-
tiszt-zsobkendőket. Mutattam nokik néhányat, me-
lyek appenzeli csipkékkel voltnk beszogvo; a nők
ugy vélekedtek, hogy a csipkék inkább csak arra
valók, hogy az uri asszonyok ruháit ékitsék. Zseb-
kendőt abból a czélból, melyből az európai nők
hordják, azt a világért sem hordanának s bizonyo-
san a legegyszerűbb leány is nagyon szégyclné azt
kezében vagy épen a zsebében tartani, miután azt
az ember európai módon használta. E czélra ők
bizonyos növény-papirt használnak, melyet apró
négyszögletű és összehajtogatott darabokban kön-
tösük valamelyik redőjében rejtegetnek; a haszná-
lat után a papirdarabkát eldobják. Mutogattam
nekik többféle jtűt, ezérnát s több effélét; rögtön
megegyeztek abban, hogy Európában az ilyen esz-
közök használatához mégis csak jobban értenek,
mint Japánban; varrógépet ezelőtt sohasem láttak-
Nagy részvéttel s némi megindulással nézegették
n, fényképezett arczképoket családi albumomban.
A gyermekek közt, nagy örömükre, nohány svájezi
tájképet osztogattam szét."

Képünk egy japáni angyalkát épen abban a
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kodves működésében ábrázol, melyben őt annyi
férfinak bemutatni szinte gyöngédtelenség. De
hiába! a művészet és tudománv előtt még a női
pipere-asztal titkai sem szentek.

IV.
Japán ipara.

A japániakat méltán helyezhetjük a világ leg-
szorgalmatosabb nemzetei közé, s mind az ipar és
mesterségek, mind a finomabb művészetek tekinte-
tébon bámulatos tehetséggel vannak megáldva A
mi a japániak ipartermékeiből az utóbbi párisi

i világkiállításon látható vala, általános csodálkozást
1 ébresztett s eléggé bebizonyította, hogy a kelőt
sziget birodalmában a polgárosultság magas fokán
álló nemzet él. Nekünk európaiaknak épenséggel
semmi okunk sem lehet arra, hogy e kelot-ázsiaia-
kat csakúgy félvállról vegyük, mert sok minden-
féle dologban egy szivonalon állnak velünk és nem
egy tekintetben tul is szárnyaltak bennünket.

Iparuk fejlődése is határozottan a nemzet
géniuszát követto s mindon tekintetben eredeti
maradt. A műveltségnek azon magas foka, melyre
rangokat felküzdötték, annál is inkább megérdemli
figyelmünket, mivel Japán egészen az utóbbi há-
rom századig csupán egyetlen polgárosult nemzet-
tel, a khinaiakkal, állott öszeköttetésbon és közo-
lebbi érintkezésben. Ezektől átvettek ogyet s mást,
hanem azt is azonnal japánizálták, azaz: saját élet-
módjoknak, viszonyaiknak és körülményeiknek
megfolelőleg alakították át. Az európaiaktól, kik
a XVI-ik század elején már jöttek s a követ-
kező század elején már elüzettek, alig tartot-
ták méltónak valamit elsajátítani. A mit használni
és fölhasználni tudtak, azt könnyen megszerezhet-
ték a hollandoktól, kiknek, a mint tudjuk, némi,
habár felette korlátolt, közlekedés meg volt en-
gedve a birodalommal.

A japániak minden kézimesterségben kitűnő
terméket állitnak elő, s némelyeknél egészen azt a
rendszert követik, mely nálunk szokásban van.
Hanem olyan iparág is van elég náluk, melynek
mi még a hírét som hallottuk soha, mivel termé-
szetesen ott a viszonyok és a szokások is egészen
mások, mint Európában; már pedig az életszük-
ségletet az életviszonyok, az ipart és művészetet az
életszükségletek szülik. A legyezők és lakkozott
kalapok készítése, mely utóbbiak többnyire vizhat-
lanok, valamint a látogatójegyek gyártása is kizá-
rólagosan japáni találmány és iparág, melylyel
igen sok munkás foglalkozik mindakét nemből.

Gépekot csak a legújabb időkben vittek be
Japánba, s az is a kormány részéről történt, mely
hajógyáraiban a vas hadihajók építésénél, vala-
mint gépgyáraiban és öntődéiben is európai módon
dolgoztat. A japániak o részbon is oly nagy
ügyességet árulnak el, hogy már magok is tudnak
gépeket olőállitani.

A mesterségek el vannak terjedve az egész
országban, mely sűrű népességét s annak fáradha-
tatlan szorgalmát tekintve, valóban egy méhkas-
hoz hasonlít. Némely iparágakban a munkafelosz-
tást is alkalmazásba vették.

A porczellán edényekot, lakkozott bútorokat
s egyéb eszközöket, broncz-öntvényekot, a minden-
féle érczárukat s különösön fegyvereket oly kitű-
nően állítják elő Japánban, hogy e téren kelet
egyetlen országa sem versenyezhet vele, sőt a
japáni ipartermékek Európában is nagy hirnek és
kolendőségnek örvendenek.

A selyem-, karton- és gyolcs-szövésben s an-
nak művészios fostésébon hasonlókép a japániak
állnak első helyen Ázsiában. A sólyom-szövésben
valóságos mesterek.

A magasabb művészetekben, szobrászatban,
festészetben, aranyozásban, ozüstözésben és zomán-
ezozásban Japán a művelt világ bármely országá-
val sikra szállhat.

De szálljunk le a magasabb műipar és mes-
torségok régiójából a talán prózaibb, de minden-
esetre sokkal nélkülözhetetlenebb foglalkozások
műhely eibo is. A ezukrászatot a japániak oly nagy
tökélyro vitték s aczukor-süteményekkészitésében
oly találékonyságot és leleményességet árulnak el,
mely minden európait méltó bámulatra gerjeszt. A
számtalan sok szelencze, melyekben a ezukrászok-
nál a ezukorsütomények állanak, szeszélyesnél
szeszélyesebb alakú állatokat és növényeket s
mindonféle, képzelemszülte csodaszörnyokot ábrá-
zolnak. Valahányszor a nyalakodó társaságból
valaki egy-egy szelonczét felbont, mindig általános
derültség fogja el a jelenlevőket a bizarrnál bizar-
rabb meglepetés miatt.

Maga az a henttsbolt, melyet képünk ábrázol,

< s mely, a mint látszik, egyszersmind vendéglő
I is, annyira feltünteti a japáni effélo intézetek
I minden eredetiségét, hogy még a legnierészebb
[ képzolemnek sem igen hagy valami sok tenni
' valót. S. L.

Régi irodalmi levelek.
Két egyszerű levelet tisztítunk meg a fe-

ledés porától; két jónevü írót mutatunk be
pongyolájukban éskeresetlenségükben. Egyik
a jó öreg generális, a „Rontó Pál" és „Peles-
kei nótárius" irója Gvadányi, a másik a ma-
gyar színészet és hírlapirodalom körül oly
sok érdemet szerzett Kulcsár István.

Gvadányi levelén — melyet helyesírási-
lag is hiven adunk — meglátszik, hogy a
74 éves ősznek már ekkor nehéz volt az irás,
a kardhoz szokott s tizennégy táborozásban
résztvett erős kéz a könnyű tollal remegett,
de azért a katonás egyenességböl és szóki-
mondásból — ugy látszik — nem vesztett
semmit, valamint a hazai irodalom iránti
szeretetén sem látszik meg, hogy 43 évig az
osztrák hadseregben szolgált.

A levél igy hangzik:
„Bizodalmas jó Akaró Professor Uram!
Tandem aliquando az Erdélyi Tudós Társas-

sághoz irtt levelemre az el enyészett Június hói-
napnak végin választ vettem, de tsak annyit tudok
abból Profossor Urammal kőzleni, mintha nem is
irtam volna. A válasz az Erdélyieknek szokássa
szerint tzikornyás, de erőitetet szavakból állott,
mentik magokat, hogy sok már el kezdetet munká-
jok miatt idejek nem volna azon pontok és kérdés-
sok megfejtésére, a melyeket én nékiok küldöttem
és felelni is, mivel feleleteknek ki dolgozássá leg-
aláb is egy fertály esztendőit kívánna. Utóllyára
azzal zárták bé válaszokat, hogy kérdésseimre nem
tsak nem (?) fognak felölni, de még feleletekot
nyomtatásba is meg fogják küldeni, ha én maga-
mat a teendő költségeknek meg téritésséro fogom
ajánlani. Ez én előttem annyit tészen mind azon
köz mondás: Beszél, beszél a Barát, de Alamisna
a Vége. Ok tsak magok hasznát kereső emberek,
a mint válaszokból ki tanulhattam. '

Donétörődgyön Professor Uram! reménylem
hallotta hírét Baróti Szabó Dávid Úrnak, a ki is
Erdélyi szülemény Ex Jesovita. Ez egy tudós Uri
ember, különösson nagy Poéta, és a Magyar Lite-
raturának is nagy elő mozditója, meg akarván
velem esmérkedni, idejött hozzám Szakoltzára,
valóban örvendok is, hogy meg esmérkedhettem
vele. Többi barátságos beszédeink között, a tudva
lévő kérdéssekot meg mutattam nékíe, a ki is el
olvasván ezekot mondotta: Nem kelletett volna
ozekot Erdélybe kűldoni, mivol az én munkámbn(n),
a melly most tsak hamar nyomtató prés alá fog
jönni mind benne lesznek. Meg mutatta nékem
ezen még egészben el nem készült munkáját, és
áztat mondotta, hogy második oka hozzám való
jövetelének a lett volna, hogy áztat velem közöl-
hesse. Ezon munkája magába foglallya a Magyar
Prosodiat, Magyar Ortographiát, a Magyar be-
szédnek módgyát, és némoly különös szavakat, ha
egyszer ezen munka napfényt fog látni, a mint
nom sokára meg is fog esni *), tehát ezen könyvet
javaslom Professor Uramnak meg szerezni , a
mellybe minden maga kétségeskedésseit meg fogja
találni. Ezen Baróti Szabó Dávid Ur 2-da Junij
tőlem ogyonessen Kassára ment fel (hol eddig
lakott és 18 esztendeig tanította a llhetoricat) ba-
gázsiájáért, mivel ezentúl Komárom Vármegyé-
be^) Virten fog lakni. Úgy egy osztunk meg egy-
mással, hogy Kassáról megtérvén edgyűtt megyünk
Pöstényi hév vízbe feredni, a hol is munkáját még
jobban meg rostálni időnk lészen. A midőn ezeket
tudtára kívántam adni tartozó tisztelettel maradok

Bizodalmas jó akaró Professor Uramnak
Szakoltzán Júliusnak 2 kán köttelcs szolgája

U99. Gr. Gvadányi Jósef m. k.,
Gralis.

Fő Tisztelendő Nagy Erdemű Matkowits Nagy
Praepost Úrnak tiszteletemet teszem."

A küleziin hiányzik és igy nem tudni,
hogy e levél kihez volt irva. Lapunkhoz
még 1864-ben küldte ezt be Nagy-Bányáról
Lajos György ur, ki egy Séllei nevű, 1860.

*) Említett munka meg is jelent a következő czimmel:
Ortographia és Grammatikabéli Észrevétélek a magyar pro-
sodiával együtt. Komárom, 1800. 8-r.

körül Nagy-Bányán elhalt exjesuita iromá-
nyai között találta meg s közlés végett azon-
nal felküldötte. Azonban Sélleihez aligha
volt irva, mert egyrészt a kortávolság nagy,
de másrészt századunkban ily nevű irodalmi
embert nem ismerünk, pedig hogy e levél
csak irodalmi ügyekkel foglalkozó emberhez
irathatott, azt egész tartalma bizonyítja.

Kultsár levele hasonlókép ez utón került
hozzánk s kihez intézése felöl ennek sem
vagyunk tisztában, eredeti volta azonban
nem jöhet kétség alá. Valószínű, hogy vagy
Baróti Szabó Dávidhoz, vagy Virág Benedek-
hez volt küldve, miután tanárviselt emberek
közül tán csak tölök jelent meg e tájban
versgyűjtemény.

Szövege ez:
,,Tudós Hazafi!

Mind Hivatala, mind Schlachta Úr által ke-
zemhez jött Versei elég okaim lehetnének, hogy az
Úrhoz folyamodjam ezen elkezdett Könyvnek *)
megkodveltetése oránt: de különösen az emiitett
Úrtól értett kész barátsága leginkább bátorított.
Nem is kételkedem, hogy tekéntvén a Magyar
Históriának héánosságát, és azon tollyes egészsé-
get, mellyet adni igyekezem ezen Könyvnek az
által, hogy e folyó esztendő végéig kiterjesztem,
elegendő okot fog az Úr találni ajánlására. Ez igen
hasznos Könyv lehet az Ifjúságra nézve.

E mellett bátorkodom az Urnák ajánlani az
általam még 1794. kiadott Török Országi Levele-
ket **), mellyekben a Rákóczi Ferencz(cz)el buj-
dosó Magyarok történetei foglaltatnak. Ez is kel-
loroetes Olvasás volna a Magyar nyelvet tanulók-
nak. Légyen az Ur oly barátsággal hozzám és
ezon Könyveket ajánlani méltóztassék. En minden
kivántató alkalmatosságban készségét viszsza szol-
gálni igyek(ez)em.

Az Úrnak alázatos szolgája
Pest, 6-a Junii 1802. Kultsár István mk.,

az Ifjú Gróf Festetits Nevelője

Közli: Eötvös Lajos.
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vegyületei, hogy tehát azok mindennemű zsirne- | nem és főleg czélszorüségük és kelleniO3ségüknél
fogva is. A stearin-gyertya tiszta hófehér, nem

A párisi világtárlat és a magyar ipar.
in.

Szappanok, steariu és paraffin-olajok és
egyéb zsirnemek.

Mindezen szereknek kiterjedt használata és
alkalmazása nemcsak az ipar különféle ágaiban,
hanem a közéletbon is azoknak fontosságát, és az
ezeknek előállításával foglalkozó üzletek nagysá-
gát eléggé igazolják. Alig is volt tárgy található
az egész osztályban, moly nagyobb mértékben és
nagyobb kiterjedésben képviselve lett volna, mint
ezen a közéletben és minden háztartásban a legutolsó
osztálytól kezdve a legfolsőbbig egyaránt szüksé-
ges czikkek.

Liebig a már emlitott híres vegytani levelei-
ben azt állítja, hogy a fogyasztott szappan mony-
nyiségéből biztosan lehet következtetni valamely
nép jóllétére és vagyoni állapotára A tisztaság
iránti szeretet a jóllétnek és polgárosodás bizonyos

fokát tételezi föl; és ugy látszik, hogy a párisi
ipartárlat is bobizonyitotta ez állítás valóságát.
Mert épon azon népek, molyek az európai czivili-
záczió élén állanak, e tárgyakat a lehető legnagyobb
mennyiségben, a legtökéletesb minőségben, és
aostheticai tekintetben is a legszebb alakban állí-
tották ki.

Ugy van az a világító szerekkel is. A polgá-
rosodás alsó fokán álló közönséges ember nem
ismeri a jó világítás kényelmét és annak előnyeit
és nem is vágyik utána. A legegyszerűbb mécs,
mely neki csak annyi pislogó világot ad, hogy a
körülötte lövő tárgyakat kiveheti, és egymástól
megkülönböztetheti, minden igényeit kielégíti;
míg a társaság felsőbb lépcsőin álló ember mentői
fényesebb és a nap világával vetélkedő világítást
kivan.

Tudva levő dolog, miszerint a szappan nom
egyéb, mint különféle zsírsavaknak (stearin-, mar-
garin-, oleinsav) égvényokkoli (káli vagy nátron)

*) Gebhardi után Hegyi Jdzs. által fordított Magyar-
ország Históriájának javitott és bővített kiadását (Pest,
1803.) érti Kultsár, melyet ő adott ki.

*•) Mikes Kelemen Törökországi Leveleit Kulcsár adta
ki először 1794-ben Szombathelyen; második kiadása Tol-
dytól van Ileckenastnál 1861. 8-r.

mekből előállíthatok, ha azokat erős káli vagy
nátron-lúggal hosszabb ideig főzik. A káli vagy
nátron ekkor elválasztván a tiszta zsírsavakat,
azokkal elvegyül, mig ellenben a zsirnemek egy
másik alkatrészét, t. i. glycerint és egyéb tisztáta-
lanságokat, molyek a különféle zsirnemekben lé-
toznek, kiválasztja, melyek az úgynevezett alsó lúg
által fölvétetvén, a szappanból kiválnak.

Megkülönböztetünk káli- és natronszappant,
a mint t. i. annak készítésére vagy hamuzsir, vagy
széksó használtatott.

A káliszappan rondkivüli puhasága által
tűnik ki, és ezon oknál fogva kenős szappannak is
neveztetik. Ez leginkább Németországban készit-
tetik,mire leginkább az elégett fa hamvát használ-
ták, melyből a szükséges lúgot készítették. Miután
ezen káliszappan igen lágy volt: hogy keményebb
szappant nyerjenek belőle, azt főzés közben kony-
hasóval vegyítették, vagyis kisózták, mialatt a
konyhasó szikenye (nátrium) a hamany (kálium)
helyébe lépett, moly az alsó lúgba átment.

Oly országokban, melyokbon, mint Spanyol-
országban, Francziaországban már hosszú évek
során keresztül vagy tengeri növények hamvából
széksót készítettek, vagy — mint hazánkban — a
széksó a földből annak felületére kivirágzik, ott e
széksó már régóta a szappan előállítására használ-
tatik, és ott a natronszappan a közönséges szappan..
mint pl. a marseilU Francziaországban, a velencze
Olaszországban, a szegedi és. debreczeni szappan
hazánkban.

Szintúgy a szappan készítésére használt zsir-
nemok is különfélék a különböző országokban, s
részint a helyviszonyok, részint a szokások szerint
változnak. Igy pl. déli Francziaországban és Olasz-
országban disznózsír és egyéb zsiros hulladékok-
ból, hazánkban marhazsirból (faggyúból), Német-
és Angolországban pedig nemcsak azon tömérdek
nagy mennyiségű zsiros hulladékokból, melyek a
zsiros húsételekből származnak, hanom főleg a
tropicus országokból származó pálma- és kokoszdió
zsirnemekből készítik, miáltal a szappan más-más
tulajdonságokat nyer.

A jó szappannak neutrálnak kell lenni, eléggé
keménynek, 20 — 25% viznél többet ne foglaljon
magában; azonkívül 60—70''/,, zsiradékot és
9-12% égvényeket. Ezenkívül más alkatrészeket
nom szabad tartalmaznia; mert minden szappan,
mely ezeken kívül más alkatrészeket tartalmaz, pl
meszet, keményítőt, sulypatot, gipszet vagy szap-
pankőport (Speckstein), hamisitottnak tartandó és
az üzletből eltiltandó.

Az ujabb korban a szappannak egy igen kö-
zönséges hamisitása abban áll, hogy benne a víz-
tartalom gyakran egész 75%-ra megyén. Ilyen
pl. az u. n. kokoszolaj-szappan, és a legtöbb toi-
lotte-szappan. E szappanok készítése u. n. hideg
utón történik, azaz: az olvasztott zsirnemek addig
kevertetnek összo conc. natronluggal, mig azok
egymással nom vegyültek. A vegyülés többnyire
rövid idő alatt történik, a zsirnemekből kiválasz-
tott glycerint magukban tartják, és többnyire az
égvénynek tulmennyiségét is, minélfogva égvé-
nyes hatással is birnak

Valamennyi ország közül szappanra nézve is
Francziaország volt a legdusabban képviselve, és
pedig nemcsak mennyiség, de joles kiállitmány
tekintetében is.

A franczia, valamint az angol szappanok is
szoliditásuk által tüntetik ki magukat, miután ott
háztartásukban más, mint jó anyagból és jól főzött
szappant nem használnak.

A silányabb szappanok, mint pl. a kokosz-
szappan, melyeket főleg Angolországban egész
75%-ra menő víztartalommal késziteríek, több-
nyire csak az export számára készíttetik, főleg a
kolóniák számára, hol azilyféle szappanhoz szokva
vannak és szeretik.

A szappanokkal igen szoros összefüggésben
áll a stearin-gyertyák készítése, miután ezek ugyan-
azon anyagokból és hasonló vegyfolyam segitségé-
vel (a zsirnomok szappanositásával) állittatik elő.

A stoarin-gyertyák készítése Chevreul jeles
párisi vegyész, hires és nagy fontossággal biró 14
évig tartó munkájának természetes következéso.

Mily volt az, a ki Chevreul kutatásainak ered-
ményét az iparba vitte át és annak gyakorlati
érvényt adott az által, hogy ő volt a legelső, a ki
stearin-gyortyákat állított elő, molyek neve sze-
rint is „Mily-gyertyáknak" neveztetnek.

Kétséget nem szenved, hogy a Mily-gyor-
tyákkal a legnagyobb mértékben elérve volt az,
mit gyertyákkal a világitásban átalában elérni le-
het. Nemcsak hogy szépségük és csinoaságuk által
minden más gyertya felett ajánlják magukat, Iia-

zsiros és azért kézbe fogva ezt zsírossá nem teszi,
szép világos lánggal és egyformán ég, soha sem
kell koppantani és olcsó.

Nem csuda tehát, hogy hamar utat tört ma-
gának a társaság minden rétegeiben, hogy hamar
szorította ki a középosztálynál épen ugy, mint a
legmagasabb körökben a többi gyertyanemeket
mind, és hogy tisztaságánál fogva a társaság min-
den rétegében kedvolt égetőszer.

Ezen világitó-szer egyedül a tudomány viv-
mánya.

De nem mellőzhetjük e helyen a tudomány
és a legújabb kornak egy másik, szintén nem
kovésbbé fontos találmányát, t. i. a paraffin-gyer-
tyák it.

Midőn báró Reichenbach még a húszas évek-
ben a paraffint mint a fakátrány egyik alkatrészét
feltalálta, senki som gondolta, hogy ez anyag 30
— •35 évvel reá oly nagy szeropet fog játszani és
számos nagyszerű gyárakat fog foglalkoztatni elő-
állításával.

A tapasztalás azt mutatta, hogy ugyanezen
anyag nemcsak a fakátrányból, hanem számos más
anyagoknak száraz destillacziója által nyerhető. így
pl. a legtöbb kőszénkátrányból, a szénpalából,
egyéb kátrányospalából, a kőolaj destillacziójának
maradványából, a hegyi kátrányból, az asphaltból,
végre a legnagyobb mennyiségben az u. n. ozoke-
ritből, moly a paraffint tisztátalan állapotban már
készen foglalja magában, és némely országokban,
mily pl. Oláh- és Moldvaországban, legújabban
pedig Gralicziában tömérdek mennyiségben talál-
tatott.

Liebig többször említett hires vegytani leve-
leiben 1838-ban azt állitotta: a vegytan ogyik
legszebb vívmánya az volna, hogy ha sikerülne
neki a világító gázt (légszeszt) sűrített állapotban,
gyortya-alakban előállítani.

Kívánsága és a tudományhoz tett követelése
a paraffingyertyák feltalálásával beteljesedett.

A paraffin-ipar az utolsó évtizedben rendkí-
vüli mértékben gyarapodott, főleg miután számos
ozokerit-forrást találtak fel, melyek azt oly nagy
mennyiségbon tartalmazzák; továbbá, miután ta-
pasztaltatott, hogy a különben másra alig hasz-
nálható kőszénpala igen czélszerü és olcsó anyagot
nyújt a paraffin előállítására, tett a paraffingyártás
ujabb időkben oly nagy előmenetelt.

E haladás a paraffin gyártmányaiban az utolsó
párisi ipartárlatban is látható volt, hol számos
kiállító által szebbnél szebb gyártmányok állit-
tattak ki.

Hazánkban hasonló czélokra alkalmas anyag
szintén nagy mennyiségben fordul elő. így pl.
Biharmegyében Hagymádfalván az úgynevezett
hegyi kátrány tetemes mennyiségben találtatik.

Szintúgy a muraközi félszigeten, Csáktor-
nyához közel, a Peklenicza nevű forrás.

Mindezen források oly nagy mennyiségben
szolgáltatják az o gyártásra szükséges nyers anya-
got, hogy a szükséget teljesen kielégítőn képesok
volnának. Azonban itt is, mint minden másban, a
magyar indolentia a föld saját terményei használa-
tának ellentáll, és nem találhatók emberek, a kik
ilyféle természetadta kincsek kizsákmányolásával
foglalkoznának, és valamint a műúton konyhasóból
előállított széksó Glasgowból Szegedre állítva ol-
csóbb, mint a szegődi síkságon magától termelő
széksó: épen úgy könnyebben mogszerezhető Ga-
licziából a földi viasz (ozokerit), mint Biharból a
hagymádfalvi, vagy a Muraközből a pekloniczai
kátrány.

E g y v e l e g .
G (Magyarjaink a külföldön) nem mindig 8

nom mindnyájan szerencsések. Egy előttünk fekvő
zürichi magánlevélben olvassuk az illetőnek olasz-
országi útja leírása közbon: „A milánói székes-
egyházban vezetőm ogy szerencsétlen magyar
volt, ki, a mint monda, már 33 év óta van ott,
mint tomplom őr, s ki a magyar nyolvet már el is
folojtotto, hibásan dadog valamit anya-nyelvén,
de németül tisztán beszél. Tőle hallottam, hogy
évok múlnak el, mig a dómban egy-egy magyar
megfordul. Egyébiránt nekem feltűnt, hogy több
helyen magyart találtam, midőn németet keros-
tom, igy Triesztben a portást, Volenczébcn szin-
tén a portást, Milanóban hasonlóan a kapust, az-
tán az említett templomőrt és a vendéglői csizma-
tisztogatót; igy viszik fel — jegyzi meg a levélíró
— a kiment magyarok külföldön, míg ha egy
idogen hozzánk bevetődik, pár év alatt úrrá toszi
nagát." — Azonban az 1849-iki vihar utáni rae-
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nekültjeink nemcsak tisztességes állásra vergőd-
tök, hanem a magyar névnek elismerést szereztek
a világ mind a négy táján. S az is becsületünkre
válik, a mi múlt őszszel történt: a zürichi magyar
egylet ugyanis, melyet csekély számú egyetemi
hallgató és iparos alakított, a svájczi vizkárosultak
folsegitéséro azonnal 200 frankot adományozott
filléreiből, melyért az illető bizottság meleg kö-
szönetet is szavazott neki.

© (A nők Uj-Yorkban.) Uj-Yorkban és kör
nyékén az „Uj-Yorki újság" szerint 75,000 asz-
szony és leány él, kik mindnyájan saját közök
munkájára vannak utalva. Munkabérük 2 dollár
50 cent-tői egész 18 dollárig megy hetenként. Az
előbbi összeget a szolgálók kapják (koszttal és
szállással együtt), az utóbbit a szerkesztőnők. A
varrónők hetenként 4 dollár 50 centet kapnak, a
szinésznők i5 dollárt; a papir-skatulyák és papir-
gallérok készítői 5 dollárt; a rajzolók 12 dollárt;
az ujság-csomagolók és másolók 6 dollárt; könyv-
kötő, szedő, távirdász és fametszőnők 10 dollárt; a
lcvélboriték és krinolinkészitők, virág-bokréta-
csinálók, szabónők, piporészok és napernyökészitő-
nők 7 dollárt; virágcsinálók, könyvvezetők és
könyvbefüzők,prémvarró,hajfodoritó, kalapcsináló,
fényképész, ezüstcsiszoló és játékszer-készitőnők 8
dollárt; ékszerész és lábbeli készitőnők 9 dollárt
kapnak hetenként. A nőorvosok száma az Egyesült-
Allamokban, miként általánosan tudva van, igen
nagy. Grant elnök nem régen sok nő-postamestert
nevezett ki, és igy az ipar és tudomány majd min-
den ágában szerepelni látjuk a nőket.

© (Wielicskáról irjúk :) Azon kisérlet, hogy
az újonnan alkalmazott nagy géppel az „Erzsébet- |
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aknáit" a víztől megszabadítsák, szerencsésen sí-
korült. Hogy o gép nagyságáról némi fogalmunk
lehessen, jónak látjuk megjegyezni, hogy annak
vonógerendája (Zugpalken) 900 mázsát nyom s a
csövekbe emelt vizoszlop nchézségo 1000 mázsa.
Márczius 29-o óta 25,432 mázsa vizet szivattyúz-
tak ki vele.

— (Vizvezetés és halálozás.) A „Times" egy
áttekintést közöl az egészségügyi munkálatok által
(csatornázás és vizvezetés) nyert oredményokről,
melyek noha még nincsenek befejezve, de mind-
amellett már is örvendetes hatást mutatnak fel.
Londonban, több mint 3 millióra menő lakosság
mellett, melynek nagy része összezsúfolva s a leg-
kedvezőtlenebb társadalmi viszonyok között él,
1868-ban 1000 főre csak mintegy 23 halálozás
esett. Ha Londont a többi szárazföldi városokkal
összehasonlítjuk, azt látjuk, miszerint azoké világ-
várostól messze hátramaradnak. De a nagyobb
angol városok is háttérbe szorulnak London előtt;
igy Birmingham körülbelül 24, Liverpool, Schef-
field, Bradford, Loeds, Hull, Newcastleon-Tyno,
Edinburgh, Dublin 24—30, Salford és Glasgow
pedig 30-nál valamivel több halálozási esetet mu-
tatnak fel ezrenként ugyanazon évbon. A ,,Times"
ezen egybehasonlitásból azon következtetést vonja,
hogy egyedül Manchosterbon „több mint 3000
emberélet esik evőnként áldozatul a rondaságnak,
a városi hatóság korlátoltságának, és a társadalmi
hanyagságnak, kik különben elhárítható betegségek
következtében tönkre jutnak." Ha kérdezzük, minő
eredménye volt az angol fővárosban az emiitett
épitkozésekro fordított millióknak, már most jóval
a befejezés előtt kedvező feleletet nyerünk a 20 év
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óta folyvást csökkenő halálozások által. Húsz év
előtt Londonban minden 1000 embertől 38 halt el
évenként. E szám később évről-évre csökkent, s
néhány év múlva 35, 28, s 18G7-bon 24-re szállt,
míg jelenleg 23-on áll. London déli része lapályos-
sága következtében, a legogészségtelonebb; a csa-
tornák és vízvezeték munkája itt azonban leg-
előbbre haladt, és igy jelenleg e városrész egészségi
szempontból most az északi részt is fölülmúlja. Ez
volt pedig az, melyet az 1866-ki járvány csaknem
teljesen megkímélt.

— (Kenyér-gyárt) állítottak fel néhány hét
előtt Nürnbergben, öt-hat mázsa liszt körülbelül
nyolezporez alatt oly tökéletesen meg van da-
gasztva, hogy egyenletesebben és behatóbban kéz-
zol dagasztani lohetetlen; e mellett a gép folforgás
által a legrövidebb idő alatt kiüríthető, és pedig
oly tökéletesen, hogy a következő megtöltésnél az
előbbinek épen semmi nyoma nem vehető észre, s
igy savanyu izü kenyér nem könnyen fordulhat
elő. A kemenezébe egyszerre mindig 60 czipót
szoktak bevetni oly módon, hogy a kemenezének
vaslemezből álló talapzatát vassíneken kihúzzák,
czipókkal tele rakják, s a kellően fűtött kemen-
ezébo ismét visszatolják. Azáltal, hogy a komen-
ezék vízzel telt csövek által füttetnok, önként ért-
hetőleg sokkal egyenletesebb hőmérséket lehet
előidézni, mint közvetlen tüzelés mellett.

** (Papirkalapok). Amerikában legújabban
papir-anyagból is állítanak elő kalapokat, melyek
a panama-kalapokhoz meglepően hasonlitanak. A
papir-anyagot egy galvanoplasticai utón előállított
kalapmintára öntik, azután vassajtolják, megszá-
ritják, vízhatlanná teszik és megfestik.

Melléklet a Vasárnapi üjság 19-ik számához 1869. máj. 9.

Május e l s e j é r ő l .
Ha tetszenék a természetnek is a tavasz min-

den szépségét, gyönyörét öszpontositottan és zavar-
talanul mutatni föl ezen a napon, — akkor ugy
tenne mint az emberek, a kik okvetlenül május első
napján akarják megünnepelni a természet ifjulását.
Hanem a természot nem érzi kötelozve magát,
betekinteni a kalendáriumba : nem tesz minden esőt
péntekre, minden napfényt vasárnapra, minden
tavaszi kellemet május elsőjére; azt sem veszi
számba, melyik péntek, melyik vasárnap, melyik
május elseje.

Az ember aztán rósz jelt lát benne, hogy a
fellegek és a szelek nem alakultak az ő szeszélye
szerint; szomorúvá lesz, utóbb makacscsá, és szél-
fuvás, fogvaczogtató hideg daczára mégis szabadba
megy, hogy ünnepelje a tavaszt.

Ebben az 1869-dik esztendőben legalább igy
történt. Addig volt szép nap elég; azután is van
és remélünk még többet. De május elsején fütyült
a szél és ugy csípett a hideg, hogy — nem kellett
fagylalt az izzadás ellen.

A fővárosi közönségből mégis volt elég már
napfoljöttekor a városerdőben. Sétáltak is, ettek-.,
ittak is, még tánczoltak is. A zugligetbe is jutott,
bőven egész nap folytán; bizonyosan szállított tíz-
annyi személyt a hegyre mászó lóvonatu, mintha
azt a fagyos napot máskép keresztelték volna.
Olyan megkülönböztetés, melyot puszta név ad,
magában érdektelen szó; mégsem volt képes eltö-
rölni jelentését a demokraczia.

De nem kell ilyen egyoldalulag venni. Azok
mellett is szól elég, a kik május eljesét épen csak
május elsején keresik.

A ki arra gondolt foly vást.legalá bb is a far-
sang vége óta, hogy milyen nagyszerűt fog mulatni
ezen a napon; a ki vissza-visszanyomkodta a foly-
vást kikivánkozó filléreket zsebébe, hogy legyen
annyi, a mennyiből ma ogy víg napot csinálhat; a
kinek azon a napon adták ki egész havi fizetését,
a melyre négy-öt nap óta vártak már minden ma-
radékfillértől megtisztult zsebei: az olyanok hogy
ne remélték volna reggel, hogy délig más idő lehet;
hogyne fogtak volna neki a kirándulásnak szél és
hideg daczára! Hiszen várta őket a pecsenye, meg
a sör s bor, melyekot a Fáczán, Disznófő, vagy
Bimbó vendéglőse még azelőtti napon összeszerzett
május tiszteletére. Aztán a kedélyes ember jószivü*
is: ha a május megfeledkezett magáról, vittek neki
segítséget, prémes budát vagy nagykendőt.

A czigány is megjelent minden sarokban, és,
húzta szegény, ha nem is tánczolt más a saját
fogánál. Egyszer van május elseje egy esztendőben;
ha nem szorzi meg akkor, a mit akkor koll meg-
szerezni, mikor szerzi meg máskor?

Mikor már nem állottá tovább a szegény

T Á R H Á Z .
purdé, s arról is meggyőződhetett, hogy a közönség
csak oly fukar a pénzzel, mint a nap a meleg suga-
rakkal, elhúzódott hazafelé, hóna alá vágott.nyi-
rottyüvel és hegedűvel, kárpótolva magát remény-
séggel, hogy majd a másik esztendő májusa, vagy
ennek más napjai kárpótlást nyújtanak a most
elfagyott reményekért. Mi is lenne az emberből, ha
nem állana kész rendelkezésére minden balhelyzet
közt a remény? Mikor nincs egyéb tápláléka, táp-
lálja magát azzal. Régi, elhasznált, fakó poétának,
akasztófa alatt álló gazembernek társul ajánlkozó
jószág: mégis divatos, mégsem szégyeljük miatta
magunkat, egyikünk sem.

Annak a társaságnak azonban, a mely behú-
zódott a vendéglő szellőmentes termeibe, nincs
szükségo erre a közös vigasztalóra; van előtte illa-
tos pecsenye, habzó sör és szeszes bor. Ö tőlök most
elfuhatja szél a reménységet. Legfólebb akkor
ha lesz szükségük rá, mikor majd haza akarná-
nak menni; a láb pihenést követel, mert a fejnek
adta minden élénkségét: és százával várnak az
egyetlen érkező vasúti kocsira, és még az is késik
folyvást.

Pedig csakugyan százával vártak mindenikre,
daczára a fobruáriusi légmérséknok, és daczára
annak, hogy az idén ugyané napon, május elsején
történt a hurczolkodás is.

Oh kimondhatatlan"kellomes mulatság, hogy
újra gyötörsz az emlékezés által! Nem volt elég*
átszenvednem minden boszantóságodat. Már an-
nál csakugyan örömestebb májálisoznék a jég há-
tán, fagylalt, sör és fris vaj mellott, minthogy ki-
álljak ogy költözködést.

Utódom, ki elhagyandó szállásomba költözik,
nyakamon van folyvást, hogy siessek, mertőt is
űzik. A hordárok annyit követelnek a szállításért,
hogy tisztességes vendéglőben lehetne lakni egy
hónapig azért az árért. Mikor mégis megalkudtam
és neki fognék a hurczolkodásnak, beáll a házmes-
ter ügyotlon sopánkodással és jolenti, hogy néhány
darab bútoromat lo koll foglalnia a háziur ren-
deletéből. ,

Az én bútoromat lefoglalni? Es miért? Hi-
szen sietve szaladtam volt a bázbérrel, az évne-
gyed legelső reggelén!

A házi-urnak az jutott eszébe, hogy még hol-
mi pótlékot is rójon az úrra utólagosan; továbbá
az egyik zár nem csattan oléggé: a helyett ujat
kell készíttetnie; a küszöb megkopott: a helyett
is uj kell az ur költségén. Ezeket rendeli a házi-
ur, és a házi-urnak lefoglalási joga van. A ki sé-
Velmet érez, poroljon. Fölforr a méreg bennem.
Végül is a közt kell választanom, hogy ott tartsák
legkedvonczebb bútoraimat és házmester-kölykök
által mocskoltassák, míg pöröm lejár, vagy fizes-
sek. Fizetek ongedolmesen, mint egy rabszolga, és
csakugyan költözködni kezdek. Csekély dolog,

hogy a hordár egyik asztalnak kitöri lábát, a más-
ról lekoptatja a kőrizsfa borítást, s abból, a mi
üveges, alig marad meg épen valami. Ez termé-
szetes — azt mondja ő — költözködés ilyen nélkül
nem történhetik.

Azután jön a java!
Az utczát, melyen át kell jutnom uj szállá-

somra, épen azon nap ásták fól, a vízvezetéki csö-
vek lerakása végett. Hordáraim megállanak a vé-
gén és igen^ természetesnek találják, hogy ott
helyben lerakjanak mindent; ők nem okai, hogy
tovább nem jöhetnek. Kérem őket, esdeklek, meg-
kétszerezem a kialkudott dijat; csakis igy szánják
rá magokat, hogy elhordjanak holmit; még ekkor
is azzal boszantanak vérig, hogy istentolenül ki-
zsarolt sok pénzem daczára szánakozva mondják:
„segitsünk szegényen!"

Az első szállitmánynyal végre megérkezem
kifogadott szállásom kapujához. Hát ott uj vesze-
ctélém! Ha el nem fásultam volna a sok boszuság-
tól, megpukkadnék mérgemben.

üj épületbe költözöm, mert mást nem talál-
tam. Mikor kivettem, Ígérték, hogy készen lesz a
költözésre. Dehogy van készen ! A második eme-
letet most vakolják; földszinten asztalos, lakatoa
munkával állják utamat. Szállásomon is, az első
omeleton, épen az ajtók, ablakok^festésével foglal-
koznak. A festék elrondit engem és bútoraimat; a
festő szid, hogy mért dörzsöltem le festékét. Ne-
kem pedig időm sincs azokra gondolni, mert a
felett fő a fejem, hogy mi lesz nőmből, gyerme-
keimből e kiszáradatlan gőzös lakásban.

Szólítom a házmestert, hogy a konyhába té-
tesse be m£r a kályhát. Jelenti, hogy a háziur
nem tétet sehova, míg egész épülete készen nem
lesz. Megengedi azonban, hogy én, saját költsé-
gemen, tétessek, ha tetszik. Fejem fölött folyvást
kopogtatnak a felső emelet építésénél; hull a va-
kolat bútoraimra és szememre. Mikor lesz itt, iste-
nem, egy nyugodt éjszakám! stb. stb.

Pest emelkodik, épül, szépül, oly gyorsan,
mint valami amerikai város. Ide tolul a tettvágy,,
tehetség és a kalandszomj, meg a kétségbeesés. A
falak nem győznek oly gyorsan emelkedni, hogy
befogadhassák a közéjök siető sokaságot. Ebben
van természetes oka azon feltűnő állapotnak, hogy
itt lakó és háziur közt nem azon viszony létezik,
mint másutt: hogy egyezkedő fél álljon szembon
egyezkedővel; hanem az egyik törvényt szab, a
más elfogadja vagy azt, vagy egy másiknak tör-
vényét.

Egyébaránt ezt máskor is el lehotno mon-
dani. Most májusi tárczát irtam, és be is végzem
azon kijelentéssel, hogy nem kivánok magamnak
az ilyen május elsőkből többet.

Réthi Lajos.

Irodalom és művészet.
— (Mai isámwxk) Benedek Aladártól egy

költeményt közöl, mely mutatványul szolgál a
szép tehetségű fiatal költőnek legközelebb Aigner
Lajos könyvárus által kiadandó s június elején
megjelenő „Legújabb költeményeiu-h6\. E kötet-
hez a kiadó a költő kőnyomatu arczképét is ki-
adja s e kötet ára június elejéig 1 frt; diszkötós-
ben 2 frt. Azontúl csak bolti áron (1 frt 30 kr. s
2 frt 30 kr.) lesz megszerezhető. Az előfizetések
Aigner Lajos könyvkereskedéséhez kéretnek bekül-
detni. Megrendelések postai utánvétel által is el-
fogadtatnak az előfizetési áron, de szintén csak a
kitűzött határnapig. — Benedek Aladár költemé-
nyei már lapunk által is annyira ismeretesek a kö-
zönség előtt, hogy bővebb ajánlást bátran mellőz-
hetünk.

** (Eáth Mór kiadványainak) száma ismét
egy nagybocsü és díszes müvei gazdagodott. „Zrí-
nyi Ilona életrajzá"-t értjük Horváth Mihálytól.
A 8 ivro terjedő s meglepő diszszel kiállított füzet
a magyar történelem egyik kiváló nőalakját ve-
zeti a közönség elé, több új adattal világosítván
föl változatos életének egyes mozzanatait. Horváth
Mihály e müve diszkiadásban is kapható Ráth Mór
könyvkereskedésében. A diszkiadást Zrínyi Ilona
gyönyörű egykorú arczképe ékesiti Simonyi sike-
rült fényképében, s a kötet végén három levél-
másolat áll szintén fényképezve. E diszkiadás ára
2 ft 80 kr, fűzött példányok 1 ft 20 kron kap-
hatók.

** (A „Természettudományi Közlöny") 5-ik
füzete következő tartalommal jelent meg: „Dar-
win és sz állatvilág" Margó Tivadartól; „Hol
végződik a tudomány ?" Tyndal után Sz. F.; „A
siami ikrak," Brühl után G. (?.; „A létesitondő
nagy köilekedési utak," végül számos érdokes
apróbb közlemények.

** (,Lukánusz.") Megjelent és Ráth Mór bi-
zományá3an kapható: „Lukánusz." Szomorujáték
5 felv.-ban. Irta P. Szathmáry Károly. Ára 50 kr.

** (,Egri dalnok.") czim alatt Egerben a
lyceumi lyomdában válogatott komoly és vig da-
lokból isnét megjelent egy gyűjtemény. A tanuló
ifjúság és minden dalkedvelő használatára, férfi,
vegyes ét gyermekkarra átirták és kiadták Zsasz-
kovszky Feroncz és Endre III . füzet, 50 dal tar-
talommá. Ára 30 kr. Különösen dalárdák részére
látszik akalmasnak.

** (Uj zenemüvek.) Táborszky és Parsch ki-
adásával megjelentek: „Hull a levél a virágról"
„Fakó ovam kicsaptam a tilosba." Zongorára
szerzé lihályi Ignácz. Ára 1 frt. — „Magyar
ábránd.' Szerzé Klein Frigy esne-Simon Róza.
Ara 1 fr, 20 kr. — „Drillindrindrin." Franczia
négyes. Zongorára szerzé Pongrácz József. Ára
70 kr. Igyane szerzőtől: „Ifjúsági polka." Ára
50 kr. - Debreczenbon ifj. Csáthy Károly kiadá-
sában meyelent: „Ilona-polka" és „Egy nő fáj-
dalma." longorára irta Vertán Nina. Ára egyen-
kint 50 k.

** (iikár Zsigmond ur) jelenti, hogy az
1848—9-ki honvédsereg névkönyve II-dik részé-
nek, vacfis az 1867—8-ban még életben volt
1848—9-i altisztek és közharezosok schematismu-
sának mukálatával annyira van, hogy kevés nap
múlva aztmár sajtó alá bocsáthatja. Egyúttal fel-
hívást intz egykori honvédekhoz, hogy e II-dik
rész mogjlenhetését 1 frt előlegos előfizetés által
biztosítsál Ezen előfizetett 1 frtot a könyv meg-
küldésekc befogja számítani.A pénzMikar Zsig-
mondhoz 'estre, (Liedemann kert, a városligeti
fasorban) :üldendŐ. Az I. rész, vagyis a főtiszti
schematiaus Osterlamm Károly könyvkereske-
désében Ipható; ára 2 frt 50 kr.

fel, melyeknek megvizsgálása az archaeologiai bi-
zottságra bízatott.

** (A Kisfaludy-társaság) ápr. 28-án tartott
havi ülésben Gyulai Pál olvasta fol Györy Vil-
mostól Tognér Ezsaiás svéd költő „Axel" czimü
költői beszélyének forditását. Axel mind kiterje-
désre, mind hírnév tekintetében második helyen
álló költői beszélye Tegnérnek, a„Frithiofmonda"
nagynevű költőjének. A felolvasás nagy érdekelt-
séggel volt hallgatva. E felolvasás után a titkár
bemutatá a társaság évlapjainak legközelebb meg-
jelent II-ik kötetét. Tartalma az 1863—1865 évek
történetének hivatalos adatain kivül következő:
Greguss Ágosttól: „Göthe korinthosi arája." —
Kemény Zsigmondtól: „Vörösmarty emlékezete."
— Székács Józseftől: „Uj-biblia" satyrikus költe-
mény. — Pálffy Alberttől: „Radvánszky György
Eperjesen" (beszély). — Tóth Lőrincztől: „Fáy
András emlékezete."—Lévaytól: „Kazinczy Gábor
emlékezete." — Gregusstól: „A balladáról" (jutal-
mazott pályamű); és Dömötör Jánostól: „A bal-
lada elmélete" (megdicsért pályamunka.) — „A
kiszonvendett földi pokol" czimü regényről, melyet
a minap ogy nő iró nyújtott be a társasághoz, mind-
két biráló jelentést adva, ugy vélekednek, hogy
sem az udvariasság, sem a nők iránti lovagias kö-
telesség, sem a szerzőnő olvasottsága, sem végre a
kezdői törekvés méltánylása nem jogositja őket
arra, hogy a csekély becsü müvet elfogadásra
ajánlják. Á múlt ülés óta következő ujabb alapít-
ványok jelentetnek be: Gf. Borényi Ferencz ur 100
írttal, Fülöp Lajosné asszony 100 írttal, Szontagh
Tivadarné asszony 100 frttal, s a pécsi takarék-
pénztár 200 fttal. Végül a titkár és Szigethi József
tag jelentik, hogy Kisfaludy Károly sírjának ujabb
diszitményei már elkészültek s általok a sir egé-
szen uj alakot fog nyerni. Rendszeres épen-tartá-
sáról s megőrzéséről is gondoskodni fog a tár-

lözintézetek, egyletek.
** (&lgyar ÍM<^ akadémia.) Május 3-án phi-

losophiai.türvény- és történettudományi osztály-
ülés, Kubxyi Ágoston elnöklete alatt. — Az első
felolvasó 'sacskó Imre volt, ki ismét egy ujabb
részletét mtatta be büntető-jogi munkálatainak,
melyek a azai büntető-törvények codificatiojához
fognak adtokat szolgáltatni. — A második felol-
vasást Keikgyártó Árpád tartá. Folytatá a minap
megkezdő értekezését: „A magyar alkotmány
biztosítéknak történetéről." A múltkor az Árpá-
dok koráoaladva át, most a vegyes házboli kirá-
lyok k Orsikáról beszélt— Végül a titkár jelenté,
hogySzenlstván-Baksán két kunhalmot fedeztek

** (A pesti magyar népszínházra), melyet egy
részvénytársaság akar létesíteni, utóbbi napokban
sűrűn érkeztek aláírások. Aláírási ivek az „Egyon-
lőségi kör", a „Pestor Lloyd" s a „Nemzeti ka-
szinó" helyiségében is vannak kitéve, s amott a
kereskedelmi osztály, itt főkép ama lelkes főuraink
mennélrjó példával előre, kik ily hazafias ügyből
sohasem vonják ki magukat. Az utóbbi napi sűrű
aláírásokat egyébként több kedvező oknak lehet
köszönni, igy például annak, hogy Pesten egy
részvénytársaság nagy német színházat akar léte-
sitoni, s ekép hazafiui kötelesség a magyar párto-
lása, és szégyen lenne, ha német konsortium előbb
létre hozná vállalatát. Az alapterv-vázlat több
előnyt nyújt a részvényeseknek, igy pl. minden
részvény szavazati jogot ad, a kinek hány részvé-
nye van, annyi szavazattal bir, — a részvényesek
számára külön erkély fog építtetni, hová olcsóbb
helyárért juthatnak; ez egy éven át kifizeti az
aláirt részvény összegét.

** (Az álatkcrt-társulatnak) közgyűlésén dr.
Szabó József elnök előadá a társulat viszonyait,
melyben tübbi közt a mesterséges haltenyésztést
is fólemlité, mely czélra az országgyűlés a szüksé-
ges költséget megszavazta, de az illető szakminisz-
térium annak foganatosítására még nem tett lépé-
seket. Beszédének más részében növényhonositásról
is tett emlitést. Az előterjesztett kimutatás szerint
az állatkertet tavai mintegy 90,000 személy láto-
gatta, és a bevételek tökélotosen fedezték a kiadá-
sokat, ugy hogy deficitje a társulatnak nincs. Az
állatkert iránti érdokoltség emelése czéljából
20,000 frtnyi kölcsön kibocsátása határoztatott el,
melyből 17,000 frt már alá van irva. A vendéglő-
helyiséget az első magy. királysorfőződe vette
bérbe. — Ő Felsége a királyné a társulatnak egy
bölényt ajándékozott.

** (A Corvina) m. hó 20-án tartott választ-
mányi ülésében határozatba ment, hogy társulati
birálókul a következő iró urak kéressenek fel:
Kenessey Kálmán, P. Szathmáry Károly, Dux
Adolf, Vadnay Károly, Gyulai Pál, Rónay Jáczint,
Greguss Ágost és Berecz Károly. A választmány
egyszersmind fentartotta magának azon jogot, a
bírálók számát, ha szükségesnek mutatkozik;
időről-időre szaporitani, illetőleg kiegészíteni.

** (A tiszai vasúttársaság) ápr. 29-én Bécs-
ben tartott közgyűlésén jóváhagyatott a magyar
kormánynyal kötütt szerződés; megemlítjük to-
vábbá, hogy az igazgatóság végleg Pestre tétetvén
át, számára két ház, a Klopfinger és Burkhard-
féle megvásároltatott.

Egyház és iskola.
** (A hadtudományi tanfolyamot) a r m. kir.

egyetemen hétfőn este nyitotta meg Tóth Ágoston
honvéd ezredes egy hosszabb beszéddel, melyben
többek közt monda: „atermészetbon szemünk lát-
tára foly a naponkénti gyilkoló háború, egyik
elem a másik ellen kél tusára, s a lét és nem lét
fölött óriás erőlködésekkel küzd, — igy van ez a
nemzetek életében is, folytonos harcz és háború, s
ha az eszmék tábora hátrálni kénytelen, előáll a
nyers erő, melyet hadtudomány művészetté alko-
tott s ez kezdi meg döntőszerepét." Azután gróf
Pongrácz Károly kezdte meg előadási óráinak el-
sőjét. Nehéz a pálya — monda — melyre a leg-
felsőbb megbizás helyezte, de kész megküzdeni
minden akadálylyal, mely útjában állna, csakhogy
megfelelhessen feladatának, s örömmel áldoz éjot
s napot arra, hogy megtaníthassa, mikép lehet a
haza szabadságát fontartani s a vész idején azt
megvédeni. — Azután megkezdte igen érdekes
előadását a táborozás magyarázásával. Mindkét
tanárt, a mintegy 60-ból álló hallgatóság lelkesült
éljennel fogadta s azzal kisérték távozásokat.

** (A közokfdtási miniszter) által ujabban
másod-tanfelügyelőkké kineveztottek: Hosszú Teo-
fil Kolos- és Dobokamegyékbe; Papp János boros-
jenői g. keleti esperes Arad- és Csanádmegyékbe;
Mészáros Nándor gymnasiumi tanár Bács-Bodrogh-
mogyébe; Frank Károly gymnasiumi tanár Bara-
nya- s Tolnamogyékbe és Bárdossy Gyula tiszt,
miniszteri fogalmazó Zaránd- és Hunyadme-
gyékbe.

** (Lipovniczky István nagyváradi püspököt)
egy múlt hó 20-káról kelt pápai breve praeconi-
zálja. Püspökké e hó 23-án fog szenteltetni Esz-
tergomban és jun. 8-án fog hivatalába ünnepélye-
sen bevezettetni.

$~ (A pesti egyetem) jog- és államtudományi
o&etályán a múlt félévbon be volt irva összesen
1199 tanuló. A múlt tanév nyári felében volt 1052.
— Vallásra nézve róm. kath. 686, görög kath. 58,
görög keleti 27, ágostai vallásu 108, helvét hitv.
163, unitárius 2, mózes vallásu 155. — Származásra
nézve: magyarországi 1150, erdélyi 37, hőrvát-
tótországi, határőrvidéki 3, a birodalom többi
koronaországaiból 5, külföldi 3. — A tantárgyak
száma29, ezek közt 13kötelező: rendes tanpénzért
előadatott 26, ingyen 3. — A jog- és államtudo-
mányi kar személyzete. Rendes tanár 8, tanárok
más karokból, kik e karban előadásokra jogositvák
2, magántanár 7, karbeli szolga 1.

** (A vallás- és közoktatási miniszter) Fodor
József tudort „az orvosi tiszti eljárásból", Siklósy
Gyula és Bernolák József tudorokat pedig ,̂ a sze-
mészi műtéttanból" a magy. kir. egyetemnél ma-
gántanárokká lett képesítésük folytán, e minőség-
ben mogerősitette.

** (Német kálvinisták Pesten.) A reformált
községnek, mely a városhoz egy német fióktemplom
épitéso czéljából átengedendő telekért kérvényt
nyújtott be, a gazdasági bizottmány az uj épület
mögött o czélra tudvalevőleg 642 négyszögölet
bocsátott ingyenesen rendelkezésére. A hatóság ez
ügyet a városi főügyész meghallgatása után a
képviselőtestület elé terjesztendi.

**S(".á debreczeni ref. főiskolai akadémiai ta-
nárok,) kik számszerint 12-en vannak — fizetése
az eddigi 250 ft. lakbéren vagy természetbeni
lakáson kivül: 1100 ftra emeltetett (mihez járul-
nak még néhány tanár részére: a bor, fa és ház-
utáni földbeli jutalékok). Azon három tanáré
pedig, kik az akadémiában is tanítanak, u. m.:
Gelenczoy Pál, Ladányi Gedeon és Tóth József
fizetése, —a szálláspénzzel együtt HOOftban álla-
píttatott meg.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (A Duna szabályozása) torveinek kidolgo-

zásával ez év elején Massányi J. vezetése mellett
8 mérnük bízatott meg; a kivánt tervrajzok, melyek
a Duna szabályozását O-Budától a Csepelig tünte-
tik elő, elkészültek,_s a közlekedési minisztérium-
hoz nyujtattak be vizsgálat végett.

** (A pesti Duna-part) továbbépítését ugy a fő-
város szépítése, mint a hajózási forgalom emelése
érdekében a város elhatározván, a kitűzött pályá-
zatnál Diescher épitész, az eddigi partépítések
volt vezetője lett a nyertes, miután a kiszabott
épitési költségvotésből 11V2 százalékot elen-
gedett.
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** (Aggasztó hirek) érkeznek a fagyról az or-
szág minden részéből. Nyíregyházán fagy és szél
dühöngött máj. 1-jére virradók;?, mely nemcsak a
votésekot, hanem a házak fedeleit is megrongálta.
Furtán mindon gyenge növény teljesen elfagyott,
a tiszta búza kiveszett s a szénára semmi kilátás.
Debreczenben két napon volt fagy, mely a szőlőt
s gyümölcsöket megrongálta. Paulison is tömén-
telen kárt tett a fagy, hasonlag Gyulán, Békés-
megyében, Karczagon, Erdélyben; Nagy-Kőrösről
is rósz híreket vettünk. Nemcsak a szőlő és gyü-
mölcs fagyott el, de a vetésekben is sok a kár.
Érsek-Ujvárról, Losonczról nem kevésbbé rósz
hirek érkeztek.

Mi újság?
*• ('Füredi Mihály) f. hó 3-án moghalt Kis-

Ujfalun. Még csak 54 éves volt s habár a szin-
padról már régebb visszalépett, folyvást úgy te~
kintottük, mint népdalaink egyik legilletékesebb
dalnokát, a nemzeti szellemnek azok által ébresz-
tőjét. Nyugodjék békében!

:££ (A képviselőház) május 5-ki ülésében ház-
nagygyá választották visontai Kovács Lászlót.
Mogválasztattak egyszersmind a biráló bizottsá-
gok, továbbá a kérvényi, naplóbiráló és gazdasági
bizottság. A két helyt választott képviselők le-
mondása egyik kerületökről képezte a vitatkozás
tárgyát.

** (Királyné ö Felsége,) bécsi hirek szorint,
az úrnapi körmenetro Bécsbo fog utazni. Mint to-
vábbá az udvar köréből hírlik, József főherczeg
honvédfőparancsnokot a pesti lövész-egylot fel-
kérte a disz-főlövészmestori állásra. A kir. udvar
jövő ősz elején hirszerint Erdélybe szándékozik
rándulni s ott több hetet tölteni.

** (József főherczeg) egyik esto egy bérkocsi-
ban hazafelé hajtatván, a kocsi egy öreg asszonyt
oltaposott. Egy biztos meg akarta állítani, s a
főherczeg is parancsolta neki, hogy álljon meg, de
a kocsis lóhalálában hajtott s nem állott meg, míg
csak lovát erőszakkal meg nem állították, ő fonsego
kiszállott a bérkocsiból, és abba a szerencsétlen
nőt ültette, kit haza vitetett, s aztán rendelke-
zett, hogy a Margit-szigeten gyógyittassék. Azon-
felül száz frtot küldött a főherczeg a sérültnek.

** (Haynald Lajos) kalocsai érsek, kinek fű-
vészoti gyűjteménye a kontinens nevezetesobbjei
közé tartozik, a mennyiben mind az öt világrész
van benne képviselve, — még podig akkép, hogy
egyes országok flóráját teljesen bírja, — logujab-
ban közép Afrikából kapott nagyszerű szállítmányt,
melyben a legnagyobb ritkaságok vannak. Gyűj-
teménye szaporítását a tudós főpap roppant áldo-
zatokkal eszközli, utaztat saját költségén, s a világ
minden részében,lovő tudósokkal levelez és össze-
köttetést tart. Érdekesnek tartjuk megemlíteni,
hogy gyűjteményének alapját 41 évvol ezelőtt,
mint gyermek vetette meg, akkor szedett és szárí-
tott flórájával.

** (Egy érdeket tagja felsőházunknak) mulat
mintegy 10 nap óta Pesten: Csartoryski László
horczeg, kinek nagyatyja magyar indigonatust
nyervén, a herczeg a felsőházba moghivatott s ott
fényes magyar díszruhában meg is jelent; b. Vay
Miklós vezette őt be a házba, hol a különböző
bizottságok megválasztásában már részt is vett.
Egy bécsi szláv irányú lap „politikai jelentőségii"-
nek találja, hogy a longyol emigratió ez idő szerinti
vezére a magyar felsőházban helyet foglal.

** (A Kápolnánál elvérzett) honvédeknek állí-
tandó emlékszoborra az egri honvéd-egylet pá-
lyázatot nyit. Az emlék lapályos helyon lesz fölál-
lítva, de két ölnyi magas talapzatra van szánva, s
a bizottmány kiköti, hogy a szobor — a művészre
bízva az alak meghatározását — vasból legyen. A
legjobb terv jutalma 100 írt, s kivitelére a nyertes
pályázó számithat. A szoborra 4000 frt áll rendel-
kezés alatt. A pályázatok június hó 10-éig fogad-
tatnak el, s azok Petrovich Bertalan ügyvédhoz
küldendők Egerbe.
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** (A honvédtoborzó bizottságok) hivatalos
utasítás szerint e napokban már megkezdik mű-
ködésüket Pesten, Budán, Pozsonyban, Kassán,
Kolozsvárott és Zágrábban, az illető kerületi hon-
védparancsnokok vezérlete alatt. Az önként be-
lépő kiszolgált őrmesterek kapnak 3, szakaszveze-
tők és tizedesek 2 arany foglalót, ezenkívül min-
den önkéntes 3 forintot apróbb kézi szerei meg-
szerzésére. Szükséges pedig a Pesten alakitandó
főtanosztály számára összesen a gyalogsághoz és
lovassághoz: a pesti kerületből 211, a budaiból
146, a pozsonyiból 109, a kassaiból 121, a kolozs-
váriból 121 és a zágrábiból 62, összesen 770 em-
ber ; ezek közt közhonvéd 328, közhuszár.128, a
többiek őrmesteri, tizodesi stb. ranggal; ló szük-
séges a főtanosztályokhoz 187. — A július 30-án
megnyitandó kerületi tanosztályokhoz szükséges
lovas és gyaloglogénység: a pesti kerületben 666
ember 152 lóval, a budaiban 478 ember 76 lóval;
a pozsonyiban 375 ember 24 lóval, a kassaiban 396
ember 50 lóval, a kolozsváriban 396 ember 50 ló-
val és a zágrábiban 213 ember 50 lóval, összesen
az egész országban: 2524 embor, 402 lóval. — A
szüksége* lovak beszerzése végott külön bizottsá-
gok fognak felállittatni.

** (Az erdélyi honvédparancsnokság) székhe-
lye iránt Maros-Vasárhely verseng Kolozsvárral
s közelebbi közgyűléséből felterjesztést intézett
gróf Andrássy Gyula honvédelmi miniszterhez,
melyben különféle okokkal Maros-Vásárholyett,
mint legczélszerűbb helyet igyekezvén felmutatni,
kéri, hogy a kerületi parancsnokság Kolozsvárról
oda tétessék át. Ez ügyben a képviselőházhoz is
kérvényt küld a város.

** (Az ellenzék lakomája.) A pesti lövöldének
4-én mozgalmas estéje volt. Jókai választói tartot-
tak ott lakomát. Jelen voltak mintegy 7—800-an.
Ott volt Csernátony s Vidacs közt Jókai, ott Tisza
Kálmán, Irányi, Simonyi, Tóth Kálmán és számos
más képviselő; Pestvárosa részéről Gamporl, Thaisz,
Gerlóczy és Henszler urak. Jókai a királyt, ki-
rálynét s a hazát; Tisza Kálmán a baloldali válasz-
tókat; Domahidy Jókait, Füzesséry Géza József
főhorczeget, Csernátony Gamperlt s Thaiszt, Lud-
vigh (németül) a baloldalt, Vidacs Pestvárosát,
Irányi Dániel Kossuthot köszönté fel. Mindegyik
köszöntő zajos tetszéssel találkozott.

** (A képviselőház elnöke,) Somssich Pál és
alelnöke, Bittó István, Kaposvárra indultak, hogy
az e hó 2-kán tartott megyei bizottmányí ülésben
szőnyegre korült iskolai ügy és a kaposvári vasút
iránti tanácskozásokban részt vegyenek. Épen mi-
dőn e hó 2-kán délután Kaposvárra érkeztek, tar-
totta a megyei Deák-párt értekezletét. Ugy a
város utczáin, mint az értekezleten, hol vagy
400-an voltak jelen, határtalan lelkesedéssel fogad-
tattak.

** (A debreczeni esküdtszék) a „Borsszem
J a n k ó " szerkesztőjét fölmentette az ellene Kállay
Ödön által kezdett eajtó vád alól. Ez alkalommal
— mint Debreczenből távirják — macskazenét
adtak Againak, aztán betörték a fogadónak azon
ajtaját, melyben szállva volt, s csak futással tu-
dott nagyobb bajtól menekülni.

**(Mint Zágrábból) távirják, Haulikbibornok
e hó4-én részosittetett az egész klérus jelenlétében
a haldoklók szentségében. Gyenge hangon mélyen
megillető szavakkal búcsúzott ol. Kivánatára több
családtagja hivatott oda.

** (A budai lipótmezei téboly dából) egy nőt
bocsátottak meggyógyulv;i haza, ki már 14 eve
szonvedett elmobetegségbon. Hazajövet azonnal
kemény próbát kolle kiállania, mórt férjének egy
hét előtt történt haláláról tudósították. E gyászhir
igen meghatotta, de egészségének nem ártott.

** (Halálozások.) Görgey István pesti ügy-
védnők köztiszteletü neje, szül. Mokry Emma. Pes-
ten, — Réső Ensel József, Pestmegye tiszt, aljegy-
zője május 1-én Nagy-KőrösÖn,—-Brassóban gróf
Oldofrédy Leonce neje, szül. Bajsai Vojnics Anna
21 éves korában meghalt. - - Pozsonyban egy jo-
gász csónakázás közben a Dunába fűlt, Schacherl

Josefine eladó leány pedig emeleten egy rostélyhoz
támaszkodván, azzal együtt a kövezetre esett és
szörnyet halt.

Nemzeti szinház.
Péntek, ápr. 30. Uj fordítás és betanulással, először:

nOthello,a velenczei mór." Tragödia 5 felv.Irta Shakespeare ;
ford. Szász Károly.

Szombat, máj. 1. XII. olasz opera előadásul: „Fautt"
Opera 5 felv. Zenéjét szerz. Gounod.

Vasárnap, máj. 2. „A makranezoa hölgy.1' Vigj. 5 felv.
Irta Shakespeare; ford. Lévay.

Hétfő, máj. 3. XIII. olasz operai előadásul : „Az álar-
ezos bál " Opera 5 felv. Zenéjét szerz. Verdi.

Kedd, máj. 4. XIV. olasz operai előadásul: „Az afrikai
nó'." Opera 5 felv. Zenéjét szerz. Meyerbeer.

Szerda, máj. 5. „Othello, a velenczei mór." Tragödia 5
felv. Irta Shakespeare; ford. Szász Károly.

Csütörtök, máj. 6. XV. olasz operai előadásul: „Borgia
Lucrétia." Opera 3 felv. Zenéjét szerz. Donizetti.

Szerkesztői mondanivaló.
— M.-Vásárhely. P. M. A népköltészetből ennél sok-

kal érdekesebb dolgokat lehetne kiszemelni, ha ugyan a
beküldöttek egyáltalában is a népköltészet termékei, s nem-
csak valami jámbor falusi verselő rimkovácsolmányai.

— Pozsony. R. I. Azsidó népköltészetből küldött köl-
temény csaknem szóról szóra a magyarban is megvan. Érde-
kes volna tudni, vajon zsidó eredete mennyire authen-
tikus!

— Hclén, beszély, bár tehetséggel van írva, nem
lapunkban való, s kivánata szerint visszaküldjük. A még
nálunk levő genre-képre sor fog egyszer kerülni.

— Karatna. A „Tavasz." A költemény egészen kez-
dőre mutat. Eszme nincs benne, s egy sor sem árul el tehet-
séget. Ha írójuk már végezte az iskolát s volt már „poéta"

ugy jobb lesz hagyjon fel a sikertelen kísérlettel; ha még
nem: tanulja meg az iskolában, hogy kell.

— M. S. Az „agg halász"-ban volna egy kis hang, de
nincs semmi tartalom.

— Búvirágok et comp. Még csengőbb a hang s még
kevesebb a tartalom, mint a fönebbiben; hogy lehet igy,
minden eszme nélkül csengeni-bongani.

— M.-Vásárhelyt. Sz. B. A leveleket megkaptuk. K.
annyira el volt foglalva, hogy még nem is válaszolhatott. A
dologban eljárunk, bár még bizonyost nem Írhatunk. Isten
velünk, s egy kis türelem!

SAKKJATEK.
493-dik sz. f. — P a p Dezső;öl

(Miskolczon.)
Sfttét.

a b o d e f g
Világos.

Világos indul s a 3-dik lépésre mattot rond.

A 488-dik számú feladvány megejtése.
(Bilov Lajostól, Parisban.)

Világos. Stét.
1. Bd3—e3 aS-bl:
2. Hc2—d4 + et-di:
3. Hg6—e7 matt. , .. •,

Helyesen fejtették meg: Venzprémben:lilöp József.
— Haratztiban: gr. Feste-tics Bennó. — Bében: Gold
Samu. — Londonban: Gorgias Viktor.— CtáUron: Kling
Iván. — Oelsén: Glesinger Zsigmond. — A pti sakk-kör.

Hónapi-és
hetinap

9
10
11
12
13
14

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csfit.
Pént.

15) Szóm.

Katholikat* és

H
protestáns

naptár

Május
C 6 Niz. Gergely
Antonin püsp.
Beatrix SZŰK Q
Pongrácz vért.
Szervácz püsp.
Bonifácz pk.
Zsófia szúz +

C 6 Exandi
Hermina
Bérezi Asp.
Nereus
Mucius
Bonifácz
Izidor

E T 1 - N A P T Á R.
Gőrfis-orosz

naptár

Április (ó)
27
28
29
80

1
2
3

Hold változásai.

E l Simon p.
9 vértanú
János és Sos.
Jnkab
Május
Nagy Athan
Timotheus

Izraeliták
naptara

IjárR.
28 Bojt, S»-
29 Lmuhal.
ISivan, R.
2
$ Zorobad.
4
5S.6. per.

N i

hossza

f.

48
49
50
61
52
53
54

V-
48
46
44
45?
40
38
36

1 P
kél

6.
4
4
4
4
4
4
4

P-
35
33
32
38
29
28
27

9 Ujhold 11-én 5 óra 23 perozkor délután

nyűg.

ó.
7
7
7
7
7
7
7

P-
18
19
20
22
23
25
26

hos

f.
23
35
48
60
73
87

100

H o
4 i t

P-
13
15

8
52
53

4
27

l d
kél

ó.
8
4
4
5
5
6
7

P-
59
35
53
26
54
45
40

nyűg.

6.
4
5
6
7
8

10
10

P-
43
45
49
54
48

1
58

TARTALOM.
A képviselőház uj elnökei (három arczk>pel). — Az

elvesztett szerető. — A nyomoruság pitvarábi (folyt.). —
A József-szobor (képpel). — Képek Japánbókét képpel).
— Régi irodalmi levelek. — A párisi világtárlaés a magyar
ipar. — Egyveleg. — Tárház: Május elsejéről- Irodalom
és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyiz és iskola.
— Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi újság— Nemzeti
szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjék — Heti-
naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. mugyartcza 21. ie.)
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HIRDETÉSEK.

Nemzeti biztosító-társaság;
• PESTEM* •

A társaság kormányzata:
492 (2-8)

Gróf Forgách Antal,
elnök.

Gróf Nádasdy Lipót,
tiszteletbeli elnök.

Pnlszky Ferenez,
alelnök.

Választmányi tagok:
ff? Fesíeties Béla gróf. Mocsonyi Sándor. Prileszky Tádé.

Grabovszky György. Mnráty Szilárd. Röszner F. M.
Kern Vilmos. Nádosy György. Siráky Ede.
Koppéi L. M. Novelly Antal. Szontagh Sámuel.

Igazgatóság:
Kern Leo. ° Kohén Jakab.
Kiss Zsigmond. IVyíri Lajos.

Szacelláry D. György,
igazgatók.

• i" i • r • t • U J V a r l JllOr^ vezérigazgató.
A nemzeti blZtÓSltO-tárSaság PesteO, mely' 1.500,000 forint részvénytőkével alakult, melyből

elhelyeztetett, s teljesen készpénzben befizettetik; f. é. május 1-én Magyarországon működését megkezdte.

Biztosításokat eszközöl:
[ ,.. .. a ) ^ u z * í a r o k ellen : lakházak és gazdasági épületek, mindennemű gyárak, és azok felszerelései,

r " | e s z ^ ö z ök, bútorok, ruhák és ruhanemüek, árukészletek, házi állatok, mezei és gazdasági eszközök, mindennemű
jE gazdasági és mezei-terményekre, ha azok tüz-villám-felrobbanás, vagy ezek következtében oltás vagy lerom-
» b o l á s által károsittatnak; , ** **
§ U b) jégkárok ellen: mindennemű mezei termények, szőlő-, dohány-és komló-ültetvényekre;

c) Hzállitmányi károk ellen vixen és szárazon: gőz- va^y közönsésres haión. vasúton. ^
tengelyen szállított javakra.

I
y §

gőz- vagy közönséges haión, vasúton, vagy
j

A dijak határozottak és lehetőleg jutányosak,
e zközoHeíilf l p g § > o r 8 a b b a n felvétetnek, és azok teljes értékének kifizetése haladéktalanul

Egyéb felvilágosítások legnagyobb készséggel nyujtatnak az igazgatóságnál, nádor-uteza 9-ik szám,
1-ső emelet, valamint az ügynökségeknél is.

VETORINI-BALZSAM.
Ezen a leghathatósb nörény részeiből készített, több orvosi kar által hely-

getés által történt sebzések, Tízzel keverve mindennemű és a foghus b
ikerdus hatással használtatik. Szintúgy kitünó füstölószerül is szolgá

E ü á 1 frt 50 k é otánküld 10 kEgy üveg ára 1 frt. 50 kr. o. é. postánküldve 10 krral több.

a bőr

^__ kizár, szabad., hires és közelterjedésben részesült
*~ szépségi harmatié (Schönheits-Maithan)
^egjenlitésére a szeplő kiirtására, a redők kiegyenlítésére g bő

^ é ^ k t é i i

király-

Egy üveg á ra 1 frt. 50 kr. o. é. postán ktildw 10 krral több.
^ ^ ^ ^ ^ g o n TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái Pesten,

7.

VALÓDI PAGLIANO-SYRUP,
Pagliano Girolamo

flórenci professortól egyenesen id* szállítva, különböző mennyiségben kapható

Torok József
gyógyszerész urnái Peston, király-uteza 7-ik szám.

Egy üveg ára 1 frt. 50 kr. Egy tuczat ára 14 ft, fél taczat 7 frt.
S Ü T Az ismételadók igen kedvező engedményekben részesülnek. 1 * §
E szörp tisztítja a vért, eloszlatja a megromlott nedveket, megritkitja és meg-

javítja azokat, küwítkezésképen mindazok, kik e szörpöt havonkint két napon át
használják, jó egészségnek örvendnek. E szörp sok oly betegséget meggyógyít, me-
lyeknél az orvosi szer csekély javulást eszközölt. — Ép most érkezett mof egy
friss szállítmány, melynek valódiságáért keEeskedtetlk. 6M (1—8)
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Dohány vágó-gép. Hoeeeu kísérletek ultin, WíawftÖ &gy
dohányvágót seerhesztetni, vtciy Wké-
letesen vasból készült a melynél kme»-

kedM3iKk,ho<iy minden igénynek megfelel. A dohányt eeen gép aegüségévél Z6-
rötmódou hoeezúra, vagy magyarmódon Icoczlcártt vághatni. Darabja Í3ft 6Ű kr.

Külseje florentini barna bro-
nce-ból, belseje kőedényből j 2

URAKAT KÜLÖNÖSEN ÉRDEKŰ) CZIKKEK,
KERTÉSZÉ EISERTl

diszmíh-hepeskedésak áJttcd
Pesten, öorottya-íiicza, 2. sz^ a „magyar Jűráfy" eztaö száűodávaí szemközt

Kiíünö Lefaucheux-revolverek.

B oly előkészülettel ellátva, — hogy a dohány nedveoségi fokát tetszés szerint j 3
Mibáljroeni lehet. Dar. 3 ft 80 kr.

a jelenleg oly annyira kedvelt keleti dohány-
zó-palaczkok, melyeknél a füst viaen hatvanp , y

kere«*tttl, tökéletesen Iehütteíik, hosszú hajlékony szárral, kfasebbek agyajrpi-
paval 2 ft 25 kr, taj (pipával cigarettnek is használhatók 3 ft 50 kr, nagyobbak
4 a 50 kr, 5 ft 50 kr, 6 ft 60 kr, nagyok éa díszesek 9 ft.

Egyetemes készlet, holiandialakú tajtpipát, három wwar-ós egy ctgarett-saopóká*
tartalmast, dissea birtokban, darabja Ö ft 60 kr.

Dohányzó-szekrénykék, díszes fából a még gswlaspbban és sok-félékben fel-
szerelve, ajándékokhoz külíinOsen alkalmasak, 4 ft 80 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft 75.

Cigarctte-kásziet, kiesebb és nagyobb tajtszopókat, dohány- tartót, gytijtöszert,
kanóczet és e&ivarpapirt tartalmazó kisszerű diszes tokban 4 ft 50 kr.

Mobil-gyujtószer, egy eziTarszopókát, kanóczot és gyufákat tartalmazó kis aseb-
bcli tok 1 ft 60 kr.

igen ajánl-
hatók. — Kis tajt-cuibukot széjjel rakható megyfaszárt, két aaivarsijo^ái és do-

hánytartót tartalmazó tokban 4 ft.
Nagy tajt-caibukot, széjjel rakható megyfasiárt, cigarett esopókát és dohány-

tartót tartalmazó tokban 6 ft 30 kr.
Szintén ilyen siéjjelrakható fekete szárral 7 ft.
Szintén ilyen, nagy faszárral, másodrendű pipával 2 ft 75 kr.
Kis törökdohány-készlet, kupakos agyagcsibukot, szivar-szopókát,

tevét, és dohánytartót tartalmazó kis bőrtokban 2 ft 20 kr.

T>oliányzó sétabotok, T^f
3 ít 60 kr, 4 ft 50 kr, 5 ft 40 kr, 10 ftig

j ot>*> zset>t>eli
készülre, minden egyes darab elegünkkel ellátva, a legnagyobb síéiben is hasz-
nálhatók .

1. szám, rövid kanóczczal ellátva, 85 kr.
2. SK. kanóczcsal és azivarmetszővel 1 ft 25 kr.
3. sz. hosszabb kanóczczal és szivarmetszővel 1 ft 50 kr.
4. szám. gyergyatskával 1 ft 50 kr.

lásokhoK igen alkalmasok, 25 darab 3 ft 30 kr, 50 darab 4 ft 40 kr és 75 da-
rab 5 ft. Szintén ilyen különféle nagyságú szivartárczák 1 ft 60 krtől 4 ftig.

1 •• -• tollvágo késeket, ollócs-
kát, körömtisztitót, fogvájót, füJkanálkát sat. tartalmazok, szaruba 2 ft, 2 ft
60 kr, teknősbóka-hé)ba 2 ft 50 kr, 3 ft 40 kr, 4 ft és 4 ft 50 kr, gyöngyházba
foglalva 2 ft 60 kr és 2 ft 50 kr.

70 kr,

Marak-rxm>W<m* simák ás Esettek 10 fiöSJ 20 ftig.
-Wignocv-zsebbali revolveiok simák 13 ft.
Sima jókt'aiitoiényü »erot*ere* 7 mm. 17 fr, 9 mm. 18 ft, 12 mm. 20 ft.
Siinión ilyenek, minden egyes alkatt^stók kovácsolt aczélbil,minden egyes da-

rab pontosan belőve s czégúnkkel ellátja, 7 mm. 24 ft 50 kr. 9 mm. 26 ft,
12 mm. 27 ft 50 k*.

Finomabb kiállitásuak, s»ép vésésekkel, arany és ezüst berakattaJ, ébeafa, ele-
fántosont agyakkal sat. 28 ft-tól 50 ftig.

!0- ás 12-UWetü rerolverek, kal5nb<Vaö kiállitásuak 40 fttól 60 ftig.
Zaebbeü pieitolyok egycs^vftek párja 2 fttól 10 ftig.

kétcsöraek 5 ft 60 krtól 15 ftig.
ó öUfaucfteux

g
Percussiós egy-csövu

i
két-csövü

13 ft"SÖ"krt6Í"iSÓ ftig I454 fttól 100 ftijj ? ft 50 krtól 18 ftig
vadászfegyverek dús választékban.

Ftobert-feie szoba-pisztolyok és pttskák,
a tovésnól nem durranván, szintúgy a saobában mint a szabadban, ijfen kellé-1
mes mal»t«ágg»l páíosult gyakorlathoz a caéllövésben ig»n ajánlandók,

kiasebb pisztolyok darabja 9 ft,
nagyobb pisztolyok darabja 13 ft. 50 kr.
Puskák madarakra is használhatók. 6 mm. 19 ft, 9 mm. 21 ft.
Töltények száza 6 mm. golyóval 55 kr, 9 mm. golyóval 2 frt 85 kr, 6

söréttel 3 fi, 9 mm, sflrétteí 5 ft 50 kr.
Vaaból kószált czéltabttk, tölthető monsárral óskingró boh-dwsc«al,dbja9ft80kr.

vagyis a» úgynevezett „életmentők a mellényzseb-
ben", molyek megtámadtatás esetében igen hatha-

tós, mindig magánál hordható vódfegyvert képeznek, ontott vasból 55 kr, aczél- I
ból 1 ft 50 kr, díszesebbek tártokban 1 ft 50 kr.

frX'&ilí ^ óráig járó müvei s efeárható felkeltővel, mely I
rundén kívánatos órában éles, csengő hangon |

ébreszt, figyes alakjánál fogva pe<!ig útközben is használható. Darabja 6 ft 50.
TP«r"üT«*-i fVv^»t;l^íi» i r l S\\T (ancol patent), bármily vbedónynyel min- I

den további előkészületek nélkül hasznai-1
tathatván, egyszerű hasanálati módjuk s erós hatásoknál fog»a meglepők. Kiseb
bek 10 ft. Ö0 kr, nagyobbak 16 ft 50 kr.

' ^ ^ " kicsiny közop nagyok
10 ft 75 12 ft 50 13 ft 50
16 ft 60 18 ft 25 19 ft 50

16 ö 85 19 ft 60
19 ft.

battist-béltóssel
Finom orleans-bénéssel
Fehérek, igen elegánsak
Lovagló a kocaizó köpenyek ájjakkal és batist-bélléseel 15 ft,

p é n z t á r c a (?nfo1 patent), sárga
*^ lardan készülve, apró és

használható 2 ft.
sárga patent-borból készitve, vállba i A ^.^.^-^l T»c» ti r-M«>'t-s»r«f-JíS sárga patentbőrböl, minden varrás nél-k * P ,
akasztható szíjjal, útra es Kirándu-
30 50 d 4 f 40 k 75 d sztiive 2 ft 30 kr.

kü), s ennélfogva igen tartósan ké-1

lámpások
középszerűek 2 ft 65 kr, nagyok 3 ft 40 kr.

Cr 1 középnagyságú, 3kivonással,külseje chagrin-börbe j
^ u ^ L L U ^ ^ h és útra igen ajánlandó, j

darabja 7 ft 50 krj
A jelenleg oly olcsó postai vitelbér lehetségessé tevén, a kivánt tárgyakat gyorsan, csekély költség és utánvét mellett elküldlietni
igyekezetünk oda irányúi, levélbeli megbízásoknál, a belénk helyezett bizalmat, a rendelmények gyors és pontos eszközlése aitai

megérdemelni. Meg nem felelő tárgyak visszaküldhetők.

Revolverek.

M

A t. ez. vidékiek és utazók személy-biz-
tositására ajánlhatom legjobb rendszer sze-
rinti és jól kipróbált revolvereimet, me-
lyekkel ogy perez alatt 6 orős és biztos lövés
tohető; ugyanannyi idő alatt podig újra meg-
tölthotök. Ily revolverek az önvédelemre
minden eddig feltalált fegyverek közt legbiz-
tosabbak.

Legnagyobb választékban nálam, követ-
kező árak mellett kaphatók u. m.

1 Revolver 6 lövéssol 7 millimetternyi • •
1 " ismét nagyobb 6 lövéssol 9 milhmettornyi
1 » ismét még nagyobb 6 lövéssel 12 millimetternyi •
1 kisebbszorü zsebrevolver (Faust-Revolver), mely zsebben kényolmosen hordható

Ezenkívül minden hozzátartozó tok és töltésekkel is szolgálhatunk.
M T Sem tetszés esetében a fegyver 14 nap alatt kicseréltetik.

UnschuldEde,
fogyverkészitő és kereskedő Pest, váczi-uteza „a levélhez."

Vidékről! megrendelések a leggyorsabban utánvét mellett eszközöltetnek.

FÜGGÖNYÖK,
4 ft. 50 kr., 6, — 8, — 10, — 20 forintig.

Türscli F.-nél
Pesten, váczi-uteza 19-dik szám.

Hímzések, fehérnemű, csipke.
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Titkos

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

biztosan és gyorsan gyógyít

Meű. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-uteza 27. szám Medetz-ház-
ban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, dél-

után 1—4 óráig.
I C Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megkfildetnek.
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Kiadó-tulajdonos Heckenast Cnsztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

20-ik szám. Tizenhatodik évfolyam. /

- :——
Pest, május 16-án 1869.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
&V Csnpan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

_ 9F- Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer has&bzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatasnal csak 7 krba szamittatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9 . - Bélvee-dii külön
minden igtatás után 30 krajezár.

liégi óhajtásunknak, s azt hiszszük, olva-
sóink régi várakozásának is teszünk eleget,
midőn legkedveltebb dalköltőink egyikének,
lapunk legszívesebben látott munkatársának,
a fogyhatlan kedélyü Szemere Miklósnak
arczképét mutatjuk be. De a kedélyes (és
tegyük hozzá: szeszélyes, — lehet-e költő a
nélkül is?) költő túlszerénysége állt eddig
utunkban, ki több rendbeli felkérésünkre
rá sem hallgatott, s ha most is, tudtán kivül
tett lépésünkért neheztelését találnók ma-
gunkra vonni, legyen annak bizonysága,
hogy még az ö kedvénél is előbbre tartjuk
olvasóink óhajtását.

Mint a Kölcseyek a hét ve-
zér egyikétől, ündtól, — úgy
a Szemere nemzetség azok má-
sikától, Hubától származtatja
magát, egyenes vonalban. Béla
király névtelen jegyzője maga
irja: „Hubának eszes fia Sze-
mere." E jellemvonás, ugy lát-
szik, fentartotta magát nyolez
századon át; bár a család, mint
történelmünk bizonyitja, az
észnek nem azon nemével volt
megáldva, melyet eszélyesség-
nek neveznek, s mely a jó sze-
rencsének és kedvező körülmé-
nyeknek saját hasznára és ön-
érdekeire kizsákmányolásában
áll tulajdonképen. Az egész
nyolezszáz év alatt egy Szeme-
réröl tudunk csak, ki az ország
zászlósai közt ült, mint tárnok-
mester Nagy Lajos korában.
Bertalan, korunkban, miniszter
volt ugyan, de miniszternek
lenni nálunk hazafi áldozat,
sőt önfeláldozás és nem a ha-
szonlesés dolga; s ő kincsek
nélkül lön bujdosóvá és keserű
kenyerét ette a száműzetésnek,
megtört lélekkel csak halni jö-
hetvén vissza hónába.

Fejedelmi Huba utódai, mint
épen Bertalan irja „Atyám em-
lékezete" czimü szép dolgozatában, „ugy lát-
szik, mindenkor azon nagy, nemzeti, szabad
elveknek valának bajnokai, melyek megbuk-
tak, vagy mivel már későn, vagy mivel még
korán jöttek. Isteni végzettől kimért sorsuk
az lön a nemzet családai közt, a mi nemze-

S z e m e r e M i k l ó s .

tünké a világ népei között: küzdeni folyvást,
de siker nélkül; veszélyben s áldozatban
osztozni, de hirben, jutalomban nem, — el-
vérzeni a feledett martyrok s nem ragyogni
a szerencsésb hősök közt." Valószinü, mikép
e szerencsétlen nemzetség, Kupa véres láza-
dásában, az ős vallás mellett, buzgó részt
vön; később Csák Máté oldala mellett küzde
s bukásába sodortaték az ö birtokai nagy
része is; a reformatiókor egy tagja sem ma-
radt a római egyház kebelében, s e lépése
által a koronként megújult fölkelők feleke-
zetének sorsához köté örökösen a magáét.

S Z E M E R E M I K L Ó S .

Szóval, mig más nemzetségek saját fényök
s vagyonossá guk emelésére tudták a zivata-
ros idők fordulatait kizsákmányolni — a
Szemere nemzetség a haza, az eszmék és az
elvek mellett saját magára mindig legke-
vesebbet gondolt.

A névtelen jegyző jellemzése az eszes
Szemeréröl más értelemben veendő hát, s
valóban e nemzetség az ész nemesebb tehet-
ségeivel tündökölt nemzedékről nemzedékre.

Korunkban három jeles iró támadt belőle :
Pál, Miklós, Bertalan; ez utóbbi még neve-
zetesebb mint politikus és államférfi, de neki
is az irodalom volt első választott mezeje s
elökészitöje az államfér fiúi pályára. Pál, mint
költő kevés, de szép Ízlésről tanúskodó mü-
vei tűnt ki, mint aesthetikus Kölcseyvel
együtt egypár nevezetes folyóiratával hatott
nyomósán, legtöbbet azonban társadalmi

utón tett, mint egy irodalmi
kör központja, késő öregségéig
alig lévén iró, kit nem ő üdvö-
zölt volna az irodalom küszö-
bén vagy vezetett volna be a
szent berekbe s bátorított és
buzdított volna első lépésein.
Mint gyűjtő is rendkívüli érde-
meket szerzett, s a Szemere-tár,
most a pesti protestáns főiskola
birtokában, bár — fájdalom —
elrejtve még, tömérdek kincset,
levelezéseket s egyéb irodalom-
történeti anyagot tartalmaz.

Miklós, a három között korra
középső, mint eleven lelkű, ki-
fogyhatlan kedélyü és humorú
lyrai költő, évtizedek óta első
rangú költőink közé tartozik,
s bár müvei összegyűjtve máig
sincsenek, dalainak soka élénk
emlékében maradt a nagy kö-
zönségnek, mely méltán nehez-
tel reá, hogy teljes gyűjteményt
még sem adott kezébe, mire
annyival nagyobb szükség vol-
na, mert Szemere Miklós köl-
tői pályája az olvasó közönség
két vagy tán három nemzedéke

!• idejére is esik, s a mostani fia-
talabb olvasó régibb munkái-
ról már mitsem tud, pedig azok
közt is épen annyi becses vanr

mint az ujabbak között.
Szemere Miklós 1804-ben, június 17-kén

született Lasztóczon, Zemplénmegyében, hol
most is lakik, az atyai házban, melynek —
régi magyar szokás szerint, mint kisjf "
fiu — örököse lön. Eleven ész, nyilt-
és tiszta kedély valának örökölt adol


