
2U0

Több faju kotlos-tyaktojás'eladása.
Alólirottnál, következő legnemesebb fajta

tyúkoktól kothís • tojások rendelhetők meg
április hótól kezdve. 1 tuczat kotlús tojás
svciczi tyúkoktól, fehérszürke a fehér búbbal
12 lt.

1 tuczat kotlós-tojás arany s ezüst szin-
vegyületü brabanti fekete tyúkoktól, fehér búb-
bal. Brahma Pootra szürke-fehérrel, valamint
törpe tyúkoktól 6 ft. A pakolásért 50 kr.

A pénzösszeg beküldése bérmentve kéretik s a megrendelések
utánvét mellett is eszközölhetők.

Biüner Gyula.
^90(3—(j) gyógyszerész Gloggnitz-ban.

793 Diszes (S-S)

husvéti

tojások.
Legujabb

fecskendő-bokréták.
gyürük és pisztolyok

dús választékát

10 krajczártól kezdve 20 ttig
ajánlják

Kertész és Eisert
Pesten,

Dorottya-utcza 2-ik szám.

Bórbajok
valamint

titkos betegségek
és sulyos ntobnjai ellen, sok évi tapasz-
talás s a világhirü Ilicord (egykori pí-
risi tanárának) módszere után, siker

biztositása mellett, rendel:
Stigar F. orvostudor stb.

Lakása Pesten.

váczi-utcza 15 ik szánt alatt.
a korona kávéház mellen,

@^P Elfogad naponkint ÍJ órá-
tól l-ig. ' 674 (6-12)

SÉF" Megkereshető levél által ií.

Csász, és kir. engedé-
lyezett egyetlen patkány- j
és féreg-kiirtó szer. Ára
egy bádog - szelenczéuek

Csász, és kir. engedélye-
zett gyökeresen működő po-
loska-kürtó tinktura. Búto-
roknál alkalmazondó, egy üveg

ára 40 kr. oszt. ért.

Utolérhetlen poloska-kiirtó
szer kömivesmunkákból, festés
és meszelésnél a festék vagy
mészbe öntendő. Két itezés

üveg tartalma elégséges egy középnagyságu
szobára. Ára egy ilyen üvegnek 1 ft. o. é.

Kitünően, biztosan és
gyökeresen müködő sváb
bogárt-kiirtó por. Ára egy

s csomagnak 30 krajczár
oszt. ért.

A legkisebb megrendelés is rögtön
teljesitettetik akár az összeg beküldésekor,
akár utánvét mellett.

8BF* A gyógyszerész és kereskedő urak
nagyobb mennyiségek elvitelénél méltányos
levonásban részesülnek.

&Ur~ Az alább nevezett gyár gondosko-
dik egyszersmind a már régen bejött kisebb
férgeknek tökéletes kipusztitásárol a város-
házakból, államjószágokból, gyárakból, mal-
mokból, raktárokból, kórházakból stb.

*j/fT" A számos eredmények közül, melyek
fierettfk u mi féreg kiirtó szereink alkal-
mazása és használata által, szabad legyen
csak a következö helyeket fölemlíteni: a
magyar kir. elnökminiszteri palotát; a ma-
gyar kir. belügyminiszteri palotát; Festetich
Ágoston 2 palotáját: a Festetich Dénes pa-
lotáját; a pesti Börze és gabnacsarnokot: a
pesti hengermalmot; a buda-pesti gőzmal-
mot: a Blum-féle gőzmalmot; a király mal-
mot; az unió malmot: a Viktoria malmot:
az Erzsébet-malmot stb; számos vasuttársu-
latoknak pályaudvarát; több mint 300 ma-
gánházat stb.

A megrendeléseket legszivesebben el-
várjuk:

Reisz és fiai,
az elsö magyar kir. engedélyezett gyára az
apróférgek kiirtására szükséges vegytani
készítménynek, Pesten, Istvántér 4. szám
(1 sö májastól kezdve a király-utczá-
ban 46. sz.) 800 (1—8)

Dr. Vaskovits János
svéd gyógytornászattal egybekötött

Budai vízgyógyintézete
Városmajor-otcza 3t§. szám alatt.

biztos és alapos gyógyítást eszközöl idült betegségekben, milyenek: köszvény, esúz,
görvély, bujakór, mercurialísmus, vérszegénység, aleoholismus, sápkór, bóvérüség'
tulkövérség, astma: a külbör petyhüdtsége s tétlensége, több rendbeli kütegek, vér-
tódulások a fej, torok, mell és egyéb fontos testtájak felé; emésztési s ideges gyomor-
bajok, aranyér, bélgyengeség; a máj, lép s &z a[has vérpangásai; különféle vérkerin-
gési zavarok s a táplálkozás hiányai; az idegrendszer bántalmai és következményei,
annak gyengesége s izgatottsága, hysteria, hypochondria, félfejfájás, szédülés, idegfáj-
dalmak, gerinczagyi szenvedelmek, az azokból eredö gyengesége a végtagoknak, gör-
csök, reszketegség, a szervezet kimerültsége, éjjeli magömlés, nemi gyengeség, nöi
bajok, hószámhiány, fehérfolyás, méhbajok; ajánhatik végre mint egyetlen biztos mód
a test megedzésére, kórhajlamok leküzdésére, s utókura gyanánt az egészség teljes
helyreállitására. 788 (3—3)

A jó viz, tiszta hegyi lég és kellemes kilátással ellátott intézetben a kényelem,
tisztaság, ízletes vizgyógyászati élelmezés, s pontos szolgalatról gondoskodva van,
nemkülönben sok czélszerü ujitások eszközöltettek. A gyógykezelés külföldön hosz-
szabb ideig tett személyes tapasztalatok után nyert legujabb tudományos elvek szerint
kiváló gonddal vezettetik.

Omnibus közlekedés az alagut pesti oldalától az intézetig történik.
Értekezhetni személyesen az intézetben vagy levél által; programm kivánatra

Dr. Vaskovits János.küldetik.

SZURMAR J. FIAI
arany-, ezüst-

és

drágakő-ékszer-üzlete Pesten,
kigyó-utcza 1. sz.

Kivonat a nagy árjegyzékből:

ea
legfinomabb

3 próbás
azaz: 18 karátos aranyból.

Gyermek fülbevalók 1 ft. 70 krtól és félj.
Fülbevalók gömbö-

lyűek 4 » ő0 >-• » »
Fülbevalók hosszuk 7 » •— » » »
Keresztek 2 » 25 » » J>
Csattok 1 » 20 » » »
Ing-gombok . . . . 2 » 50 » » »
Nőigyürük jó kővel 2 » 50 » » »
Női pecsétnyomó

gyürük 4 « — v v »
Karika gyürük . . . 3 » — » » »
Férfi gyürük pecsét

nyomó forma . . 5 » — » » »
Nyakkendő tük . . 6 » — » » v
Nyaklánczok, kereszt

vagy metál lhoz. . 6 » 50 » » »
Metállok 6 » — » » »
Melltük (Broche) . 6 » — » » »
Garniturok (Broche

és függő), . . . . 1 5 » — » » »
Karpereczek . . . . 18 » — » » »
Óralánczok rövidek 24 » — » » »
Oralánczok hosszuk 28 » — » » »

3 (13) próbas ezüstből.
Maria képek m á k b a — ft. 15 kr t . és félj.
Keresztek — „ 30 » » »
Mataillok felnvilós. 1 » — » » »

Gyüszük
Csemegekés, és vili. — » 60
Keresztek zomán-

czal nyakba . . . 1 » —
Emlék gyürük fel-

irással 1 » 25
Gyermek játékok . 1 » 75
Óralánczok . . . . 2 » 50
Karpereczek . . . . 2 » 50
Garniturok (Broehe

és függő) (5 » —
Thea szűrők . . . . 2 » 50
Czukor fogók . . . 4 » —
Keresztelési és bér-

málási emlék ké-
pek 2 » 50

Só- és borstartók
együtt 6 » 50

Gyermek evőeszkö-
zök tokban . . . . 5 » —

Varró eszközök
tokban 5 » —

Poharak 6 » 50
Gyertyatartók . . . 20 » —
I r ó eszközök . . . . 15 » —
Csengetyü tálczával 25 » —
Czukor edénvek . . 8 » —

. —ft. 60 krtól és félj.

Hivatalos próbával ellátva.
Nehezebb arany és ezüsttárgyak, u. m. lánczok, garniturok, evökészletek,

6,12, 24 személyre, a munka különfélesége szerint, gyártási áron számittatnak!
A fantasie-darabok, finom drágaköves tárgyak, Loius Laine legujabb rajzai

után vannak dolgozva.
Cserénél, az arany vagy ezüst egyenlő finomsága mellett, csupán a munka

fizettetik.
Kijavítások, czimerek, betük metszése kőbe vagy aranyba gyorsan eszközölte-

tik. — Saját használatunkra vásárlunk gyémántokat, gyöngyöket, szines köveket,
ócska aranyat és ezüstöt.

Arany-ezüstpénzt, bel- és külföldit beváltunk a napi árfolyam szerint.
Vidéki megrendelések a szokott módon pontosan teljesittetnek, és nem tet-

íző tárgyak másért becserél tétnek. 676 (5 —

Tizenhetedik évfolyam.

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám) megjelen-
tek és minden hiteles könyvárusnál kapható:

Nemzetgazdaságunk és a vámpolitika
folytonos tekintettel

törvényhozási föladatainkra
és

társadalmi teendőinkre az anyagi érdekek terén
(a m. tud. Akadémia által *

1000 ft. díjjal koszoruzott pályamunka).
Irta

KAUTZ GYULA,
egyetemi tanár, magy. tud. akadémiai rendes tag, és országgyülési képviselö

Nagy 8-rét. Az egész münek ára 4 ft. 50 kr.

Beavatási ajándéknak
(Conflrniation).

Kilián György pesti kiadó-könyvárusnál megjelentek és minden hiteles
könyvárusnál kaphatók:

Székács József. Imádságok és buzgólkodások.
Evangyelmi prot. keresztyének számára. Harmadik kiadás. Kis 8-rét. Egy czim-
képpel. Vászonba kötve 2 ft. 30 kr., bőrbe kötve aranyvágással 3 ft., f r a n c z j a
bőrbe kötve kapocscsal 5 ft. u. p.

Székács József. Kisebb imakönyv evanffy. keresztyének
számára. Egy czimképpel. Kis 8-rét. Vászonba kötve 80 kr., vászonba kötve arany-
vágással 1 ft. 20 kr., bőrbe kötve aranyvágással 1 ft. 00 kr., franczia bőrbe kötve
kapocscsal 2 ft. 50 kr. u. p. 798 (2—2)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870. (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, április 24-én 1870.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsa?T én Politikai UjdonsaKok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.

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

..^, Hirdetési dijak, a Vasárnapi Igsag és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasabzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
szőri 'gtstásnil csak 1 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad BICHIKI, : Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Hnasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9.—

Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Midőn Piry Czirjéknek, a szent-ferencz-
rendiek pesti házfönökének arczképét ezen-
nel olvasóinknak bemutatjuk, tiszteletünket
akarjuk ezzel kifejezni azon hazafias érzelmü
szerzetes rend s annak derék pesti háza iránt,
mely Batthyány Lajos hamvainak hü meg-
őrzése által közelebbről is érdemessé tette
magát a haza köszönetére. Oly időben, midőn
a kegyelet és rokonszenv érzelmeit nyilvá-
nitani a „felségsértők" és „lázadók" iránt,
maga is felségsértés és lázadás, s igy haláios
bün volt, — e derék és hazafias szerzet be-
fogadta ama nrartyrhalált szenvedett tete-
met, s a vallás oltalma alatt
menhelyet adott neki, hogy
szerencsésb idök elkövetkezté-
vel, husz év mulva visszaad-
hassa a hazának.

1849. október 6-káról 7-di-
kére forduló éjjel, éjfél előtt
alig félórával, mély csendben
nyilt meg a ferencziek zárdá-
jának kapuja s egy letakart
koporsót, óvatos vigyázattal
szállitottak be. A ház akkori
főnöke, a nemes szivéért, emel-
kedett lelkeért s ismeretes jó-
tékonyságáért köztiszteletben
álló Dank Agáp (ki most Ró-
mában lakik) — a ház egypár
legidösb szerzetesével, csak
maguk vették át a koporsót,
melynek nyilvános eltemetését
a lesujtott szivü család akkor
nem eszközölhette; csak ök
ismerték e koporsó titkát; Ma-
gyarország törvénytelen itélet-
tel megölt miniszterelnöke,
Batthyány Lajos nyugodott ab-
ban, magas homloka, törhetlen
szive golyótól átfúrva, nyak-
erei önmagától fölmetszve —
hogy a meggyalázó kötelet ki-
kerülhesse.

A ház titka e kevés hivek
által feltétlenül megőriztetett
s halandó azt tőlök meg nem
tudta, a befelé forditott kő három betüje
pedig senkinek el nem beszélte a titkot, me-
lyet mindig csak a szerzetház legmegbizha-
tóbb tagjai ismertek. Mikor Piry Czirjék a

i r y C z í r j e k .

titkát megismerje. Késöbb mint a pesti ház
főnöke, ő volt a drága hamvak őre, s ö adta
át azokat, a hozzájok jogot tartó hazának
a nyilvános helyen leendő ünnepélyes elte-
metés végett.

Méltó, hogy az ország ismerje e férfiu
szelid s nemes arczvonásait s egyszerü élete
(milyen volna más egy szerzetes élete, leg-
alább külső élete!) rövid rajzolatát.

Piry Czirjék 1810-ben, ápril 10-kén szü-
letett Püspökiben, Vasmegyében. Tanulását
a közel Kőszegen kezdette s tizenhat éves
korában, mint jeles tanuló és szelid kedélye

PIRY C Z I R J É K .

pesti szerzetházba jött,
találtatott arra, hogy a

szintén méltónak
ház féltve őrzött

által a papi életre vonzott ifju lépett a szent
Ferenczről nevezett szerzetbe, mely a kegyes-
rendiekkel, benczésekkel és a premontréiak-
kal együtt a leghazafiasb szerzetek egyike,
s a mellett, bár nem kizárólag, tanitással is
foglalkozván, az ifjuság jó irányban való ne-

velése által is kitünő érdemeket szerzett
magának hazánkban.

A theologiai tudományokat a fiatal szer-
zetes-jelölt Esztergomban és Pozsonyban
végezé, s ez utóbbi helyen szenteltetett föl
áldozárráis, 1833-ban. Fölszenteltetése után,
részint a szerzet házaiban hitszónoklattal,
részint tanitással foglalkozott, e két pályán
egyaránt kitüntetvén magát s megnyervén
hallgatói tiszteletét és szeretetét. Legelőször
Komáromban volt hitszónok, majd hittan
tanára Esztergomban, honnan 1842-ben
Érsekújvárra tétetett át, tanárul a rend

ottani gymnasiumába. Itt ki-
lencz évig tanárkodott. Az in-
tézet hazafias irányáról tanus-
kodik az, hogy 1851-ben a
német kormány az iskolát be-
tiltotta s az csak 1861-ben
nyittatott meg ujra, a város
kivánságára. Piry Czirjék 1852-
ben már házfőnökké választa-
tott Szent-Antalban, honnan
csakhamar a központba,Pestre
költözött át, rend-tanácsosi mi-
nőségben.

A szerzetes szerzete akara-
tának szolgája; a hova az hivja,
oda megy. S Piry Czirjék az
ily meghívásnak, mely rendelet
vala neki, készen és zúgolódás
nélkül engedelmeskedett. Is-
mét házfőnökül találjuk őt
Esztergomban. S végre, a rend
összes magyarországi házainak
legfőbb polezán, a tartomány-
főnöki (provinciális) egyszerü
méltóságban, melyre a házak
többségé által 1863-ban vá-
lasztatott meg, három évre,
rendes sorban mint magyar,
azon 1717-diki pápai breve
alapján, mely szerint a három-
három évenként változó pro-
vincialisi hivatalra felváltva
magyart, németet és tótot kell
Magyarországban választani.

Mint tartományfönök különösen érdemesí-
tette magát a rend iránt azzal, hogy annak
történeteit hazánkban kezdettől fogva a leg-
ujabb ideig, röviden, de tartalmasán, latin
nyelven megírta.

Eltelvén a három év, 1866. aug. 15-kén

17-ik szám.
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ismét Pestre tette át lakását, s itt 18(i9-ben
választás utján átvette a ház kormányát a
lelépő Dank Agáptól, ki a pápa által Gene-
rális definitornak, azaz: az összes Ferencz-
rend tanácsnokának neveztetvén^], Rómába
költözött, Azóta Piry Czirjék a pesti szer-
zetház feje, s e minőségében szerzettársainak,
egyháza hiveinek, sőt minden jóknak, kik öt
ismerik, a legnagyobb mértékben birja tisz-
teletét és bizalmát.

A ferencz-rendiek magyarországi tar-
tományának történetét már emlitettük iro-
dalmi munkásságából, mely azonban ennél
sokkal többre terjedt. Müvei leginkább az
egyházi szónoklat, és az egyházi alkalmi
költészet mezejéről valók s nagyobb szá-
muak , semhogy egyenként sorolhatnók
elö. Mtgemlitjük az elsö rendbeliek közül
Szent-István elsö vértanu, Szent-András
apostol ünnepén tartott beszédeit, az utób-
biakból az esztergomi székesegyház fölszen-
telésére, Seitovszky primás aranymiséjére s
Erzsébet magyar királyné utóbbi szerencsés
szülésére (Budavárban) készitett alkalmi köl-
teményeit. Tudományos dolgozatai között is
említésre méltókat találunk; ilyenek „a be-
tegek látogatásáról" szóló értekezése a papi
gond köréből; a magyarországi fogoly váltó
(trinitarius) szerzetesek történetének' váz-
lata; a szent-ferenezrendiek györi zárdájáról;
Bosnyákországról, egyházi tekintetben, s
végre egy nyelvtudományi értekezése atájsza-
vakról a magyar tud. akadémia értesítőjében.

írásai is, mint egész müködése meg-
annyi tüköréi hazafias érzületének s buzgó
müködésének. Erre mutatnak azon kitünte-
tések is, melyekben a Szent-István és Szent-
László egyházi társulatokon kivül a magyar
történelmi és a magyar nemzeti képcsarno-
kot alapitó társulatok által is részesittetett,
mind a négynél választmányi tagsággal tisz-
teltetvén meg. Benne azon papok egyikét
szemléljük, kik hazafiak egyszersmind, s az
egyháziasságot a haza szeretetével és szolgá-
latával egyeztetni tudják. —á—r—

Megfogan a kevés áldás,
Megfogan a milljó átok!
S lészen öröm, lészen vigság
S szörnyü fogcsikorgatások !

• „Feltámadnak a halottak !"
A mély sírok megrepednek!
És kilép az „eszme," a mit
Sehová nem temethettek!
S hatalmával ujra rombol,
Megáldván, kik benne hittek;
Ls a gonoszt széttiporja!
— Igy tanit az irás minket. —

Benedek Aladár.

Feltámadnak a halottak!..
„Feltámadnak a halottak!"
— Igy tanit az irás minket. —
A szellemre nem húzhatni
Porladó halotti ingót!
Mély a sírnak sötét szája,
Nehéz a föld, mit rá vetnek,
Oh de van az emberben, mit
Sehová nem temethetnok!

„Feltámadnak a halottak!"
— Igy tanit az irás minket. —
Minden embor egy-egy mag, mit
Ide isten keze hintett!
Es a mag, ha ol virult már,
Helyén ujabb hajtás támad,
Moly a régit visszahozza,
A mint rá az idők járnak!

„Feltámadnak a halottak!"
— Igy tank az irás minket. —
Mindennek van ujulása:
Diját veszi, a ki mit tett!
Oh a tettek nem mulandók,
Lett légyen az jó, vagy gonosz:
Mindegyik, elébb, vagy utóbb,
Do ép olyan virágot hoz!

..Feltámadnak a halottak!"
— Igy tanit az irás minkot. —
Ki érdemét nem vévé el,
Hatramarad gyermekinknek!
Oh az isten igazságos!
Van^ örökség, van e földön!
A ki jót hagy, mennyben él itt!

eg orokkon!Mig a másik

„Feltámadnak a halottak!"
_ Igy tanit az irás minket. —
Egy itélet megsegit majd,
Ha már annyi nem segített!

Eredeti közlemények Kaliforniából.
ív.

Egy magyar remete Kaliforniában.
Az egeket verő, örökös hó-koszoruzta

Sierra Nevada változatos lankulatokban
csaknem sikká olvadó lába alatt terül el a
bő vizű és gazdag legelöjü Tulare megye s
a több négyszög mérföld területű hasonnevü
tó, a hosszan kigyózó San Joaquin folyó táp-
anyja. A halász fáradságát ott mindig telt
háló jutalmazza; a trapper k-lepezéje hem-
zseg hód- és vidrától; a vadász halált szóró
fegyvere neki életfentartó jövedelmi ággá
lesz; a szántó vető csekély munkáját bőség
szarujával hálálja meg: a teremtés nagy
napja óta ily hizelgő figyelemre nem mélta-
tott föld. A légtisztitó fuvallatoktól nem
látogatott vidék azonban az alacsony mo-
csáros helyek mérges kigözölgéseitől meg
nem tisztitva, a váltó-láz kóranyagát hordja
vészes legében; de a messze elterülő lankás
domboldaluk a légvonal üditő irányába esve,
paradicsommá varázsolják a nagy kaliforniai
koszoru e gyöngyét. Az égalj gyönyörü, a
zord telet csak a magasból alá csillogó hó
kúpok juttatják emlékünkbe, mig arczunkat
lanyha szellő enyelgi körül; az év egész
hosszán át hervadhatlan mezben diszlő zöld
falombozat, a madár kiapadhatatlan danája,
a tenyészet eléteremtésében nyugtot nem
ismerő föld illatos virágai, a kifürkészhetlen
természet mindent átható bájait rejtő egész
körzet, oly magasztos érzést költenek fel, mi
saját kicsinységünk öntudatában leborul-
nunk készt a bölcseség ily öszhangzatos
munkája előtt. Távol a nagy világ zajától,
elszigetelve a sebeket ejtő, önző emberiség-
től, a természet e vigaszt nyujtó szentélyében
él egy magyar, egy tiprott hazája szabad-
ságát oltalmazott volt honvéd, egy a nép-
szabadság elveiért küzdött bajnok.

Hiszem, többen hazámfiai közül, kik
soraimat olvassák, vissza fognak emlékezni
a magyar és olasz szabadságot védő, jelenleg
önkénytes remete hazánkfiára, ki, az annyi
jeles honfit szülő Szepesmegye szülötte, mint
tanuló ifju nemzete iránti adóját lerovandó
a megpróbáltatás ama nagy évében, félre-
dobva az iskolakönyveket, honvéddé lett,
s mint tüzértiszt becsületet és elismerést
aratva, segitett koszorut füzni a bámult ma-
gyar fegyverekre. A világosi nap után az
önkénytes honvédtisztet, társaival együtt be-
sorozták. Pontossága, feddhetlen magavise-
lete, példás becsületessége és szorgalma által
ott is tisztei elismerését viván ki, altisztté
neveztetek, késöbb pedig hadnagyi rangra
emeltetett. Részt vétettek vele a gyászos
emlékezetű szomorujáték első felvonásában,
t. i. az 59-ki táborozásban; de a cs. k. főhad-
n agygyá elöléptetett volt honvéd, a helyett
hogy meg lett volna a két csillaggal elé-
gedve, l l évi szolgálat után lemondott; több
feltartóztató akadály után Olaszországba
jutva, az ott szervezett magyar légióban
mint főhadnagy müködött. A nagy világban,
minden anyagi segélyforrás, minden legki-
sebb támasz, minden részvét s baráti rokon-

( szenv nélkül állva, a higgadt elme biztosabb,
állandóbb jövö terveit kezdé forgatni ma-
gában s elhatározá az üres dicsőség hiú
pályáját odahagyni, s önereje, erélye és
iparkodása által alapitni meg jövőjét. —
Az eszmék, tettek, korlátlan szabadalmák
tág hazája, Amerika partjain kiszállva, azon
talizmán, mi jövőjét megalapítandó volt,
törhetlen vasakarat és ép kéz-lábból állott;
gyakorlati észjárással mellőzött minden
könnyebb alkalmazást s feltett czélját —<
puszta kézimunkával vergődni önállóságra
— lankadatlan kitartással tartá szemei előtt.

Legelőször is az Ajowa államban alapi-
tott uj-budai telepen állapodott meg; egy
pár évig ott dolgozva, nemcsak az amerikai
farmer élet sajátságos teendőit tanulta meg,
edzette izmait a szokatlan munkához, s
kényszerité magát ily uj életmódra, hanem
dicséretes takarékossággal nehány száz dol-
lárnyiösszeget megtakarítva, ezzel, tervezett
függetlensége kivívása felé határozottabb,
döntőbb lépést tehetett. Az ajowai égalj
mostohaságát megunva, tettre törekvő szel-
leme, az annyi büv és vonzerővel biró nyu-
got felé sóvárgott. Akkoriban még nem volt
készen a világ leghosszabb vasutvonala, a
két oczeánt, egy világrészen át 8 napi rövid
úttal összekötő e csoda kapocs; ki nyugot
felé szándékozott, annak ugyan jól fel kellé
kötnie saruszíjját. Az erős lelkü férfiu utnak
indult csillag irányban, a hanyatló nap volt
csalhatlan iránytűje, egész vagyona, egy-két
havi eleséggel terhelt öszvér; ezer veszélyt,
gyötrő szomjat és leirhatlan nélkülözéseket
szenvedve, mintegy szent hittől lelkesített
zarándok, törhetlen bátorsággal hatolt át, a
szikla hegység kopár ormain: fáradalom,
szomj, éhség kiolták a jámbor öszvér élet-
világát, s csak a legnagyobb — csaknem
ember feletti — erő-megfeszité3 menté meg
a merész vándort az utána sokszorosan ólál-
kodó haláltól.

Mindenből kifogyva érkezett a nevadai
gazdag ezüst bányákba, hol mint tapasztalt
bányászt s munkás férfit örömmel fogadták.
Mielőtt nyugot felé utját tovább folytatná,
egy évig itt ujra megállapodott, s részlete-
sebb helyrajzi adatokat szerezve, sz ujabb
viszonyokkal megbarátkozva, s anyagi se-
gélyforrásokkal ujra ellátva, utópiája, a San-
Franciskóba juthatás ezentul már mi nehéz-
séggel sem járt.

A kézi munka Amerikában, bárminemű
legyen is, csak dicséretes, becsületes életke-
resetnek tekintetik; az, ki valami gyakorlati
szakképzettséggel nem bir, s nincs az élhe-
tést biztositó tőke birtokában, kénytelen
minden álszégyent félredobni, s oly rnunka-
ágat ragadni meg, mi anyagi erejével arány-
ban áll. Sokan, kik Európában mint tanárok,
katonatisztek, hivatalnokok stb. tekintélyes
társadalmi állásban voltak, önkény tesen, vagy
a mostoha körülmények által sodortatva,
Amerikában hajlandók pályát törni, a szo-
kások, viszonyok, nyelv, s egyéb sajátságos
ismeretek hiányában, eleinte oly munkát
visznek végbe, mi előbbi foglalkozásaikkal
szemben lealacsonyitónak látszik, igy például
nehány hóval ezelőtt olvasám az amerikai
lapokban, hogy Üj-Orleansban egy Bismarck
által kiörökölt német herczeg pinezérkedik;
a legnagyobb kímélettel és tisztelettel szól-
tak róla, s miután a puszta czim mitsem ér,
ő, alárendelt foglalkozása daczára, mivelt-
sége, eszélyeés nemes modora által imponál
a törzsvendégeknek, s a meddig Amerikában
él, csak elismerést, tiszteletet arat, s ha sze-
rencséje lehet herczegi vagyonra szert tenni,
akkor azért csak épen oly közbecsülésben lesz,
mint most.

A mi volt katonatiszt hazánkfia is sok-
kal inkább megamerikaiasodott már, semhogy
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az előbbi állására való emlékezés bármi be-
csületes kereset-ágtól visszatartóztatta volna.
San-Franciskóban egy német orvosnál nyert
alkalmazást, s egész teendője az volt, hogy
az egészség emberét orvosi látogatásain
kisérje, mely alkalommal a járműt húzó
nemes állatok lépteit kormányozá; ilynemü
fuvarozási szolgálat tételért azonban havon-
ként koszt és kvártélyon kivül, pénzünk sze-
rint 75 frtot kapott. Majd a buenavistai bor-
termelő-társulat igazgatójánál, a boldogult
Csomortányi őrnagynál, hasonló fizetés mel-
lett mint pinczemester működve, több havi,
előreszámitó gazdálkodással megtakarított,
és a nevadai bányákban nyert keresetét ösz-
letezve, képesnek érezte magát, hogy Ame-
rikába jövetele fő czéljának létesítésére a
véghatározó lépést megtegye.

Föld annyi van Kaliforniában, hogy az
ember zavarban jő, hol telepedjék meg a sok
kinálkozó hely kőzül,aki azonban visszaret-
tenthetlen, törhetlen akarattal akar dolgozni,
s önállásra és függetlenségre vágy, üsse fel
sátorát bárhol, ballépést sehol sem fog tenni.
Az egyes erő, a tökéletesen elszigetelt mü-
ködés mindenütt elcsenevész, és sehol sem
mutathatja fel azon sikert, mint az együttes
társadalmi öszmüködés;ez elv átalános igaz-
ságát Bányafi hazánkfia is átlátva, az elsö
evekben vitt remeteszerü életet mérséklendö,
egy becsületes némettel lépett társaságba,
fegyvereiket vállra akasztva, neki indultak
ugy találomra jószágot keresni. Több hétig
tartó fürkészés után egy termékeny lapályon
állapodtak meg, ott végleges letelepedési he-
lyüket egyetértve megállapitották. Folton-
ként elszórt cser- és tölgycsoportok, törpe
szilfa és sommal keverve, buja növényzet,
melynek kiirtása csekély munkát igényel, a
nehány lábnyi mélységre nyerhető viz, meg-
lehetősen egészségesnek tetsző lég, vad- és
madárban tulgazdag környezet voltak azon
előnyök, melyek minden elöbblátottak között
ezen hely részére dönték el a végmegállapo-
dást. A mintegy 60 mérföldre eső legköze-
lebbi városban Visaliában hat hóra eleségét
és lőport, valamint két lovat, ekét, s egyéb
nélkülözhetlen gazdasági eszközöket bevásá-
rolva, a választott helyre visszaindultak.
Legelső teendőjük kútásás és kerités-készi-
tesböl állott, lakházra eleinte nem volt szük-
ség, mivel hat hónapig zárva voltak az ég
csatornái, s- az esős időszak beálltáig sokkal
kellemesebb volt a fák alatti táborozás.
Amerikai törvények szerint, ki a pro-emptió
előre lefoglalás) előnyét akarja élvezni, s az

általa lefoglalt birtokhoz jogot akar képezni,
azt köteles barmiféle keritéssel körülöved-
zeni. A kútásás bevégzödött, szántás keri-
tés-csmálás munkája javában folyt, midőn a
vidék ártalmas kipárolgásából tova illö gő-
zök gonosz szülötte, a számitásba elébb nem
hozott, hideglelés, az uj települőket komo-
lyabb megfontolásra figyelmezteti. Elhatá-
rozásuk gyors volt, az elöször választott és már
jóformán megmivelt jószágot o d a h a z a
más egészségesebb fekvésü hely keresésére'
indultak, azon változhatlan végleges feltétel-
lel, hogy valamely patak vagy hegyi csermely
partján állapodnak meg.

Közelebb húzódva a Sierra Nevada hegy-
láncz domboruló lábához, egy gyen»éul a n.
kás, több száz holdat mérő hegyoldalon,
szívok vágyát végre feltalálák: e dombhát
"osszán a havas kristály vizét levezető cser-
mely S ü r u falombozattal van szegélyezve, s
fo lyam irányára függélyesen teendő árko-

6 g é s z t a S o t k e v é s fáradsággal öntöz-
or a l a k i t J a ; a meredekebb hegyoldal
* C S e r ' é s tölgyerdövel van koszorúzva,
! n a r a n y i r a á U a m a k k > m i g a falom-

M m eSgö™yednek e hasznos
sulya alatt, a százados törzsek

odúiból illatos erdei nektár foly ki, s e vad- j
méz izletesebb a köpü sejtnedvénél; őz, \
szarvas, nyúl, vad pulyka, fáczán, fürj, tul- \
ságos mennyiségben mindenfelé; — a Te- !
xas- és Sonorából hajtott csordákból meg-
ugrott elvadult szarvasmarha csak a vadász
golyóját várja, gazdátlan kövér sertések
nyujtódznak a csermely tiszta vizében, hosszu
ormányaikkal a fürge pisztrángok után csat-
togtatva ; a lég balzsamos és tökéletesen
egészséges; a föld termékeny s könnyen mi-
velhetö, s a rajta diszlő vadzab dús táplálé-
kot nyujt a két igás ló és tehén számára; a
házi kuvasz fiatal nyúllal és fürjjel élhet, ha
hogy e mindennapi eledelt már meg nem
unta volna; s a mi fő dolog, az erdő fája ép
oly könnyen hasogatható, mint a zsindelyt
adó hegyi fenyő: mindezen bármely gazdát
is örömre buzditó előnyök egy helyben föl-
lelése, a közvetlen birtokba vételre sürgető-
leg intett. Az egyik társ szántott, mig a
másik karót és léczet hasogatott, a munka
minden irányban gyorsan haladt elő, nehány
hó alatt mintegy 60 holdat keritettek körül,
ifju fatörzsekre egy 10 öl hosszu és 3 öl szé-
les ereszt épitettek, mely fedélzet szobát,
gabonást, éléstárt, konyhát képvisel; a vad-
zabot lekaszálva, elegendő szénájok van, a
májusban megszántott és bevetett föld októ-
berben legkisebb utánkapalás nélkül 18 hü-
velyk hosszu, tömött szemü kukoricza-csöve-
ket, valamint csodás nagyságu krumpli,
káposzta, dinnye, tök, s egyéb zöldségeket
termett, egy befogott kóbor tehén tej,- vaj-
és sajttal látja el a gazdaságot, az egy tuczat
tyúk annyit tojt, hogy a tojás terhökre van,
az asztalon mindennap fris vad van, egy
trapper módra készitett nyolcz láb hosszu,
két láb széles kalitka minden reggel tele
van bemehető, de kirepülni nem tudó für-
jekkel, egyszóval minden oly kellék nagy
mértékben fellelhető, mi egy európai gazda-
ságot a legjövedelmezőbbé tenne, mig itt,
népesség hiányában, a természet annyi paza-
rolt áldása majdnem haszon nélkül vész el,

A legközelebbi piacz Vísalia 60 angol
mérföld, ott mindent oly potom áron ad-
nak, hogy áruczikkel oda fáradni nem fizeti
ki magát, évtizedek fognak lefolyni, mig a
czivilizáczió ide behat. Bányafi azonban sok-
kal furfangosabb amerikai lett, semhogy
ennyi áldást a nagy emberi család, s önhasz-
nára kiaknázni ne tudna. Terve a sertéshiz-
lalást minél nagyobb fokra emelni, a mag-
lók megvásárlására azonban pénzök nem
volt, s a gazdaságból mi jövedelmet sem j
húzhattak még. Ezen a bajon is kifogtak; '
mig Bányafi épit, kerit, s a földet miveli, \
társa addig elutazott a szölőmivelő vidékek-
re, hol négy dollárral fizetik a napszámot,
az igy gyüjtött ^összeget anyasertések meg- i
vásárlására fogják fordítani, s ha a szeren-
cse kedvez, nehány év folytán pár száz kövér
sertést szállithatnak a visaliai piaczra, akkor-
ra a már kijegyzett délkaliforniai vaspálya
ott fogván elhaladni, áruikat csillogó arany
husz dollárosokkal fogják kicserélhetni, s
mielött egy évtizedet számithatnánk, megér-
hetjük, hogy teljesülend a derék magyar |
honvédtiszt egyetlen szive vágya, hogy kedves
hazája szeretett földét, mint fáradsága, eré-
lye, ügyessége, szorgalma által kivánt önál-
lóságra vergődött férfi megláthassa! '

Addigi élményei páratlan vasakaratát
fogják kitüntetni; erélye versenyez a szabad
föld bármely fiáéval; meggondolva, hogy a
legközelebbi szomszéd husz mérföldnyire
van, s vendéget egy pár hóban egyszer egy- j
egy odatévedt, marháit nyomozó texasi ran-
cherben lát, igy minden szellemi és társa
dalmi élvezettől elszigetelten, egyedül csak ;
a jövő ragyogó reménye fejében élve, bár- j
mily absolut önállóságot és függetlenséget;

nyujt jelenleg azon elzárkózott élet, mind-
amellett bámulni való erős lélek, mérték
feletti elhatározottság és következetesség
kell hozzá, hogy valaki a jövőt ily sivár je-
lennel vásárolja meg. Ez azonban viszony-
lagos nézet; Bányafi boldog, önalkotta füg-
getlensége öntudatában, a természet mester-
kéletlen örömeiben találva legfőbb élvezetét.
illatos szénáju párnáján elégültebben nyug-
szik, mint sok más függőbb uri ember, kinek
dárdás hadastyánok védik szobája biborát.

Remete honfitársunkat érdeklő ezen ada-
tok Dollesz Ferencz volt osztrák, olasz és
amerikai kapitány hazánkfia közlése folytán
jutottak tudomásomra, ki Bányafit azon pa-
radicsomnak festett vidéken meglátogatta,
s ha annyi diogenesi önmegtagadással tudott
volna az emberi társadalomról lemondani ő
is: mint szerencsés bajtárs szegődött volna
hozzá. Sarlay Pál.

Amerika őslakói.
Érdekes, de snjnos látványt nyujt, ha figye-

lőmmel kisérjük, hogy Észak-Amerikában miként
enyészik el egyik néptörzs a másik után a föld
színéről. Amerika őslakóinak végleges kiirtása
különösen a mult évben és az idén óriási léptek-
kel halad előre. A ,,vörös ember" a kaliforniai
öböltől a Missouri felső futásáig terjedő egész
roppant nagy vidéken mintegy közös megegye-
zéssel egyszerre ragadta kezébe a nyilat, harczi
bárdot és tomahawkot, hogy a halvány arczuakkal
utolsó élethalál harczát megvivja. Mondhatnók:
őrült kétségbeesés szállta meg az indiánokat, mint-
ha csak sejtenék, hogy a döntő percz olérkezett.
Mintha ösztönszerüleg éreznék, hogy létezésök
napjai meg vannak számlálva, s most már el van-
nak határozva, hogy életöket a lehető legdrágáb-
ban adják el.

A kegyetlenségek, melyeket mindkét har-
czoló fél elkövet, valóban iszonytatók. Hónapok
óta nem vehetünk kezünkbe egyetlen amerikai
ujságot sem, a nélkül, hogy abban hajmeresztő
dolgokat ne olvasnánk. Terjedelmes f öldtorülotek
lőnek lakhatatlanokká a fehérekre nézve; a „va-
dak" — s az indiánok e novot valóban meg is ér-
demlik — igen jó lovasok; mindenütt ott vannak
s még sincsenek sehol; elkinoznak és megskalpi-
roznak minden különbség nélkül férfiakat, nőket
és gyermeköket egyaránt, a házakat és vetéseket
porrá égetik s egyátalában türhetetlen országos
csapássá lettek. Az észak-amerikaiaknak — fájda-
lommal köll bevallanunk — csakugyan mi se ma-
radt egyéb hátra, minthogy e kiállhatatlan csa-
pást akármi uton is lerázzák nyakukról.

A prairiek (rétségek) indiánjai fékezhetetlo-
nek; egy szóval, okot „czivilizált" toljes lehetet-
lenség; minden ilyes törekvésnek már őstermésze-
tök ellene mond. Ök csak bölény vadászok lehetnek;
mihelyt a bivalyt elűzték, elriasztották előlök s
régi vadászterületeiket elveszik vagy szűkebbre
szoritják, ők is el vannak veszve. Azt már minden
művelt ember, J|i az emberi természetet némileg
ismeri, jól tudja, hogy a puszták e vad gyerme-
keiből földmivelőket csinálni nem lehet;fogalmuk
sincs arról, hogy mi az az egy helyben lakás és
földmivelés. A munka fogalma teljesen hiányzik
nálok. Már arra is gondoltak Amerika államférfiai,
hogy a prairiek indiánjait mind befogassak s az
Unió különböző államaiban szétoazszák; hanem e
terv is teljesen kivihetetlennek bizonyult be s
egyszersmind — bármily eroborszereto akart is
lenni — nem vezetett volna egyébre, mint a vörös
bőrűek végleges kipusztitására.

Lapunkban már több izben emlitettük, hogy
e véres küzdelemre minő körülmények szolgáitat-
tak okot. A bün leginkább a fehéreket terheli; az
indián csak bosszut áll a szonvedett méltatlansá-
gokért. Itt fajgyűlöletről és fajháboruról van szó,
mely csak az egyik fel enyésztével végződhetik
be. Az ugynevezett angolszászok Amerikában ki-
pusztitnak minden más népfajt, melylyel érintke-
zésbe jönnek. A vörösbőrüek száma most már az
egész Unio területén alig haladja meg a 200,000
főt, pedig egy-két századdal ezelőtt Amerika egé-
szen az övék volt.

1868-ban Shoridan tábornok az indiánokat
kiméletlen barbarismussal kezdette uldozn^ és
azóta ez üldözések s az indiánok részéröl a veres
visszatorlások szakadatlanul folynak. A shayennek,
eiouk, apacsok, komancsok, pahmk s ki tudná
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mind előszámlálni, miféle czifra nevü indián tör-
zsek apránként mind elenyésznek a föld színéről;
tragikus módon fognak olpusztulni kikerülhetet-
len végzetük csapásai alatt. 1620 óta minden törzs,
az irokézek és mikmakok csekély számu, nyomo-
rultan tengődő töredékeit kivéve, tovatűnt a Mis-
sissippi keleti feléről. Most meg már a nagy folyó
nyugoti partvidékein foly az irtó harcz valami 40
év óta, és e borzasztó küzdelem véghullámai el-
csapkodnak a Sziklás-hegyeken is tul egész a
Csöndes-Oczeán partjáig.

A prairiok első népe, mely szigoru végzete
alatt meggörnyedt és elpusztult, a mandanok vol-
tak a Missouri közép futása körül. Rajzunké nép-
törzs utolsó főnökét ábrázolja teljes uralkodói díszé-
ben s udvarától környezetten. Egyetlen indiai törzs
sem enyészett el oly hirtelen és rövid idő alatt,
mint a mandanok törzse. Száz évvel ezelőtt még
kilencz nagy falujok volt a Missouri mindkét part-
ján; kettő keletre, a többi hét nyugotra foküdött a
nagy folyótól. Falvaik keményre vert erős föld-
sánczokkai voltak be-
keritve és a törzs
összes száma jóval
meghaladá a 15,000
lelket.

A jelen század
kezdetén a mandanok
már alig voltak vala-
mi 3200-an; 1837-
ben pedig az akkori
népszámlálás 1600
főre ütött ki nálok.

Catlin, ki Ame-
rika indián területeit
beutazta és leirta,
igen olégülten hagyta
ol a mandanokat, mert
sok ujat és meglepőt
látott nálok. Négy év-
vel későbben egy ke-
reskedő társulat gő-
zöse jött fel Szent
Louis-ból hozzájok,
mely a mandán falvak
közelében kikötött. A .
hajón sok pálinka,
házi eszköz és egyéb
mindenféle portéka
volt s a mandanokat
felszólították, hogy
nézegessék meg azo-
kat. Ök el is jöttek
a hajóra, melyen a
legénység egy része
épen himlőben szen-
vedett. De mit is tö-
rődtek volna a kapzti
yankoe-k azzal, hogy
vajjon elragad-o a
járvány a vörös bő-
rüekre, ezekre a „fér-
gekre" — miként ők
mondani szokták? A
mandanok elkapták
a, himlőt, s a járvány
gyilkoló angyal mód-
jára dühöngött és
pusztitott közöttök.
Naponként20—30-an
haltak el, a többen
önmaguk vetettek vé-
got életüknek, a alig
három hónap alatt
már csak harminczkét ember élt a faluban.

Végezetre a szomszéd törzsekkel folytatott
szakadatlan harczok is'megtévén a magukét, az
egykor hatalmas mandanok száma ugy összeolva-
dott, hogy az 1853-iki népszámláláskor, már csak
300—400 főre ment a törzs összes népessége. E
csekély törzs-maradvány későbben békésen letele-
pült a még a földmivelést is megkisérté, de még
ebékés mandanok sem számithatnak többé hossza-
sabb fennmaradásra; vörös-bőrű testvéreik szomo-
ru, de kérlelhetetlen végzetét ők sem fogják kike-
rülni.

Az egyszerü vigvamok (kunyhók) lassanként
megnéptolenülnek és elpusztulnak, és harczias la-
kóik elköltöznek egy boldogabb hazába, a hatal-
mas „manitu'Mioz, a „nagy szellemihez, oly
hazába, honnan semmiféle fehér arczu hatalom
őket ki nem űzheti. Elköltöznek oda, hol régi
testvéreik, a mohikánok, boldogan és háboritatla-
nul űzhetik és vadászhatják a bölényekot az év-

,-«zredeknek végeiglen. $. L.

lI il ni a il Olga.
(1849-1870.)

Néhány nap előtt egy fiatal énekesnő rava-
talánál könyeztek társai, és könyezett mindenki,
a kit a müvészet szent ügye érdekel.

Egy nyiló virág kora hervadása is elkedvet-
lenít, hogy ne fájlalnók tehát, ha egy nagyre-
ményű fiatal művésznő koporsóját látjuk magunk
előtt, mely nemcsak a fiatal hölgyet, a jó leányt,
szüléi örömét, hanem nemzeti színházunk egyik
valódi diszét vette magához.

Álljunk mög e koporsó előtt s tekintsünk
végig a fiatal művésznő élettörténetén, hogy vilá-
gosan láthassuk a nagy veszteséget, a nem hiába
való reményt, moly e fiatal élet elhunytával örökre
megsemmisült.

Humán Olga Sz.-Péterváron született, hol
atyja — Humán Bazil — zenemester volt. A
fiatal művésznő tehát orosz születésü volt, bár

Indián fönök családja körében.

atyja Csehországból származott. Anyja tős gyöke-
res orosz nő, kit atyja már Oroszországban vett
nőül.

A kis Olga első szülött volt a testvérek közt,
kik közül jelenleg: Tódor a nemzeti szinház
zenekarában hegedűs, Alexandra ezintén a nemzeti
szinház tagja, Eliz pedig a sziniképezde egyik leg-
tehetségesebb növendéke, kinek hangja máris
feltünő.

A kis Olgában, már legkisebb gyermekkorá-
ban, nagy hajlam volt a zene iránt. Öt éves korá-
ban már ott ült a zongora mellett, egy halmaz
hangjogyen s ugyancsak billegtoté a billentyűket.
Atyja nem is hagyta pihenni sokáig a gyermeket,
hanem mint pontos és szorgalmas zenemester már
a következő évben erősen hozzálátott gyermeke
tanításához.

Más gyermek ilyenkor még a bábjátékon
kivül egyebet nem ismer, mig a kis Olga ogész
órákat töltött a hangjegyek mellett s bámula-
tosan haladt. Két év mulva, mint hét éves gyer-
mek, egy nagy társaságban lépett föl először, s

oly bravourral játszott a zongorán, hogy a nagy
társaságból alig maradt, ki a kis „esoda-gyer-
mok"-et ölébe ne votte s csókjaival el ne hal-
mozta volna.

A szülők el voltak ragadtatva a siker által
s ez buzditá az apát még jobban, hogy leányká-
ját kétszeres szorgalommal képezze.

Alig maradt a gyermeknek annyi ideje, hogy
naponként egy-két órát szaladgálhasson, szóra-
kozhassak. Mig ismét két év mult el, a fiatal
leányka hire egész Péterváron elterjedt. Sőt maga
Sándor czár is kiváncsi volt tudni: mennyiben
igaz a hir a „csoda-gyermek"-ről, s az udvarhoz ren-
delte az apát és leányát, ki játéka által a legma-
gasb kör tetszését is nagy mértékben megnyerte.

A kis leányka azonban nem elégedett meg
azzal, hogy csupán zongorázzon; szintoly kedve
volt az énekhez is s szép hangja nem kerülheté el
a zenész apa figyelmét. Elkezdvén énekre is tani-
tani, kitünt, hogy az iránt még több hajlama volt.
Tizenkét éves korában már kitünően énekelt.

Tizenhárom éves
korában a czár iá-
mét magához ren-
delte a „csoda-gyer-
meket." Ekkor zene-
kar kiséret mellett
énekelt az „Észak-
csillagá"-ból, oly sza-
batosan, hogy halla-
tára az egész társaság
szűnni nem akaró tap-
sokban tört ki.

Ha a kis Olga
nöm lett volna még
oly fejletlen gyermek,
bármely szinházhoz
szerződhetett volna.
Igy azonban várni
kellett. Felette kis,
gyenge termetével

nem léphetett még
szinpadra. De hangja
s tehetsége azért
igen is hasznosítható
volt már. Az apa be-
látta ezt s utra kelt
a kis „csoda-gyer-
mek"-keí és egész
családjával. Igy járta
be a kis Olga Orosz-
országot , Szibériát,
dhinát, Németorszá-
got, mindenütt meg-
lepve a közönséget,
korán fejlett művészi
tehetsége- s képzett-
ségével. Városról vá-
rosra menve minde-
nütt tapsot és koszo-
rukat nyert, mikkel
a fiatal leányka mű-
vészetét a nagy kö-
zönség s a műbarátok
jutalmazák.

E két-három év
tartozott a fiatal mű-
vésznő legszebb nap-
jai közé, molyokbon
igazán mondhatni:
minden órájának meg
volt a maga virága.

E napok voltak
arany-napjai, melyek-

ről később oly édesdeden tudott elbeszélni fél-
napokig is, bár jól érezte, hogy e nagy utazás,
folytonos hányattatás gyönge alkatára nem lehe-
tett kedvező hatással.

Három év multával érkezett a család Ma-
gyarországra, senkit nem ismerve és senkitől nem
ismerve. Pesten meghallották, hogy itt a z oroszok
nem nagy rokonszenvben részesülnek, azért tehát
Aradra mentek, nehogy a fővárosban valami kel-
lemetlenség érje az első föllépésnél.

E sorok irója Aradon ismerte meg a fiatal
művésznőt. Oly szerényen lépett föl, oly bátorta-
lan, igénytelen volt mogjelenése,_ hogy alig volt
hihető, hogy ez igénytelen külsejü, egyszerü ru-
házatu, rokonszenves arczu leányka, már oly nagy
világot utazott be. A hangverseny estéje azon-
ban felülmulta a várakozást, s annál nagyobb volt
ÍI hatás, minél igénytelenebb a müvésznő fellépése.
Tanuja valánk a jelenetnek, midőn az első ária
eléneklése után valódi tapsvihar tartá fogva a
szerény művésznőt a szinpadon. A rémitgetés után
a rokonszenv ily nyilatkozatára nem volt elké-
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szülve, mert könyezett örömében, és nem tudta
elég hálásan kifejezni köszönetét. Sokan még a
hangverseny tartama alatt siettek, hogy virág-
bokrétákat s koszorukat kerítsenek. A diadal
teljes volt.

A fiatal művésznő alig hiheté még ekkor,
hogy az ország, hol legkevesebb
rokonszenvre számitott, a közön-
ség, melytől piszszegést várt, négy
éven át lelkesedetten fogja tap-
solni müvészetét s őszinte könye-
ket fog hullatni ravatalánál.

Aradi sikereinek hire mege-
lőzte Pestre jövetelét, s itt a ma-
gasb körök vették pártfogásuk alá,
s kedvenezük is maradt mind vé-
gig. A leányka ekkor volt tizen-
hatodik évében s még mindig oly
fejletlen gyermek, hogy alig lát-
szott tizenháromnak. A sziniké-
pezdébe lépett tehát, s itt elejétől
végig testi kicsisége daczára egy
fővel volt magasabb társainál.

Elvégezvén a képezdét, rögtön
szerződtették a pesti nemzeti szín-
házhoz lyrai énekesnőnek.

Mindenki emlékszik még a tet-
szésre, melyet a fiatal énekesnő
elsö felléptéivel aratott. A közön-
ség meg volt lepetve, egy fiatal
növendék leánykát vélt hallani, s
egy teljesen kiképzett, gyönyörü
hangu, ritka koloratur-ral biró mü-
vésznőnek tapsolhatott.

Oly kedves, átalánosan szere-
tett művésznő mellett, mint Pau-
hne, már csak megállni is érdem,
Humann' Olga nem egyszer oszto-
zott vele a diadalban. Az „Észak-
csillagdában, „Ördög Kobert"-
ben, a „Sevillai borbély"-ban,
„Lucziá"-ban, mindenütt igazolta
a reményekot. Tavaly Pécsett a
közönség minden föllépte alkalmá-
val koszorukkal árasztá ol.

Mintegy féléve nagyon áthült a szinpadon s
itt kezdődött komolyabb betegségónok kezdete.
Pár heti fekvés után még egyszer fölkelhetett, el
is énekelte „Rosiná"-t még egyszer és utoljára. A
tapsok, melyeket ekkor hallott, voltak búcsúztatói,
a magyar da-
lok, melyeket
közben énekelt, "-"'" ~"~ "
volt hattyudala.

Az orosz le-
ányka Szibériá-
ban gondolha-
tá-e, hogy ma-
gyar dal lesz
hattyudala s a
magyar nem-
zeti szinház mű-
vésznői : Pau-
liné asszony-
nyal élükön, te-
szik koporsójá-
ra a mogérdem-
lett babér ko-
szorut !

Az oly szé-
pen kezdett éle-
tet itt megsza-
kitá a halál. A
tavaszra rögtön
enyészet követ-
kezett. A szé-
pen emelkedő
sudár fát, egy-
szerre tőré ketté
* vihar.

A fiatal mü-
vésznő négy hó-
n a p i betegség
u t á « tüdőbai-
oan elhunyt. _

U * * 4 szava
v o l t ; „Apám,

o r a ' £ 0 r meghalt, s benne egy
Ji jöőj

Képek a hazai népeiéiből.
Az itatás.

Hányan és hányszor énekeltek már a pusztá-
ról „hivatalosak" és „választottak" is; és a ki a

Human Olga.

pusztára megy, mégis mindig talál valami ujat.
Ott semmi sincs régi, mindennap egy-egy uj szépet
terem, hogy a ki tegnap járt ott, holnap még ér-
dekesebbnek találja.

Boldog, a ki ott élhet mindig, virágos ta-
vasztól a halott-csendes télig; annak nincs oka

ismét'
ritka p g , nne egy
ta lművés Z n« m é V y e k r e J °g & s i t 0 ' n a gy jövőjű fia-
függönye. b o r u l t l e a z é l e t & szinpad utolsó

Lehetetlen h
zunk a koporsótól g y n e k ö n v e s szemmel távoz-

özepfaludi.

Itatás. — (Greguss .Tános eredeti rajza.)

irigyelni a városiak fényben, de porban is fürdő
utczák.
=5*4 Nem is cserélne a pásztor- ember — pipát senki
fiával, s ha ugy évenként egy-egy pár hetet föntölt
Pesten vagy Bécsben a vásárra hajtott hizott gu-
lyával, annyi veszekedett dolgot ol tud beszélni a
városokról az unokájának, hogy mikor az legény-

korában „beszegődik" öreg apja helyére, a czifra
szur mellé, bizonyosan azt is kialkudja, hogy — a
gulyával „ö nem megyén Bícsle."

Nincs is annál szebb és boldogabb élet, mint a
gulyás emberé. Nyáron, ha egyebet nem látna,
mint a hogy az élet a szeme előtt megérik; öszszel,

ha egyebet nem élne, mint a hold-
világos méla estéket és éjszakákat
a kolompoló gulya mellett, a mi-
kor olyan jól lehet elbeszélgetni a
pislogó tüzfénynél régi esztendők
jó napjairól; télen, ha egyéb jó
dolog nem érné, mint az a piritos
paprikás szalonnán szép pirosra
pörkölt tarhonya: — tetejére ki
volna fizetve az a kis fáradság, a
mi mesterségével jár; mert való
igaz, hogy gulyásnak lenni nem
kis mesterség ám. Csak az a fárad-
ság is valami, mig az ember a jám-
bor kedélyü ökörcsordát a keze-
járásához szoktatja, s annyi ó-
konservativ koponyát annyira hoz,
hogy a szaván értsenek, mikor azt
mondja nekik hogy: „ne arra te
kormos, a ki hajnali csillaga van
annak az ökör fejednek."

Tavaszidőn pedig épen valósá-
gos paradicsom van a mezőn. Már
a tüdő ifjultabb erővel liheg, s a
merre a szem tekint, az ébredő
természet kicsattant szemeivel, a
fakadó rügyekkol és a buja erövel
emelkedő fűpázsittal találkozik.

A gulya fölött pacsirta szó
csattog, s a hóolvadástói megda-
gadott érre hápogó kacsa, batla ea
kurrogó darufalka húz.

A szomszéd ugart jókedvü
szántóvetők töretik „tavaszi" alá,
s a pezsgő élethez a böjti nap egy
kissé még szokatlan, de aztán már
gyakoribb meleg sugarakkal bo-
ritja be a harmoniát.

I Nyárnak még kevés, tavasznak már egy ki-
csit sok; s a kövér fűpusztitásban kifáradt gőbö-
lyök epedve iparkodnak az érhez, kétfelé öles
czimerüket büszkén mutatva bele a nyugodt tü-
körbe s kelletlen negéddol szürcsölve a hüvös
elemet s átbámulva arra a kis örves komondorra,

a mely csak ugy
foga közül csa-
hol egyet-ket-
tőt, talán csak
azért, hogy a
Bandi gyereket

. ' a tavalyról itt
feledett kuko-
ricza-csőszgóré
árnyékából le-
hető kímélettel
kiugraszsza. —
Mort ha Ádám
bácsi a botvé-
géről föleszmél
és észre veszi,
hogy a délebéd
még a tarisz-
nyában s plane
a bogrács is az
ágason lógg,
akkor aztán lesz
ne mulass az
adta áldotta

„kölkinek," a
ki, mióta szerel-
mes lett, a nap
és éjjel között
végleg összeza-
varta a rendet.

Ámbátor hi-
szen nem gon-
dolja ő azt olyan
keményen, mert
hogy nagyon
jut eszébe a
maga legényko-
ra, a mikor na-
gyobb bolond-

ságokat is elkövetett néha. Legfölebb az lesz a
büntetés, hogy az öreg süt magának egy kis
szalonnát nyárson, aztán ha a Bandi gyerek föl-
ébred, azt mondja majd neki, hogy megette a
„Bodri" a részét.

Aludj hát csak Bandi gyerek, mig a gulya
iszik s delel; mert ha fölnyitod a szemed, két
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szeres lesz a veszteséged. Pótold ki álmodba azt
a reszt, a mit Adam bácsi szavai szerint itt a
Bodri megevett. Varga János.

A ki a csillagát megtalálta.
— Elbeszélés. —

(Folytatás.)

Egy februári este volt, tnidön csak egy
cseléd kiséretében — mert Borbálának nem
szólt a meghívó — Fraser Márton hajléká-
nak küszöbét elöször átléptem.

Az egész lak fölött mély csönd honolt.
Midőn beléptem: szivem elszorult s lelkiis-
meretem fölszólalt, hogy hitlenül, hogy nem
igazul cselekszem. Kísérőm az előszobában
maradt s a mint a könyvtár felé vezettek: a
félelem érzete lopózott szivembe, mely mint-
ha arra ösztönzött volna, hogy térjek vissza;
de avval biztattam magam, hogy hiszen tisz-
tességesen vagyok öltözve, smegerősitve ön-
bizalmamat: mosolyogva léptem a szobába.
Alacsony, cser-táblázott szoba volt, komor,
hatalmas régi bútorokkal, melyek setét, cso-
dálatos árnyakat vetettek maguk körül, a tüz
pislánkoló lángjától, melynél — remetéskedö
Fraser Márton helyett — mert azt hivém,
hogy vele fogok találkozni — egy sajátságos
kisgyermek állt,ugy öltözve,s oly nyugodt
önérzettel és méltósággal tartva magát, mint
akármi asszony.

.,Igen Örülök, hogy láthatom önt. Isten
hozta" szólt elibém jőve s kinyújtva kezét,
hogy üléssel kínáljon. Erősen, rohamosan
megszoritá kezemet, mintha segélyéről, tá-
mogatásáról biztositott volna, egészen más-
ként, mint egy félénk, tehetetlen gyermek s
széket mutatva számomra a tüz előtt, mig
maga, közel hozzám, szembe ült velem.

Nehány zavart megjegyzést tevék, me-
lyekre ö válaszolt, én pedig lopva és szótalan
szemléltem őt. Egy óriási fekete vizsla moz-
dulatlan feküdt lábainál, melyek rajta pihen-
tek, s befödve hosszu uszályos köntösének
ránczaival. Feltünöleg kicsiny arczán szelíd-
ség s nyugodt komolyság ömlött el, melyet
még fokozott sajátságos modora, a mint sze-
meit behunyta, mi gyermekeknél ritkán for-
dul elő s mindig bizonyos szoborszerüséget
kölcsönöz arczuknak. Ugy látszott, mintha
hozzá szokott volna az önmagába való elmé-
lyedéshez, melyet sem szavakkal, sem tekin-
tettel kifejezni nem lehet. Szinte féltem és re-
megtem e szótlan, varázsszerii lény láttára,
ki észrevehetlen mozgás avagy lélegzés nél-
kül ült a tüz tánczoló fényében, s szintugy
megkönnyebbültem, midőn az ajtó megnyilt
s kívánságom tárgya belépett. Vizsgán te-
kintettem rá, mert lelkiismeretem mardo-
sása már elnémult volt s mulattatott, midőn
elgondolám, hogy nem is gyanitja utána ki-
vetett hálónkat. A fiatalok, kiket addig lát-
tam, mind féltek, hogy hálóba kerülnek, és
pedig jobban, mint a hogy én vágytam há-
lóba kerítésükre, s igy hát egyenlő és nyilt
kártyákkal játszottunk — de Fraser Márton
mit sem tudott anök fogásairól. Emlékszem,
hogy barna hajain természetes csigákban
körité arczomat és setét kék szemeim átható
tüzzel ragyogtak, midőn föltekinték, hogy
rájanézzek, — de midőn komoly előzékeny-
séggel és udvarias nyugodtsággal — mely
külsö előnyeimet észrevétlenné tette előtte
— megszólított: megdöbbentem, meggon-
dolva, hogy mind az, mit a csillagászatról
tudok, csak is abból áll, a mit az iskolában
„Mangnall kérdéseidből tanultam.

A komoly, mogorva férfiu igy szólt:
„Atyám, mr. Fraser, már visszavonul szo-

báiba, de azért azon kegyet kéri öntől, hogy
keresse fel öt szobájában. Részemre jutott a
szerencse, hogy megmutassam önnek a mit ki-

ván, a távcsövet, s mig én fölszerelem, igen le-
kötelezné őt, ha nehány perczig beszélgetne
vele. Fraser Lácsia hozzá fogja vezetni."

A gyermek fölemelkedett s kezem ismét
szilárdan megfogva, az öreg elfogadójába
vezetett.

„Gyermekem, ön épen olyan, mint anyja,"
szólalt meg az öreg, miután hosszan nézett
reám; „egészen az ő arcza, azöszemei,snem
oly halvány, mint testvére, Borbála. De hon-
nan kapta ezt a szokatlan nevet: Sztella?"

,,Egy kedvencz pályanyertese után neve-
zett igy atyám," viszonzám, most először ad-
ván elö természetes eredetét nevemnek.

„Csöppet sem csodálkozom rajta," tréfált
az öreg; ,jól emlékszem arra a lóra is. Aty-
ját is ugy ismertem, mint akár Márton fia-
mat. Látta fiamat, kisasszony? Igen, gondol-
tam; ez pedig az unokám, Fraser Lúcsia, a
régi törzs végső forgácsa, — mert fiam nem
házasodni való, s ezt fogadtuk föl örökösünk-
nek ; megtartja nevét s a Fraserek egy uj
ágát alapitja meg."

A gyermek elmélázó, lesütött szemekkel
állt ott, mintha gondjainak és a hozzácsatolt
reményeknek sulya alatt máris meggörnyedt
volna; az öreg tovább fecsegett, mig egy or-
gona mély hangja rendült át a házon.

„A bácsi vár bennünket," mondá a leány-
ka, hozzám fordulva.

A könyvtár ajtajánál megálltunk, mert
kezemet Fraser Lúcsia vállára tettem, visz-
szatartva őt s gyönyörrel hallgatva a csodá-
latos zenét, melyet az orgona még folyton
zöngetett. Soha olyat még nem hallottam;
hömpölygő, dagadó hangok, mint a tenger
szakadatlan hullámzása; és egyszer-egyszer
panaszolva sóhajtott közbe egy hang, mely
kimondhatlankínt nyilallott szivembe. Midőn
vége volt: Fraser Márton előtt allék némán,
legyőzetve.

A távcső ki volt állítva a kerti rást vé-
gére, hol a ház nem fogta el a kilátást s
Faser Lúcsia és én ide követők a csillagászt.
Egy észrevétlen emelkedő fennsík legmagasb
pontján álltunk, melynek látköre husz-, negy-
ven (angol) mérföldre terjedt. Egy végetlen
lég-templom terült el felettünk, a kiterjesz-
tett erősség oly tengere, melyről a házak s
hegyek között lakóknak vajmi kevés fogal-
muk lehet. A csillogó csillagok csöppjei, a
mindent setétbe boritó éj, társaim szokatlan
szavai: még mélyebbé tevék elfogultságomat,
mely alányomott s a mint ott álltam közöt-
tök, csak azon vettem észre magam, hogy én
is oly komoly és figyelmes vagyok, mint
akár ök maguk. Mindent elfeledtem magam
körül, kivéve az előttem föltárult mindenség
megfoghatlan nagyszerűségét és a bolygók
méltóságos utját a távcső mezején át. Mily
egészen uj imádat és gyönyör szállta meg
szivemet! A gondolatok jmily áramlata bo-
ritá el agyamat, hullám hullám fölött! S
mily jelentéktelennek érezém magamat a
világok e rengetegével szemben!

Megkérdeztem — alázatosan, mint egy
gyermek — mert szenvelgésem egészen to-
vaszállt, ha nemsokára még eljöhetek-e ?

Fraser Márton éles, átszegzö tekintettel
nézett fölvetett szemeimbe. Nem remegtem
meg előtte v mert csakis a csillagok voltak
eszemben. Es, a mint nézett, ajka tetsző,
sokatmondó mosolyra vonult.

„Mindig örömünkre szolgál, ha láthatjuk
önt,'- viszonzá.

Borbála fönnvárt, mig visszatérek s már
azon volt, hogy világi számitó megjegyzé-
seket tegyen , midőn gyorsan félbeszakítani.

„Egy szót se, Borbála, egy kérdést se,
vagy soha tájára se megyek többé a Fel-
háznak."

Részletekre nem terjeszkedhetem ki. A
Felházba sokszor eljárogattam. Mr. Fraser és

Lúcsia életének homályos egyhangúságába
(azt hiszem) ugy léptem be, mint egy nap-
fény vonal, megvilágositva a ködöt, mely
rájok tapadt. Mint egy villanyszikra, mint
a vigság csillogása ugy jelentem meg mind-
kettöjök számára, s igy kedvessé, nélkülöz-
hetlenné váltam elöttök. De énbennem is
nagy, szinte hihetetlen változás ment vég-
hez. Tetszelgő, önző, anyagias valék, de a
komoly tanulmány, melynek neki adtam
magam, s a többi, melyeket az maga után
vonzott: fölráztak léhaságomból, a szellemi
tevékenység életére ébresztettek. Czélomat,
melyért idejöttem, teljesen elfeledem , mert
azonnal átláttam, hogy Fraser Márton oly
távol áll tőlem s oly megingathatlan, mint
a sark csillag. S igy nem valék neki semmi
egyéb, mint egy szorgalmas, tudnivágyó nö-
vendék, s ő nekem egy komoly, parancsoló
mester, kit csak legmélyebb tiszteletem illet-
het meg. Valahányszor nyugodt otthonjának
küszöbét átléptem, természetem minden vi-
lágisága, tetszelgő volta leomlott lelkemről,
akárcsak egy rosz öltözet, s ugy léptem be,
mint egy szentélybe, ugy a milyen voltam:
egyszerü természetességgel, áhitattal.

(Folyt, köv.)

A vérmező Párisban-
A párisi kivégzéseket rendszerint vérfagyasztó

elenetek kisérik. Tropman esote is egy eddig
ismeretlen visszaélést deritett föl. A jelenlegi
rendőrfőnök Piotri rendes belépti jegy mellett
többeknek engedte mög, hogy Tropman utolsó
öltözködésén jelen lehessenek. S a belépti jegyért
csak ugy tódult a kiváncsi nép. Valószinü, hogy
ez volt az utolsó nyilvános kivégzés, holott már
ez sem lesz oly borzasztó most, mint ezelőtt. A
juliusi forradalomig a Gréve téren állitották föl a
nyaktilót, s aggasztó lomhasággal láttak a bor-
zasztó munkához. Korán reggel hurczolták az
elitéltet egyik fogházból a másikba, s onnan dél-
utáni négy órakor vonczolták kifelé. Nyitott ko-
csiban ült, s a néppol zsufolt utczákon keresztül
vitték a vérmezőre. Lajos Fülöp már ugy intéz-
kedett, hogy a kivégzés ne délután, mikor min-
denki talpon van, hanem szürkület tájon menjon
véghez, 8 vérmezőül a távolabb eső Jakab-kaput
szomolto ki. Azelőtt a lapok csaknem vezérczikk
gyanánt közölték a bekövetkezendő kivégzés napját
s óráját, ő ráparancsolt a hivatalnokokra, hogy ez
irtózatos tényt a legmélyebb titokban tartsák. De
fenmaradt még egy vad szokás, hogy t. i. az elitélt
a fogháztól a kivégzés helyéig egy jó darab uton
nyilvánosan hurczoltassék, már ugyan nem nyilt,
hanom fedett kocsiban, de azért fölismerhette azt
mindenki, s az ut, különösen téli évszak alatt, igen-
igen hosszu volt. — Ma már nem tétetnek ily ke-
serves uiat az elítélttel; a La Koquette fogházba
viszik, s közvetlen a fogház előtti téren történik
a kivégzés. A bámuló tömeg itt kellően korlátozva
van. Köröskörül magas épületek állanak, szorosan
egymásba ölelkező magas fák gátolják a kilátást,
s a nyaktiló oly közel van a fogház falához, mintha
abból nőtt volna ki.

A halálos itélet borzasztóságát azonban még
most is noheziti az, hogy az itélet kimondása s
végrehajtása közt rémitően hosszu idő telik el. A
határidő az elitélt javára látszik megállapitva
lenni, hogy t. i. megsemmisitési s kogyolmi kér-
vényt terjeszthessen be. Mihelyt az eaküdtszék
elnöko a halálitélotet kimondja, n bűnöshöz fordul,
s igy szól: „Még három napja van, ezalatt a sem-
mitési kérvényt beterjesztheti." Erre az ülés fel-
oszlik, s a vádlottat visszakisérte a fogházba. Egy
sötit lépcsőn, mely a törvényszék^ palotát a fog-
házzal egybeköti, hotvennyolez tokon megy le,
továbbá keresztül megy több üres nagy termen,
melyek egyről egyig fehérre meszelvék, s ekkor
ér bo a fogház folyosójára. Itt várakozik már reá
a főfelügyelő s a többi börtönőr. Ez ismerös egyé-
nek eiőtt elveszíti minden látszólagos erejét, szidja
a törvényszéket, vagy kétségbeo.-és veri le, de
legtöbbször könyökben tor ki. Csak ritka az, ki
konokul hallgat, vagy közönyösséget tudna szin-
lelni. Egy-két ágygyal ellátott börtönbe vezetik,
s társul mellé rendelnek egy másik foglyot, kiről
olőre tudják, hogy valamit csak hall, mindent az
utolsó szóig kibeszél.

A halálra itélt ember azon percztől kezdve a
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törvényszék tulajdona, s élete fölött a legnagyobb
szigorral őrködnek. Az elítéltet levetkeztetik, s
ogy más öltönyt kap, de sem nyakkendő, sem kesz-
kenője nem maradhat nála. E két öltönyczikket
elveszik töle, nehogy magát fölakaszsza. öltönyére
huzzák aztán az úgynevezett kényszerkabátot,
mely már valósággal kinzóeszköz. Erős vászonból
van,s hét bőrszíjjal kapcsoltatik Ö3sze. Ujjai hosz-
szuk, s elölről bovarrvák, hogy a kezet ne lehessen
rajtok kidugni. Az ujj elejére erős zsinór van
kötve, s ezt a lábszárak közt huzzák keresztül, s
hátulról a másik ujj zsinórjával kötik össze. E
szerint az elitélt karjai a derékon hosszában fe-
küsznek, ugy hogy azokat mozditni sem tudja. —
E percztől kezdve szüntelen szolgálatára kell len-
nie, s annyira viszik a rendőri olővigyázatot, hogy
a szerencsétlennek még enni is fakanálból adnak.

A kényszerkabátot egy sem voszi föl önkényt.
A börtönőröknok ellent áll, esküszik becsületére,
égre, földre, hogy nem tör saját életére, s köve-
teli, hogy nevében a minisztorhoz, a császárhoz
irjanak. Némelyik oly kétségbeesetten küzd, hogy
feledve vétkét, iránta igazi szánalmat érezhetünk.
Ha mégis végre rá erőszakolják, a fal felé fordul,
fájdalmasan sóhajtva nyögi e pár szót: „Mogfulok
benne " E kényszerkabát borzasztó kinzóeszköz,
mert halála előtti félóráig szüntelen viseli, s ez
éjjel-nappal emlékezteti, hogy a végzetes percz
köze g . Soha sincs öttől kezdve magánosan. Szol-
galatara mellette van egy fogolytársa, egy bör-
tönőr egy városi szolga, ezenfelül a nyilt ajtó
elött folyvást egy őrjár föl sala.

Az elitéit legtöbbnyire igen nagyon levert
szokott lenni. - A kihallgatások alatt egészen
Kimentette minden erejét, a törvényszéken hazug-
ságot hazugsággal tetézett, ravasz fogásokat ko-
holt, s e mellett igyekezett magán uralkodni, hogy
ez is ártatlanságát tanusitsa. De mikor aztán ez
nem használt semmit, s a kényszerkabát szorítja,
annyira el van lankadva, bágyadva, hogy mint az
ebek által sokáig hajtott vad, magától leroskad, s
mély alomba esik. — De e nyugalmat is megza-
varjak, mert irást kell először magáról adnia, hogy
megsemmisitési kérvényt kiván beterjeszteni. A
bortonfelügyelő biztatja, védő ügyvéde mogjelon,
s ez is biztositja, s a szerencsétlen ujra reméí.Csak
az egy Jadin volt az, ki e jogával minden rábe-
szélés daczára sem élt, mert áldozatának véres
árnyékát mindig maga előtt látta lebegni, s e ret-
tenetes latománytól mielőbb meg akart menekülni.

Ha a semmisitési kérvény beterjesztéséro az
elitéit elhatározta magát, a törvényszéknek meg-
szünik az iránt minden joga, s a foglyot a rend-
őrség veszi át. Kényszerkabátjával együtt egy
elzárt kocsiba teszik, s uj lakására a La Roquet-
te-be hajtanak vele. A hátulsó udvaron van három
tiszta nagy börtön, melybe a halálra ítélteket
el ma* <, f̂  8 f r § a r a v a n festve, a világosság
hol pcr-ift ekyo rostelyablakon árad a szobába,
«7«5W1 t..

e,™enczcnél» egy ágynál, két vagy három
szekna több bútorzat nincs. Itt sincs soha egyma-
ganosan, e g v b o r t ö n ő r ; g ^ ^ g™
zelben van, de azért itt már ő az ur tehet °t
akar fölkelhet, lefeküdhetik, olvashat, pipázhat
beszélgetnél vagy hallgathat, a mint kedve hozzá
magával. Ha járkálni szeretne, az udvarra vezetik

_ ki. A fonok néha-néha meglátogatja, s teljesiti
azon kérelmeit melyek a fogyszabályokkal nem '
ellenkeznek. A látogatás elfogadására már különös
engedély kivántatik, mit azonban nagyon is ritkán
koronáz siker, csak egy ember járhat hozzá szaba-
don s mindenkor t i . a pap. Átalános tapasztalat,
nogy az elitéit többnyire multjáról, boldog gyer
mek- s ifjúkoráról, elsö reményeiről, s oroméiról
szokott az őrökkel társalogni.

A halál gondolatát azonban nem tudja ma-
gától száműzni. Hogy erről meggyőződhessünk,
csak egy jellemző mozgásra kell figyelemmel lenni.
•fl-Kar beszél, akár hallgat a szerencsétlen, mindig
™ozgatja fejét, mintha haját akarná fölvetni. Ez

Hal egy eszmét akarna elűzni magától, mely őt
g° yvast üldözi, mitől megszabadulni semmiképen
l á t o t t ' ^ z e r e t o l v a s n i 7 n°g.Y e borzasztó gondo-
téb"l "a 'ább egy kevés időre kiszorítsa képzele-
ezek • f íFí l e i r á 8°kat, vagy regényekot kér, hogy
árnyék a l a n d o s világba vezessék, de a halál
őt saját S i d e 5 s e l k i s é r i - Erősebben elfoglalja
reá n('-zvp°r8a' h o g v 8 O m mások érdekes története

A n é J O n Z e r Ő t gyakorolhatna,
perecnek* ^ ö z t s a kénvszorkabátban lomhán
lyosan feszült 1^' d° a z e l i t e " l t r e nézve, ki aggá-
láljaamég rendel ' m m e l c s a k n e m u j j a i n szám-
sebességgel foro° . z é s é r e áHó órákat, mégis óriási
arról, mi reá v á

g
r X afo k-Habár sonki sem beszél

legalább azt hiszi hoT ' •n a
J

g y°n j Ó 1 t u d J a ' vaSY> 10gy mindenki csak vole foglal-

kozik, s a semmisitő törvényszék nem sokára ki-
mondja az itéletet. Husz, harmincz nap foly le,
egyik olyan kínosan egyhangu, mint a másik . . .
a végzetes idő gyorsan közelg. Ideges nyugtalan-
sága porezonként növekedik, s a szerencsétlen
lázasan izgatott. — Ha reggel az Őröket váltják,
egész testébon reszket, mint a nyárfalevél, éjjel
pedig hallani véli, hogy a vérpad fölállításán dol-
gozó ácsok kalapálnak. — A semmisítő törvény-
szék kimondta az itéletet, még csak a császári ke-
gyelem maradt fen utolsó reménysugárul. — Több
kézen s törvényszéken keresztül megy a kegyelmi
kérvény a császárhoz, mindegyik törvényszék
mellékli véleményét. Lajos Fülöp, mint az adatok
bizonyitják, minden ily ügyben igen lelkiismere-
tesen járt el. Átolvasott minden okmányt, maga
átnézte a tanuvallomásokat, s itéletét indokolva
jegyezte föl. Ha a kérvény elüttetik: az állam-
ügyész rendelkezik. Rendelkezését késő estére
halasztja, nehogy a párisiak megtudják, hogy haj-
nalban kivégzés történik.

Ez elővigyázat azonban nem vezet czélhoz,
mert mihelyt a párisiak az újságokból olvasták,
hogy a semmitő kérvény visszavettetett: a la Ro-
quette előtt minden este kiváncsi néptömeg gyül
össze, s csak éjjeli egy órakor oszol el. Néhány
este hiában fáradtak, de végre egyszer mégis kö-
rülbelől éjjeli l l órakor észrevesznok néhány em-
bert, kik lámpással kezökben, a fogház előtti
kövezetet vizsgálják. Négy kő van ott, melyekre
a nyaktiló négy lába helyeztetik. E kőlapokat
minden kivégzés előtt megvizsgálják, ha vajjon
erősen állnak-e. Ekkor már mindenki tudja, hogy
hajnalra meg lesz a kivégzés. Azok, kik mindent
akarnak látni, a Folio-Rognault utczán egy roska-
dozott épület előtt gyülekeznek, hol a nyaktiló
egy pókhálós félszerben, melynek ablakai csaknem
az utolsóig ki vannak törve, szétszedett állapotá-
ban tartatik. Éjféltájban az udvar s félszor kapui
kinyilnak, s a rémületes eszköz egy teherkocsin
gurul elő, hátul pedig a hóhér, segédei, s ácsok
kisérik. Öt percz alatt elérik a La Roquette-t.
Legelsőben is a kivégzés színhelyéhez tolakodott
kiváncsi nézőket erőszakkal kell.onnan szétriasz-
tani. A nyaktiló egyes darabjai mög lévén szá-
mozva: az alkotmány összeállitása nem sok időt
vesz igénybe. De mindamollett a teljes fölszerelés
háromjóráig tart, mert a legszigorubb gondossággal
vizsgálják meg az alkotmány, de különösen a gép
minden egyes részleteit. Még a vizmértékot is
többször alkalmazzák, még podig szükségképon,
mert a legcsekélyebb pontatlanság rendkivül meg-
nehezitné az elitélt utolsó kinait.

A vérmező már helyzeténél fogva is mély bo-
nyomást eszközöl. A rettenetem alkotmány háta
megett azon fogház komor fala emelkedik, mely-
ben a gályarabok ideiglenes tartózkodása van.
Ezzel szemben szintén oly magas fal azon bort int
zárja el, melybe azon ifju fegyenczek ülnek, kik-
hez még a javulás némi reménye van kötve. Bal-
ról a La-Roquette hosszu utcza nyulik el, melynek
szerény alacsony házai alatt nappal sírkereszteket,
köveket s gyászkoszorukat árulnak, jobbról pedig
oz utcza a PéreLachaise temetőhöz vezet.

A közeli házakban kialudt a gyertyavilág,
csak egy-egy korcsma ablakából tör ki itt-ott ogy
kis világosság. E korcsmákban azok vannak, kik a
nézőhelyet jó árért vásárolták meg. Kivül a nép-
tömeg jelentékenyen megszaporodott, s a sötétbon
folytonos sürgés-forgás észlelhető. Tiszta időbon
férfiak és gyermekek a kövezeten ülnek, némelyik
egy-egy czölöphöz veti hátát, hogy egy pár órát
legalább átaludjék. Mások összekaparitott forgá-
csokból tüzet raknak, kávét s bort melegitnek. A
sürü csoportokból olykor-olykor kihallszik egy-
egy női sikoly, mit hangos kaczagás nyom el. E
csoport a környék lakóiból s csavargókból áll,
kik az éjszakát rendszerint a hidak alatt töltik el,
s az ilyen ritka változatosságot örömmel fogadják.
A nők nemcsak magánosan jelennek meg, sokan
karjukon emelik, vagy kezökön vonszolják gyer-
mekeiket.

A hóhér az alkotmány fölállítása alatt a fog-
ház fala mellett egy széken kényelmesen lógázza
lábát, s az egész dologba nem elegyedik. Mikor
tudtára adják, hogy minden készen van, nyugod-
tan föláll, fölmegy a vérpadra, s egy lámpással
kezében mindent az utolsó részletig mogvizsgál.
— Reggeli három ora tájban a tömeg forrongani
kezd, mert észrevette, hogy a katonák közelednek,
s meghallotta a lovak nyeritését. A nemzetőrség
közelg; százhúsz gyalog, nyolezvan lovas keresz-
tül vágja magát a tömegen, s elzárja a tért. Az-
után jő még százkilenczven városi rendőr, négy
békebiró, kik a rend fentartására, s a tömeg visz-
szaszoritására rendéivel* oda. Kevés idő mulva

ezekhez még huszonhat lovas csendőr csatlakozik,
kik a vérpad előtt félkörben lovagolnak föl s alá.
A bámész csoport türelmetlensége pedig folyvást
nő, mert tudja, hogy a rémitőon gyönyörködtető
látvány előjátéka nem sokára elkezdődik.

A börtönben is járás-kelés vehető észre. Sonki
sem tud aludni. Az őrszobában C3ak is az elitélt a
beszéd tárgya. Leginkább arról foly a társalgás,
hogy az elitélt miképen fogja viselni magát élete
utolsó perezoin, s legtöbben nyilvánítják, hogy
„teljosen oda lesz." A felváltott őrt, ki a fogolytól
épen most jön ki, kiváncsian kérdezgetik: „Nos,
hát hogy van?" „Szomoru és nyugtalan, sejti már
gyászos végzetét. Azt mondta, hogy többször noai
látjuk egymást, én, ha a császár helyén volnék,
megkegyelmeztem volna." — Az elitélt nöm tud
c gondolattól megszabadulni, ez egyetlen kötelék
kapcsolja az élethez, s az utolsó perczig reméli a
kegyelmot!

A szürkület kéte3 homálya borong már a
láthatáron, s a bámész csoport ilyenkor valóban
undorító, az álmatlanság miatt megnyúlt arczok
vonásai a szürkületben eltorzulnak. A csoport
szétválik, hogy utat csináljon egy papiruhába öltö-
zött egyénnek. Kegyelettel vonulnak félre előle,
itt-ott megbillen nehány rongyos kalap. Ez a gyón-
tató pap, körül kerüli a vérpadot, s bemegy a bör-
tönbe. Az őrszobában föláll előtte mindenki s mi-
után az őrökkel futólagosan néhány szót vált, egy
szegletbe vonul, s imaköny vébo mélyed ol.

Négy órakor előkorül a közbiztonsági főnök,
s velő együtt előtűnik a hóhér is, ki ogy darab
idő óta nöm volt látható. A reggeli szél föltámad, s a
temető felé üzi a felhőket. A tisztek a kollomotlon
foglalkozást előzőleg egymással beszélgetnek, lát-
szik rajtok, hogy o helyre csak a kényszerüség
hajtja őket. A börtön őrszobájában pedig minden
illető tisztviselő talpon áll, a főnök óráját néza-
goti. „Itt az idejo", mondja „menjünk." Keresz-
tül mennek a nagy udvaron, még egy másik őr-
tormon, s a folyosókhoz érnek, hol jobbról és
balról börtönök feküsznek, s ezek lakóit a zaj nöm
egyszer riasztja föl álmaikból. Azon börtön ajtója,
hová e gyászos menet vonal, csak bo van támasztva
s zajtalanul nyilik mög. E zajtalanság azonban
nem csalja meg a szerencsétlen elitéltot, s a kiről
azt hinnök, hogy elveszte már mindon erejét, föl-
pattan gyorsan, mintha villany ütés rázta volna
meg, s szótalanul ül ágyán. „Semmiségi kérvé-
nyét visszautasiták", szól a közbiztonsági fönök,
„s a császár nem adott kegyelmet, közeleg utolsó
órája." A szerencsétlen föláll, s mindon szó nélkül
engedi át magát az őröknek. Ezek loveszik róla a
kényszerkabátot, és saját ruhájába öltöztetik.
Mikor készen vannak vele, a közbiztonsági tiszt
kérdi tőle: „Nincs o valami közleni valója, mit a
törvényszékkel kívánna tudatni ügye tisztába ho-
zatala végett?" Az olitélt még egyszer mognyitja
ajkait, állitja ártatlanságát, ogyik vagy másik ta-
nut hamis esküvéssel vádolja. A pap közelebb
megy hozzá, ogy pár szót súg fülébe, a szobában
lévők pedig melyen hallgatnak. Elindulnak; az
•elitélt elől megy, molletto a pap s egyik őr. A
küszöböt átlépvén, ogy előszobába ér, s e mellett
van három szobácska, msly az elitéltok s haldoklók
gyónó helyisége gyanánt van berendezve. Az
ajtók félig nyitvák, egyikbe bemegy a lelkész a
fogolylyal együtt, s becsukja az ajtót. A gyónás
körülbelől egy perczig tart, most már a perczokkel
is fösvénykednek. Ismét keresztül lépdelnek a
hosszu folyosón, s ogy szobába érnok, hol ogy
karnélküli széken kivül semmi más bútorzat nincs.
Alighogy beléptek a szobába, a küszöbön meg-
jelen a hóhér magas alakja. Kalapja kezében van,
s egyik segédo egy zacskót tart kezében. Az
utolsó öltöztetés kezdődik el. Mialatt az elitélt a
széken helyet foglal: a hóhérsogéd kibontja a
zacskót, s ogy hosszu szijjat s ollót huz ki belőle.
A halálra szánt kezeit hátra kötözik, s karjait is
erősen hátraszoritják. Lábaira is oly bilincs alkal-
maztatik, hogy csak apró lépésekot tohesson. Ha
szaladni vagy ellentállani akarna, az első mozdu-
lás alkalmával arezra buknék. Ekkor jön műkö-
désbo az olló, először az inget vágják fölülről
kerekro, s elnyirják a hajat, hogy az a nyaktiló
bárdját ne akadályozza. E közbon a gyóntató pap
a haldoki iskori imát mondja olőtto, egy boros
üveget vesz elő, melyből pohárba tölt, s megkí-
nálja a kiszáradt torkú szotnjazót. Még csak ne-
hány percz van hátra az öt órából, kezdődnie kell
az utolsó menetnok. Az elitélt most már a hóhér
tulajdona; segédeivel együtt keresztül vezeti őt a
nagy udvaron, a menet utánok vonul, elérik kevés
vártatva a nagy kaput, melynek szárnyajtói még
be vannak zárva. De mikorára oda érnek, az őrt
álló két katona kitárja a kaput, s arémletes komor
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nyaktiló láthatóvá lesz. Csak ez látszik, s ugy
tetszik, mintha még az égre is csak nyaktiló lenne
rajzolva a folhők szeszélyesem változó alakzataiból.
— E percz, miről az elitélt oly sokat képzelő-
dött, mindig iszonyuan meglepő, s a legkonokabb,
elvetemültebb bűnösre is fájdalmas benyomást
eszközöl. Némelyik önkénytelenül is hátrafelé
tántorodik, mások halotthalványnyá változnak,
némelyek, mintha szélhüdés érné, a földre zuhan-
nak le. A tömeg pedig zug, s távolról ugy hang-
zik e moraj, mint a hullám zuhogása. A csendőrök
lovaikon előre hajolnak, hogy jobban láthassanak.
A hóhér tiz lépcsőfokon fölmegy, s ott megáll, az
elitéltet, ki közvetlen utána tántorog, két segéde
vezeti karonfogva. E percztől a zárjolenotig még
tizonnégy másodpercz zajlik le. Ha aztán minden-
nek végo van, a hóhér eltünik, mintha megszökött
volna. Alant egy halottas kocsi, s egy fiakker áll
a pap számára. A tömog oszlik, s láthatni itt
nőket, kik kaczér megjegyzések, s mosoly által
igyekeznek maguk iránt figyelmet ébreszteni. A
Koquotte utczán néhányan kiállanak az ajtó elébo,
hogy a szomoru látvány utolsó jelenetének tanúi
lehessenek, de már nem törődnek semmit a két ko-

csival, csak az azok mellett lovagló csendőrök
kötik le a figyelmet. A temetőbon eltemetik a
halottat, a pap beszentoli. Ekkor egy szürke ruhás
ember áll elő, mellette egy szekér áll meg, melyen
o szavak olvashatók: „orvosi egyetem." A hulla
ennek átadatik, s ez azt a bonezterembe szál-
litja.

A LaRoquetto téren pedig e közbon az ácsok
szétszedik darabonként a vérpadot, s visszaviszik
a pókhálós fűszerbe, s ott, hol az imént a legbor-
zasztóbb jelenet ment véghoz, ismét vidám élet,
tarka vásár foly. A boltok megnyílnak, járnak-
kelnek az emberek, mintha semmi sem történt
volna, mi a kedélyt szomoruan lehangolhatná.

E g y v e l e g .
** (A magyar akadémia alapításának meg-

penditése) Bod Péter jeles tudóstól származik. A
hivatalos lap tárczája egylevelet közöl tőle 1756-
ból, mely Ráday Gedeon mult századbeli költőhöz
van czimezve. „Jó volna — ugymond a levél, —
valami Literata Societást fölállitani, melynek

I tagjai Magyarországnak és Erdélynek minden ré-
' szeiből lennének." „Ki kellene nyomtatni valami

válogatott, régi magyar históriákat és verseket,
a melyekben nincsenek deák és franczia vagy
egyéb nyelvből valo szók." Panaszkodik Bod Pé-
ter, hogy a katonaságot viselő magyar nemes ifjak
ugy .,attakirozzák" a magyar nyelv tisztaságát,
hogy nem sokára „kirukkoltatják" a maga épségé-
ből; továbbá: „a deák szókkal való élés is igen
bement a vármegyei tisztektől." Ezek kiküszöbö-
lése végett kivánta Bod Péter a régi tiszta ma-
gyar müvek kiadását, hogy „meo-egyenesednének a
megdeákosult s francziásult szólások módjai." Bod
Péter nem érhette meg nemes terveinek valósulá-
sát. A magyar tudós társaságot csak 75 év mulva
álliták föl.

s% (Egy amerikai lap) beszéli a következő
adomát. Egy lengyel zsidó utazott Berlinből
Frankfurtba külön postával. „Hány lovat akar ?"
— kérdé apostamestor.,,Hogy hogy?" — kérdé a
zsidó megütközve „Két lóval 12 óra alatt, négy
lóval 8 óra alatt lehet ott." „Kéröm adjon nekem 24
lovat, hogy mindjárt ott lehessek, mert sok a
dolgom".

Hnsvét után.
(Koma-kulacs. — Béke-kosár.)

Már az benne van az ember vérében, hogy
ha egyszer megizlelte a jót, a szája ize alig-alig
akar elszokni róla; no még egy kicsit •— leg-
alább látszatra, jogos dolog is, hogy a negyven-
napos böjt cziberés szagát egy kicsinyt barátsá-
gosabb szinü és illatú comedentiák és bibentiumok
között egy pár pillanatra s a nagy napok örömére
kiverje az ember az orrából. A kiknek a böjtből
resz jutott, mög is érdemlik; csakhogy átalános
baj, hogy a czigány a favágást másra bizta, de
a fehér czipóhoz készséges örömmel nyult. Hanem
azért kivánjuk kedves egészségére.

Tehát szegény, sokat böjtölő népünknek
egyik nagyon kedves és hiven ápolt husvét utáni
szokása a „koma-kulacs" megsétáltatása s mód-
felett szives vándorlása — a föltámadott Jézus
példája szerint — Emausba. Tulajdonképen a
koma-kulacs csak a formális hivogató szerepét
viseli az emausi teritett asztalhoz, és lelkiismeret-
tel mondhatjuk, hogy szebben szóló eloquentiá-
val, mint akár András vinczellér, a ki már vagy
négy száz esküvő pár boldogságos utján teljesité
a vendéghivogató első vőfélyi hivatalt.

A koma-kulacscsal is rendesen ilyen vőfély-
visolt legények járnak el házról házra vendég-
hivogató komolysággal, ha valamelyik tehetősebb
gazdának eszébe jut, — a minthogy ilyen gazda
rendesen találkozik, — hogy jó barátait teritett
asztalához, husvétkeddre, vagy a legelső vasár-
napra Emaus-ba, beinvitálja.

Husvét keddjén, vagy a husvét utáni első
vasárnap roggelén nyakába akasztja a hivogató
legény a koma-kulacsot s hosszába veszi a falu
mindkét oldalát a szimbolikus verseménynyel,
melyet vagy maga szónokol el pogány hanglejtés-
sel, vagy ha az a kulacsra rá van szóról szóra
pingálva mokra egyszerűséggel — akkor rövid
köszönés után a házigazda orra elé tol a kulacs-
csal egyetemben szives lebötüzés végett.

Még pedig:

Koma küldi komának,
Húzzon egy jót magának;
Ha jót huzott magának,
Küldje odább komának;
S ha-nem kéne magának
Küldje vissza komának.

Ez pedig a mi laikus nyelvünkön olyan
formát teszen, hogy a ki iszik a kulacsból, az
eljön Emausba; a ki pedig el nem jöhet Emausba,
hát tessék neki a kulacsot is békén hagyni.

Ott van a legény, az számitja az ujján vagy
a botján rovással, hogy hány téritek legyen az
asztalon; a ki megígérte, a jégeső se tartja otthon,
de a ki igéretlon jön el, annak csak az asztal
végén teritenek. Az emáusi vendégek aztán kedé-
lyesen mulatják magukat; hogyan is lehetne
másképen a hol jó barátok vannak egymásmelleit,
jó bor és husvéti kalács az asztalon.

Ebéd vége felé a fiatalság apródonként el-
párolog a társaságból a tágas kertbe, vagy a
mezőre mulatni a maga módja szerint; a boros
üvegek körül csak az örege marad, az emausi
poharat végig üríteni. Elkezdi a legöregebb von-

T Á R H Á Z .
dég, tele pohárral a közében azt a kedves borozó
nótát, a minek százféle variáczióját tudja isten
hányadik öreg apáinktól örököltük.

Mikor Jézus fbltámadott,
Emausba látogatott
Vendégségbe;
Egy poharat tele töltött,
Házi gazdára köszöntött
Sziress éggel.

A jó példát eltanuljuk,
Nagy szivesen gyakoroljuk
Mink is itten;
A kondért csordultig töltsük,
Házigazdára köszöntsük:
— Éltesse a jó ur isten!

Akkor következik a házigazda, a ki eldalolva
egyedül az első szakot, a második szakba a többiek
is bele dalolnak egész addig: „A kondért csordul-
tig töltsük," mire a gazda énekli annak a nevét, a
kire köszönteni akar, s utána az veszi kezébe az
omausi poharat s a nóta tart addig, mig a legutolsó
vendég is föl nincs köszöntve; a borozgatás pedig
addig, mig valamennyi föl nincs virágozva olyan
virággal, a mi nem a kertben terom. Már a mint
az rendesen végződni szokott hasonló körülmények
között, mint a nóta is mondja:

Kerek a két garasos
Se hossza se vége;
A mi jó kedvünknek is
Csak ugy legyen vége.

Hanem hát az emberi véges természet még
se igen uszhatik az ár ellen; meg kell hajtani nya-
kát magasabb elemek hatalma előtt, természetesen
begyesen tartván magát — a mig lehet.

Nagyon egyszabásu, bár sokkal szelidebb ren-
deltetésű és czélu népszokás a „béke-kosár" kül-
dözgetés.

A béke-kosárba rendesen a köztisztelet és
szeretetben álló leányok egyike, tán épen a leg-
utolsó pünkösdi királyné korai virágokból, ibolyá-
ból, nefolojtsbői, isten koronkájából kötött kis
csokrokat rak s egy hozzá köztudomás szerint
„közei-álló" logény szívességéből sorba küldözgeti
leány barátnéihez azon izonettol, hogy:

Szivtöl küldik szivesen
Fogadd töle kedvesen;
Ha fogadod kedvesen
Küld oszt' odább szivesen.
S ha nem veszed szivesen,
Harag érte ne essen.

A legény, ki az izenetet hozta, megkinálja a
leányt a kosárból. Ha a leány elfogad ogy bokré-
tát, azzal viszont barátságát kijelentette, egyszers-
mind néma igéretet is tett, hogy délután meglá-
togatja az előzékeny barátnét.

A legény aztán örül, ha üres kosárral és jó
izenetekkel _ térhet vissza a kedves megbízóhoz.
Küldetése jó bevégzéseért bizonyos, hogy „nem
maradnak adósok."

Délután aztán tele lesz a nagyudvar jókedvü
leányokkal; a legények meg, mint farkasok a bá-
rányszagra — egyenként elősompolyognak hivatla-
nul is. Persze, ha már itt vannak, hát csak nem
lehet őket kikorgetni; meg nem is bírnának gyön-
ge leányok a legény álnokságával; hát csak elné-

! zik őket ott békeséggel, s mert jobb dolog a hatal-
í másokkal jó barátságban, mint ujjhuzásban élni,

apródonként kollve-kolletlenül végre iscsakösszo-
törődnek velök.

A falu hely nem olyan mint a nagy város, a
hol az embernek féldélutánokon keresztül ugy kell
egymástól illő távolságról farkasszemet nézni, és
tempóra kikeresni azokat, miről ott beszélni illik
és kell, hogy az ember társaságképes legyen.

A falun, ha tiz fiatal összejön, nöm igon kér-
dezik ki egymást az illemleczkékből, hanem a
kinek józan esze és jó kedve van, az tauglich,
társaságképes; a ki pedig savanyu képet csinál,
az üljön a padkára és nézze a többit, a hogy mulat.

Ilyen térés, nagy gyepes udvarban nem is
igen lehet valami jobbat játszani, mint a mi sza-
ladással jár. Legátalánosabbak és kedvesebbek a
„bennt a bárány, kunt a farkas", a „máiét vágok
kétfelé, nosze a harmadik fél", meg a „Csócsika
csócsika, csörög a mancsika." Ezekben lehet isten-
igazába kifutkosni magát az embernek, mert a jó
lábak mellé egy kis alkalmatos érzelmek is szere-
pelnek benne s a maga párjától bizony egyik se
igen szeret sokáig, de egy fordulatra se — elsza-
kadva lenni.

Mindenkinek a mulatsága annyit ér, amennyi
hasznát tudja venni; a ki itt mulat, az bizonyos,
hogy jut része benne. Egyik gyújtja a másiknak
jó kedvét s a föllegtelen örömön, boldogságon egy
nyillal osztoznak. Nem irigykedik egyik a másikra
s egyik nem akar erővel kanálkodni a másik dol-
gában. Teljesen boldog csak boldogok közt lehet
az ember

A „béke-kosár"-nak más vidéken más rendel-
tetése is van. Azok szokták egymáshoz küldeni, a
kik az esztendő folytában valami félreértés vagy
kellemetlen körülmények miatt egymással haragba
keveredtek. A békülni kiván ó a fönebbi izenottel
egy bokrétát küld a béke - kosárkában haragos
leánybarátjához, a ki, ha elfogadja a békülő ke-
zet, megtartja a bokrétát és azt izeni vissza:

Sziv mit küldött kedvesen,
Elfogadom szivesen,
S hogy fogadtam szivesen:
Visszaküldöm üresen.

Már mint a kosarat. Ha olyan találkoznék, ki a
barátságot folytatni nem akarja, az a virágot nem
fogadja el, s azzal szándékát verses izenet nélkül
is elég érthetően megmondja

Az Emausba járás mai napság is igen nagy
szokásnak örvend nemcsak alsóbb néposztályaink-
nál, de erősen pártolják a műveltebbek is; a régi
és a jelenlegi emausi ut közt csak az a különbség,
hogy ma az ember csak többnyire vidéki roko-
naihoz és ismerőseihoz rándul ki, a nélkül, hogy
kulacs-hivogatás szükséges volna. Sőt őszinte
örömmel jegyezzük föl, hogy a „koma-kulacs" mai
napság már körülbelül mindkét lábával az isten-
ben boldogultak utján van, s szaporítja azon ki-
veszett népszokás-kinövések számát, melyeket
hálából inkább megemlegetünk, csakhogy szeren-
csésen megszabadultunk tőlök. — Van elég, fáj-
dalom olyan is, melyet halehetne, tiz koma-kulacs
árán megváltanánk.

A béke-kosár — szükebb értelomben, még
egyes vidékeken virul; kivánunk e valóban egész-
séges népszokásnak még hosszu életet.

Varga János.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 17-ik számához 1870. ápr. 24.
Irodalom és művészet.

— (Pákh Albertnek) egy állitólag most felfe-
dezett művéről tesz emlitést a „Magyar Polgár" s
utána a pesti lapok nagyobb részo is. A kéziratot
az akkor még fiatal szerző a Brassai „Vasárnapi
Ujság"-ába küldötte a negyvenes évek kezdetén,
hol azonban alaphoz képest nagy terjedelme miatt
nem jelenhetett meg, de Brassai azt kéziratai közt
megőrizte. Érdekes volna, ha igaz volna. E mű
azonban, mely közlés végett hozzánk küldetett be,
nem más, mint az „Utazás Debreczenben" czimü s
az egykori „Életképekében egész terjodolmében
megjelent jeles vázlat, mely Pákh összegyűjtött
munkái között közelebbről a Kisfaludy-társaság
kiadásában fog másodszor megjelenni s már sajtó
alatt is van.

** (A vakok ügye,) mely más előrehaladottabb
országokban átalános érdekeltség és beható ta-
nulmányok tárgyát képezi, nálunk még igen el-
hanyagolt állapotban van, s azért örömmel regis-
tráljuk dr.Mihálik Izidornak,a pesti vakok-intézete
felügyelőjének felhívását a „Vakokról" czimü
munkájára. A mű czélja, hogy megismertesso a
magyar közönséggel a vak-ügy keletkozését, állá-
sát, hogy tájékoztassa a közvéleményt teendőink
iránt, a hazai szerencsétlen vakokkal szemben.—
A könyv tiszta jövedelme oly alap létesítésére lesz
szentelve, melyből a pesti vakok-intézetének nö-
vendékei, a? intézetből való kilépésök után segélyt
kapnának. A mű ára 1 frt 50 kr. s szept, végén
fog megjelenni. Az előfizetési pénzek f. év junius
15-éig dr. Mihalik Izidorhoz küldendők, a pesti
vakok intézetébe. Ajánljuk e felhivást az ember-
barátok figyelmébe.

** (Katonai szak-könyv.) József főherczeg kez-
deményezésére a franczia-, osztrák-, olaszországi,
svájczi, porosz-, angol- és oroszországi tábori
tüzérségi szolgálatról szóló nagybecsü munka,
melyet a bécsi tüzérségi bizottság közrebocsátott,
magyarra is lo fog fordittatni.

** (Aigner Lajosnál) megjelent a „Magyar
Köny vészét" cz. szakközlöny mult évi két utolsó
száma együtt két iven, mely 172 magyar, 32 ide-
gen nyelven megjelent magyarországi munka czi-
mét és a hazai hírlapirodalom statisztikájának
befejezését tartalmazza. Ezenkivül ott van még
a kiadó előfizetési felhívása, melyből megtudjuk,
hogy ezen 1 frtos szaklapot, mfelyből az irodalom-
kedvelők minden ujabban megjelent könyvről
pontosan értesülhetnek, továbbra is folytatja. —
Ugyancsak Aignornél megjelentek: 1. Környei Já-
nostól „A népiskolai törvény életbeléptetésének
némely fontosabb tárgyairól,"ára 20 kr. —2. „Die
Katholiken-Autonomie in Ungarn. Dargostellt von
Joh. Heinr. Schwicker". E röpirat a kath. autono-
mia lényegéről, jelentéséről szól, valamint az állam
és egyháznak egymáshoz való viszonyáról hazánk-
ban 1848 előtt, 1848-ban s a katholikusok autono-
mikus törekvéseiről a legujabb időkig. Ára a 123
lapos füzetnek 1 frt. — 3. „Egy pár szó a kath.
autonómiáról hazánkban"- 'rta .Qv™™-...4 i-i-
Ára 45 kr.

, _ O J r _ . ~ _ ~ «, «•»"'•

irta Simonyi Iván.

kifejtését, hogy a darabokat saját erejükből fel
tudják fogni.

** (Münchenben) is alakult magyar egylet,
négy hónap előtt. Elnöke: Holmberg Ferencz
aranymüves, ki 1849-ben menekült ki, és kinek igen
szép ékszerüzlete van Münchenben. Jegyzője Braun
Arnold technikus. Tag van jelenleg 15—20, leg-
inkább műegyetemi tanulók.

Egyház és iskola.
**(A csalhatatlanság.) Kómából a következők-

ről értesül a „P. Corr.": Haynald érsek kihallga-
táson volt a pápánál; osdve kérte a pápát, hogy
térjen el a pápai csalhatatlanság szerencsétlen
eszméjétől. „Szent atyám, ne vesse a viszály mag-
vát az eddigelé hivő kedélyekbe; gondolja meg,
mily békételenség keletkezett már eddigelé az uj
dogma miatt, ugy hogy még a schismától is félni
kell." — A pápa szokott mosolyával igy válaszolt:
„Épen azért, hogy a kedélyek megnyugodjanak,
hogy a békételenségnek vége legyen, szükséges a
csalhatatlanság dogmájának kimondása; látod fiam,
akár hová nézesz, viszályt látsz az emberek kö-
zött; számtalan kérdés van, mely felett az embe-
rek nem tudnak megegyezni, most még nem volt
senki, a ki ily esetben nyilatkozatával eloszlathat-
ván a kedélyeket, megszüntethetné a viszályokat;
ha egyszer a pápa csalhatatlansága el lesz ismerve,
mindon égető vitás kérdésben Péter utódja fogja
kimondani csalhatatlan itéletét s a kedélyek meg
fognak nyugodni; tudni fogják, melyik félnek volt
iga?a." — Erre Haynaldnak természetesen nem
volt válasza.

= (Az ágost. és heh. hitvallásu orsz. evang,
árva-egylet) igazgatósága mint tud vá van, engedélyt
nyert az árva-egylet gyámolitására sorsjátékot ren-
dozni, 200,000 darab 30 kros sorsjegy kibocsátha-
tásával. A sorsjáték f. é. nov. 1-én tartatik meg,
melynél egy 600 ftos, két 50 ftos, nyolcz 25 ftos
ezüstnemü, s ezeken kivül legalább 300 db. értékes
és érdekes tárgy lesz a nyeremény. Az árvaegylet
elnöksége fölhívást intéz a nemeslelkü hölgyokhez,
hogy ily nyereménytárgyakat, melyek kézi mun-
kák is lehetnek, f. é. szeptember i-éig beküldeni
kegyeskedjenek. E nyereménytárgyak átvételére
ajánlkoztak a női választmány tagjai közül követ-
kező úrhölgyek: Liedemann Kóza (lakása: 3 ko-
rona utcza 5 sz. a.) Cséry Lajosné (lak. ország ut.
17 sz. a.) Kochmeister Frigyesné (lak. 3 korona
u. és főút sarkán lévő saját házában) és Székács
Józsefné (lak. Deák tér az evang, épületébon.)

** (A rimaszombati orsz. gazdasági intézet)
érdekében f. hó l-jén egy leiratot intézett a föld-

kerülte volna, a miniszterium elvetette. A jászbe-
rényi küldöttség tehát nem hiába járt itt.

yfi (Nyitrán) f. hó 19-én a megyeház nagy
termében tartott nagy számu értekezlet egyhangu
megállapodása folytán, május 1-én száz tagu kül-
döttség fog Pestre menni egy a nyitra - völgyi
vasútvonal érdekében szerkesztendö emlékiratnak,
és számos ezernyi aláirásu kérvénynek benyuj-
tása czéljából.

Balesetek, elemi csapások.
%* (Tüz a templomban.) Máramaros - Szige-

ten — mint a „Hon" irja, — nagy-pénteken dél-
előtt 12 órakor, midőn a r. kath. egyházban már
csak nehány hivő volt jelen, a templom közepén
felállított, több százakat érő, szines kristály üveg-
gyöngyökkel kirakott ur-koporsója meggyuladt s
leégett. A szentséget az ott őrtálló ogyik honvéd
vette le helyéről 8 mentette meg a lángoktól, va-
lamint az ur testét ábr ázoló öntvényt is. A magas
boltozatig felcsapó láng, a teunplombó 1 kitörő füst
az egész piaczot — hol élénk heti-vásár volt —
rémületbe ejté, s oly nagy volt a zavar, hogy a
templom tornyában a harangokat félre verték.

Mi ujság?

művelési miniszterium Grömörmegyéhez, melyben
jelenti, hogy a nevezett intézet felállítása attól

** (Egerben megjelent:) „Harmoniá" komoly
és vigdalok szemelvénye a honi dalárdák és min-
den dalkedvelő számára, férfikarra átirták és ki-
adták Zsasskovszky Ferencz és Endre. I. füzet, 50
dal. Ára 60 kr. Minden könyvárus utján megren-
g h e t ő . — E gyüjtemény régibb s ujabb operák-

°1 kiválasztott részleteket több belbecsü idegen,
é 8 a szerzők által készitett férfikarokat és más

eöizetok népdalait tartalmazza, legnagyobb ré-
j*?* teszik kedvelt régibb s ujabb nép- és borda-

Közintézetek, egyletek.
(A dalár-ünnep bizottsága) elhatárzá, hogy
"geti dalcsarnokot a tüzjáték terén építsék,
emberre. E czélra előlegesen Keresztszeghy,

sebb~lb-ei" m ^ r n ök tervét fogadták el, azt ogy ki-
továbblZ°i t t8ág b i r a l a t a a l a bocsátva. Elhatárzák
szereznek y a dalárszövétség számára zászlót
szül. Sztár-8 z a 8 z ^anyául gr. Széchenyi Imréné
döttségile &

a y Al°*andra grófnőt kérik föl kül-

a

szini képeSfbí*** -Ed*} m á r e I f o S l a I t a h e l y é t a

turgiai tanszéken 's?^* 9 ^ u l a i Pál utódja a drama-
elődjo, első feladat f1 ^'S e t> szintugy, mint kitünő
szabatosabb irodaim • t Ü Z Í k i : a l e g t i s z t á b b é s l e g"
kul: a növendékek %!?iyelv megtanitását; másodi-

* "élőtehetségének és Ízlésének

tétetik függővé, vajjon Kimaszombat városa áll-e
szilárdan az 1863-ban tött ajánlatokhoz, miszerint
az 1020 hold területű szendelesi pusztának éven-
ként 2000 ft. örökbér melletti átadásán kivül kész a
Jánosi-felé vezető utvonal táján 20 hold kisajá-
titási költségeit viselni, s az itt emolendő intézeti
épülethez 200,000 tégla-adománynyaljárulni. Mint-
hogy Kimaszombat városa az egész környék érde-
kében e mostaniaknál sokkal kedvezőtlenebb vi-
szonyokközt tette az ajánlatot, gondolni som lehet,
hogy attól most viszalépne, s igy a z i n t é z e t m i e _
lobbi felállításában erről nem lehet akadály.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
f (A párdányi koronái uradalom,) mely a

legtermékenyebb földekből áll', a volt kormány
által bérbe adatott, s midőn már a magyar minisz-
terium kormányra lépte küszöbön állott, a bérlet
nyakrafőre meghosszabbított 20 évre, oly foltételek
alatt, hogy a bérlók minden hold után (Toron-
tálban!) 2 frt bért fizetnek, holott legalább is 10
frtot lehetne kapni holdanként. Mint a P Ll "
hallja, a pénzügyminiszterium megtette a kellő in-
tézkedéseket, hogy ezen a magyar kincstárra nézve
oly hátrányos szerződés megsemmisitteseók.

•• (Rapai Mihály csizmadia,) ki Párisban
hosszabb idót töltött s a mult őszszel veloczipéden
jött vissza hazájába, most Pesten akalap-utczában
üzletet nyitott és viszontagságos utjának emlékére
veloczipédet tött ezégül.

Közlekedés.
j (A hatvan-jászberény-szolnoki vasutra)

vonatkozólag a „Jászkunság" arról értesül, hogy
azon tervet, mely szerint Jászberényt a vonal el-

= (A magyar miniszter-változásokról.) A „P.
Napló" irja, hogy a minisztertanácsból a husvéti
ünnepeken terjesztették föl a kirá lyhoz gr. Mikó
Imre közlekedésügyi miniszterne k saját kérelmére
történt felmentésót és egy má s ik repraesentatiót,
mely Gorove közgazdasági minisztert kéri ideig-
lenesen a közlekedésügyi min iszterium vezetésé-
vel is megbizatni. Az erre vonatkozó kir. kézira-
tokat még a képviselőház összeülése előtt közzé
akarják tenni; uj miniszter azonban csak később
fog kineveztotni, midőn a párt összes tagjainak a
fővárosba érkeztével, e tárgyban ujabb, beható
értekezletek tartása lohets égéssé lesz. A kormány
a földmivelési miniszterium alakítása tárgyában
javaslatot szándékozik előterjeszteni. Gróf Mikó
Imre közlekedésügyi miniszter ur távozása alkal-
mával, a Lipót-rend nagy keresztjével fog feldi-
szittetni. — Lónyay Menyhért pénzügyminiszter,
mint mondják, a közös pénzügyminiszteri tárczát
máj. hó 2-án fogjaátvonni. Graenzen$teint,luónya,y
helyettes államtitkárát nyugalmazzák, s egyuttal
a sz. István-rend kis koresztjét kapja. — Rajner
Pál belügyminiszter is lemondani készül beteges-
kedése miatt.

** (Miniszterek utazása.) Gr. Andrássy mi-
niszterelnök kedden 5—6 napra a zemplénmegyei
Dobrára rándult. Grorovo Varsányra utazott s
visszatértével, már e héten átveszi a közlekedés-
ügyi tárcza vezetését is. Horváth igazságügyi
miniszter 'szerdán a pesti börtönöket tokintette
meg s közelebb hasonló czélból Váczra rándul. —
B. Eötvös József kultuszminiszter kodden Szeged-
ro utazott, az ott felállítandó reáliskola ügyében,
onnan Csongrádra ment;

** (Az igazságügyminiszterium) kodifikaczio-
nalis osztályát jelenleg nagyban foglalkoztatja az
uj büntető törvénykönyv szerkesztése. Az angol
büntető perrendtartás tanulmányozására legköze-
lebb Szilágyi Dezső osztálytanácsos, az igazság-
ügyi miniszterium küldetésében Londonba fog
utazni. A büntető törvényjavaslatot őszre a tör-
vényhozás elé remélik terjeszthetni. (P. N".)

** (A förendiház) ápril 25-én d. e. l l órakor
ülést tart.

— (Néhai Ujházy László) haláláról a követ-
kező gyászjelentés küldetett bo hozzánk, mely egy-
uttal azon hirt i« megczáfolja, mintha Ujházy
saját kezével vetett volna életének véget: „Ujházy
Tivadar a maga és testvérei nevében mélyen szo-
morodott szivvel jelonti felejthetetlen édes ap-
joknak idösb Budaméri Ujházy Lászlónak Észak-
amerikában, Texasban, Sirmezei birtokán életének
77-ik évében, f. é. márczius hó 7-ik napján d. u.
3 órakor végelgyengülés következtében történt
csendes kimultát. A boldogultnak hideg tetemei
Sirmezőn, a szabad haza földjébeu tétettek nyu-
galomra. Áldás poraira."

** (Nevezetes adományok). A moldva-oláh-
tórökországi első, prot. ev. ref. magyar missióban
lévő szászkuti egyház és iskolának'Sgardéli Antal
28 hold földet, a galaczi iskolának a szabad kő-
mives társulat Galaczon 1000 francot, 5 felsége
Erzsébet magyar királyné magán pénztárából 10
aranyat adományozott, s a missióra az egyetemes
gyámintézet 15 frtot.
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** (A budai Várszinházban) vaíárnap volt az
elsö előiidáa Aradi Gerő igazgatása alatt. A néző-
tér zsufolásig megtelt s a közönség feszültséggel
várta az első magyar szót, mely évtizedek mulva
i: szinpadról volt megcsendülendő. — A megnyi-
tás ünnepélyes volt. A társulat tagjai — jelenleg
12 nő ea 13 férfi — a hymuuszt énekelték s
Paulai szavalt egy tetszéssel fogadott prologot,
melynek szerzőjéül Rákosit mondják. Ezután
két darab került előadásra. A nemzeti szin-
ház tagjai adták elő az „Egyotlen li>áuy"-t, az
uj társulat négy tagja pedig a „Szép Galathoa"
czimü oporettet.

**(A takarékpénztár háza) most már egészen
elkészült és Pest legdiszesebb épületeinek egyike.
Lépcsőháza, márvány oszlopos csarnoka s a főlép-
csőn elhelyezett két Fortuna szobor mind szép |
müvek. Tág udvarát szökőkut disziti s teljes szép- i
ségéhez csak az e kútra helyezendő szobor hiány-
zik, de oz is készülőben van. Földszint s az első
emeleten a takarékpéztár hivatalai vannak elhe-
lyezve, a többi magán-lakásokul szolgál.

** (A Margit - szigettel) husvét-hétfőn nyilt
meg a közlekedés és sokan rándultak ki e szép
szigetre, hol jelenleg nagyszerü fürdő-intézet épül.
A gőzösök naponként reggeli 6 órától fél l-ig, |
d. u. pedig 2-től ?-ig járnak óránként, Pestről az
aldunasori plébánia-templom partjától s a Rudolf-
rakpart kikötőjétől; Budáról pedig az első magyar
gőzhajó-társasággal szemközt fekvő kiszállótól. A
menetdíj oda és vissza 20 kr, ezenkivül a szigetre
való beléptidij 10 kr, ünnepnapon — mivel akkor
zene is van •— 20 kr.

= (A királyné), mint a „Hon" bécsi levele-
zője irja, reményteljos állapotban van, s ismét ha-
zánkban fogja hir szerint bevárni az örvendetes
családi esemény bekövetkeztét.

** (Lónyay miniszter urat) az „österreichi-
seher Handel8Journal"-ban több cislajtán felszólit-
ja,hogy azon esetre, ha közös pénzügyminiszter lesz,
mondjon lo sokféle elnökségi, választmányi tagsá-
gairól, mert — „a lajtántuliak nem követhetik a
magyarok példáját és nem szerethetik azon minisz-
tereket, kik pénztársulatok igazgatói is."

** (Festetich miniszter) mint Bécsből irják,
szaporitani akarja hivatalnokait, s ez ügyben már
minisztertársaihoz is fordult. Annyian folyamod-
nak ugyanis rendjelekért, nemességért, hogy nem
o-yőzi a személyzet, s most mintegy ezer folya-
modvány hever ott elintézetlenül. Helyesen jegyzi
meg erre az „U. LL", hogy egy nagy papirkosár
a ezimvadászok ellenében ugyanazon szolgálatot
tenné.

nemrég lóháton tett egy utat Jeruzsálembe, podig
meglehetősen viszontagságteljes életet élt át. A
szabadságharcz előtt főhadnagy volt az osztrák
hadseregbon, 1849-ben pedig plébános valahol
Heves egy községében. A kápolnai ütközet alkal-
mával az öreg Haudegen nem állhatta meg, hogy
a golyókhoz közel no menjen. Ott ténfergett a két
csatavonal közt, s addig ténfergett, mignem a hon-
védek mint kémet elfogták. Kevés hija volt, hogy
főbe nem lőtték, annyi baja pedig igy is lett, hogy
fogva tartották, és mivel harczias műkedvolésének
indokaival az ellenfelek egyike sem volt tisztában,
doficientiába esett. O Felsége későbben Magyar-
országon járván, feltünt előtte a deficiens katonás
alakja, kérdéseket intézett hozzá, megismerkedett
sorsával, feljegyeztette nevét, s Bogcha nemsokára
kanonokká neveztetett ki.

— Memphis (É.-Amerika.) Dr. Szerényt. A küldött
váltót a magyar J^compt-bank behajtás végett átvette; a
lapokat azonban addig is megindítottuk. Az elöfizetési ár
a külföldi postadíjjal együtt félévre (ápr.-szept.) 8 frt
90 kr.

SAKKJATEK.
543-ik sz. f. — Bayer Konrádtól

(Olmützben.)
Sötét.

** (Bonaparte Péter herczeg által) a Noir
családnak birságul fizetendő 25 ezer frankból, me-
lyet a herczeg Mocquard jegyzőnél letett, Noir
Victor egyik hitelezője 2700 frankot lefoglalt.

** (Orosz censura.) A varsói orosz consura
megkezdte működését. Revideálta a nyilvános
könyvtárakat s kiküszöbölte mindazon könyveket,
melyek lengyel szellemben vannak szerkesztve.
Még történelmi müvek és térképek is megsemmisit-
tettek, nehogy ez is a „hajdani" Lengyelországra
emlékeztessen. Nem szabad maradni semminek, a
mi arra emlékeztethetne, hogy Lengyelország
valaha létezett.

— (Halálozások.) Stéger Ferencz a jeles
énekes, ki maga is gyengélkedő állapotban időzik
Budán családja körében, elvesztette édes atyját. ,
A 80 éves aggastyán a mult héten halt meg Ipoly- 1
ságban végelgyengülésben. — Környei János kir. |
tanácsos és tanfelügyelő 38 éves korában meghalt.
Ö alapitotta Aradon az „Alföld" czimü lapot, Bu-
dán podig szerkesztője volt a „Népiskolai Köz-
lönyének. Több tankönyvön kivül „A sziv éle-
téből" czimü könyvet is adott ki. Egyideig Jász- ,
berényben és Szókos-Fehérvárott mint tanár
működött. — Id. Mócsy László Pestmogyének a !
forradalom előtt sok éven át mérnöke, Nagy-Kő- i
rösőn hosszabb betegeskedés után meghalt. —
Csik József budai tanácsnok, vasárnap reggel a
mint a városházához ment bizonyos ügyben, össze-
rogyott és meghalt. — Técső városának érdemes és
szeretett ügyésze: Orlö'sy Sándor közelebb hunjrt
el 30 éves korában.

Nemzeti szinház.

a b c d e f g h
Világos

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond.

Az 538-ik számu feladvány megfejtése.
(Coates W.-tól Londonban.)

Világos. Sfttét.
1. Fc8-d7 Ke3—e4:
2. Bd6-e6f Ke4-d4
3. Fd7— a4 K d 4 - c 4 :
4. Be6—e4 matt.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben :Fulbp Józaef.
— Harasztiban: Gr. FesteticsBonuo. — Miskolczon: Czenthe
József. — Jászkiséren: Galambos István és László. — A
pesti sakk-kör.

— Rftvid értesítés. Több sakkbarátnak. Miután több
hozzánk érkezett levélből ugy látjuk, hogy az b41 számu
sakktréfát nem értették meg: igyekszünk azt világosabbá
tenni. A feladat ez: világos utolsó huzását (s azt kell kita- '
lálni, melyik volt ez?) visszavonja, s most egy lépéssel
mattot mond. Sötétnek tehát mozdulása sincs.

fvezeLo UB gjv.
esek Istvánjászborényi lanuo „« _ ,
sel József, testvérei és gyermekei „Simonyi"-ra;
Dobrow László és gyermekei Vingán „Dobó"-ra;
Bizik István „Kolta"-ra változtatta vezetéknevét.

** (Egy levél története.) Pár hét előtt Gömör-
megye ogyik postahivatalánál egy Rozsnyóra czim-
zett levél adatott föl, mely páratlan ügyességgel
akként csomagoltatott be, hogy némi hányattatás
után Rómába korült. Az örök város postamestere
birt azon ügyességgel, hogy fölismerje a különb-
séget, mely a két város közt létezik s visszautasitá
a levelet a magyar határ felé. Európa minden
nagyobb városában megbélyegeztotve a küldemény
végül rendeltetése helyére ért s hiba nélkül áta-
datott az illetőnek, ki a közlekedési eszközök mai
olcsóságánál fogva, a lovélutazási költségeinek
fedezéséül csupán 6 osztrák értékü forintot volt
kénytelen fizetni.

»*• (Szolnokon) husvét elsö napján borzasztó
gyilkosság történt. Egy szolnoki lakost az ország-
uton meggyilkolva találtak: szome ki volt szúrva,
nyaka olvágva, füle lehasitva, teste összevagdalva.
A tetteseket nyomozzák.

„% (Aranymise.) Bogcha Xav. Ferencz vosz-
prémi kanonok és apát husvét másodnapján
aranymieéjét tartá az egri székesegyházben. Az
aggastyán ma is teljes erejében van annyira, hogy

Gonnod. _ ( C . r i i » A n i » k a.

gL
szerzette Thomas Ambroise.

Szerkesztői mondauivalo.
Kisújszállás. I. B. A mult hóban

J . . i....: i,Ki,]om»nv nfidi.rtgr^mTr
találkozást mi is óhajtjuk. vannak a közöl-

(Nemzetközi sakk-kongresszust) tartanak
f évi júl. 15-én Baden-Badenben, hol e czélból a
v'iláo- levelesebb sakkozói fognak összejönni. Az
igazgató-választmány már megalaku t. Elnöke
Stourdza hg., alelnöke Turgenjeff, ütkára Kolisch,
pénztárnoka Weih Theofil, tagjai: b. Majthényi,
Háber Henrik és Morgan ezredes. Az értekezlet
tárgyai lesznek a sakk-játék szabályainak revisiója
és végleges megállapitása, és két sakk-torna. Az
első nemzetközi torna lesz, melyben minden játszó
3 játszmában küzd meg minden versenytársával.
A ayőző, ki legtöbb parthiet nyert, 3000 frank
dijat7 nyer, melyet a baden-badeni gyógyintézet
Tüzött ki. - A -ásodik handxcap-torna lesz Mxn-
dPn résztvevő 20-20 franknyi betétet fizet, s e
b^étekbirikitanak.dijakat. A bizottmány 4
osztálvba fogja sorozni a versenyzőket. Az 1-sö

á5S5S5|?Salkalmaznánk
l k V. D. A csinos és elmés mondát közölni

" - Moslavina (Szlavónia.) J. L. Szárcsevics Ambrus
hirdetett szótáráról s a beszedett előfizetésekről semmi tu-
domásunk nincs. Csodáljuk, hogy a " X e r u v o L a talán
fölszólitást válasz nélkül hagyta. Czélszerü volna talán

m e g S Í r g BoÍon (Észak-Amerika.) **"*£* A±f*«
u t ó é r t a bankház 34 frt 90 krt fizetett ebböl az elöfizetés
a külföldi postadíjjal együtt egy évre .1871. ápniisig 17 frt
80 kr. A (fennmaradt összeget 17_frt; u
szerint M. J. urnak Kecskemétre elküldöttük.
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HETI-NAPTAR.

Hónapi- éi
hetlnap

Katholika* és protestnn*
naptar

M
25
26
27
28
29
30

Va
Hétfó
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szóm.

Április
B 1 Fehér vas.
Márk evan.
Ervin, Kiüt
Percgrin hitv.
Vitái és Valéri
Maximin
Sienai Katalin

B1 Quasi m.
Mark
Marczellin
Zita
Váli
Antalka
Eutróp

AprT(ó)
12 D Hnsv ét v.
13 Hasvéttaétl.
14 Martius
15 Aristar.
16 Agapia
17 Simeon
18 János remete

Izraeliták
naptara

Nisan S.
J23 Nehemiás
24 Nathaniel
25
26 Böjt, Jó-
27 [zua hal.
28 Nikanor

b

hossza

f.

34
35 0
35 59
36 57
37 55
38 53
39 52

p.
55
54
52
50
49
47
46

Hold valtosasal. • Ismét ujhold 30-án esti 7 óra 53 perczkor.

t.
324
•3Ó6
348
0
12
25
36

P-
40
52
40
50
44
4
47

6.
2
3
3
4
4
4
5

P-
45
16
39
2
23
44
6

6. p
este
1 32
2 37
3 40
4 42
5 4.
6 46

T A R T A L O M .
Pirv Czirjék (arczkép). - Feltámadnak a halottak !..
rXfLzlemények Kaliforniából. IV. - Amerika ős
i fkéwel) - Humán Olga (arczkép). - Kepék a

I t a l J e t b ő l **»*> - A H a csillagát megtaláUa
ÍFolvt) - A vérmező Párisban. - Egyveleg. - Tarba*.
Husvét után.—Irodalom és müvészet. — Közintézetek, egy-
letek. - Egyház és iskola. - Ipar, gazdaság, kereskedés.

Közlekedés. — Balesetek, elemi csapásak. — Mi ujság?
— Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk-
játék. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz )

4

HIRDETÉSEK.

Több faju kotlós-tyuktojás eladása.
Alóürottnál, következő legnemesebb fajta

tyúkoktól kotlos - tojások rendelhetők meg
április hótól kezdve. 1 tuczat kotlos-tojas
sveiezi tyúkoktól, fehérszürke s fehér búbbal
12 ft.

1 tuczat kotlós-tojás arany s ezüst szin-
vegyületü brabanti fekete tyúkoktól, fehér búb-
bal, Brahma Pootra szürke-fehérrel, valamint

^ ^ ^ j f e t ö r p o tyúkoktól 6 ft. A pakolásért 50 kr.
w w A pénzösszeg beküldése bérmentve kéretik s a megrendelések

utánvét mellett is eszközölhotők. Bittner Gyilla

790 (4-6) gyógyszerész

WF* Épen most jelent meg
és minden könyvkereskedésben kapható:

KOSSUTH
és

a magyar emigratió török földön.

RÁTH MÓR
könyvkereskedésének minden agai

folyó évi május l-jétől kezdve

a régi német szinháztér házaégyszögénck harminczad-utezai olda-
lára, és a Józseftéri Musch-házba

az uj Yastaskóhoz"
czim alatt fognak a régi épület lerombolása következtében áttótetni.

A tulajdonképeni könyvkereskedés

Ráth Mór és társa
czéggel az uj nagyszerü csarnokban ezentul
helyiségre is az ország l e s n » S y o b b

könyvüzlete lesz, és méginkább mint ed-
dig, minden igényt kielégíthet.

Ezen osztály veszi át az

oktatásügyi miniszterium
népiskolai kiadásainak föügynökségét, ugy

a nyilvános könyvtárak, fö-
és középtanodák, kaszinók,
önképzőkörök és olvasó-

egyletek
nagyobb mérvbeni ellátását.

A könyvkiadással foglalkozó osztály

Ráth Mór könyvkiadó-hiva-
tala

czéggel jövöre is tevékenj'ségét a magyar
Irodalomnak nemesebb irányban való
fejlesztésére fogja forditani.

Azonkivül kezeli az
oktatásügyi tniniszterinin

meghagyásából a népiskolák felszerelésére
meginditottsaját kiadásokat, nemkülönben

az igazságügyi és honvé>
d«lmi miniszteriumok

hivatalos kiadásait minden nyelven, végre

Irta

SZŐLLŐSY FERENCZ,
a magyar emigratió tagja.

(Függelék: l'tfrajzok.)
(Nyolezadrét, 238 lap) füzve 1 forint 20 krajczár.

a „Reform" nagy napilap foigazgatását.
Ü^T" Midőn ezen hely változás által a helyszűke okozta sulyos bajok orvosolva van-

nak, az egyesült könyvkereskedési ágak oly szerencsés helyzetbe jutnak, hogy az ország-
szerte nyilvánuló nagy bizalom által reájuk mért feladatnak most már köny-
nyebben megtudnak felelni 806 (1)

Lószőrszoknyák,
3 ft. 50 kr., 4 ft. 75 kr., 6 ft., 8 ft. és

feljebb.

Toumures
1 ft SO kr., 1 ft. 75 kr., 2 ft. 80 kr.,

3 ft. 50 kr.
Chemisettek kivágott ruhákhoz,
1 ft. 20 kr., 1 ft. 75 kr., 3 ft., 5 ft. és

feljebb.

Türsch F.-nél
Pesten, váczi-utcza 19-dik szám.

Csak alapos gyógyitás bizto-
sit utóbajok ellen.

T i t k o s

betegségeket
s tehetetlenséget,

elgyengült férfleröt,
gyakori magömlések, sót a végképeni
tehetetlenséget katonai és polgári kór-
házakban sikerrel használt egysíerü
módszerrel bámulatos gyorsan és ala-
posan (az ujonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyítja Weiss J ; gyak.
orvos és szülész, az itteni cs. kir. gar-
nlgon fökórházban kiszolgált osztály-
orvos , minden alkalmatossággal ugy a
titoktartás, mint a gyógyczélokhoz jól
fosztott rendelő-Intézetében Pest,
k«s m e z ö _ u t c z a 33 s z x e m eiet, (a „Te-
reziához" czimzett gyógytár szomszéd-
* Stfban), bemenet a lépcsőn, naponkint
őrlf ' 6 r á t < s l ÍQ-'lS és délután 1 - 4

h o l 8 y « * részére külön
D ^ ^ ^ n várószoba.
válasz l ^ l e v e l e l " e leggyorsab-

gondoskodiW k l v á n a t r a gyógyszerről isl k > 675 (7-12)

Csász, és kir. engedé-
lyezett egyetlen patkány-

í és féreg-kiirtó szer. Ára
egy bádog • szelenczének

1 forint oszt. ért.

Csász, és kir. engedélye-
zett gyökeresen müködő po-
loska-kiirtó tinktura. Buto-
roknálalkalmazondó, együveg

ár$ 40 kr. oszt. ért.

Utolérhetlen poloska-kiirtó
szer kőmivesmunkáfcból, festés
és meszelésnél a festék vagy
mészbe öntendő. Két itezés

üveg tartalma elégséges egy középnagyságu
szobára. Ára egy ilyen üvegnek 1 ft. o. e.

Kitünően, biztosan és
gyökeresen müködő sváb
bogárt-kiirtó por. Ára egy
csomagnak 30 krajczár
oszt. ért.

g a * A legkisebb megrendelés is rögtön
teljesitettetik akár az összeg beküldésekor,
akár utánvét mellett.

M - ^ gyógyszerész és kereskedő urak
nagyobb mennyiségek elvitelénél méltányos
levonásban részesülnek.

M » Az alább nevezett gyár gondosko-
dik egyszersmind a már régen bejött kisebb
férgeknek tökéletes kipusztitásáról a város-
házakból, államjószágokból, gyárakból, m a l .
mokból, raktárokból, kórházakból stb.

M T A számos eredmények kőzül melyek
elérettek a mi féreg kiirtó szereink alkal-
mazása és használata által, szabad legyen
csak a következő helyeket íolemliteni: a
magyar kir elnökminiszten palotát; a ma-
gyar kir. belügyminiszteri palotát; Festetich
Ágoston 2 palotáját; a Festetich Dénes pa-
lotáját; a pesti Börze és gabnacsarnokot; a
pesti hengermalmot; a buda-pesti gőzmal-
mot; a Blum-féle gőzmalmot; a király mal-
mot; az unió malmot; a Viktoria malmot;
az Erzsébet-malmot stb; számos vasuttársu-
latoknak pályaudvarát; több mint 300 ma-
gánházat stb.

A megrendeléseket legszivesebben el-
várjuk:

Reisz és fiai,
a* első magyar kir. engedélyezett gyára a;
apróférgek kiirtására szükséges vegytan
készítménynek, Pesten, Istvanter 4. 8 Z á mgSfíS
ban 46. sz.) 8 U 0 V—8>

Lótuiajdonosok s gazdászoknak
nagry előnyül szolgál az, hogy ha az állatgyógyászati szerekben — melyek nekik ajánl-
tatnak.a valót felismerik, s ez pedig csak ugy érhető el, hog}' ha azon szerek, melyek
által a sikeres gyógyitások eszközöltettek, kellő birálat alá vonatnak.

E tekintetben a Kwizda-féle állatgyógyászati szerek azok, melyek gyakorlati
értékekről némelyeket a nyilvánosság elé hozni jónak látunk.

Kwizda Ferencz J . urnak Korneuburg!
Azon rendkivüli eredmények, melyek az ön átalánosan ismert s nagy hirnek

örvendő üditő-nedve által — ő cs. fensége estei V. Ferencz ausztriai főherczeg, s a
modenai herczeg udvari istállóiban elérettek, — azon kellemes helyzetbe tettek, hogy
önnek egész megelégedésemet nyilvánitsam; minélfogva uditö-nedvét minden lőtu-
lajdonosnak a legmelegebben ajánlani kötelességemnek tartom. — Az nem csak
kitünö szolgálatot tesz a már bántalmazott váll, in, ivhúr s izületeknél, hanem az
egészséges lónak is rendkivüli erőt s rugékonyságot kölcsönöz, és csodálatos erőt
gyakorol különösen fiatal lovaknál — a megerőltetett munka után. — Vállbénaság
eseteiben, hol sem szőrkötél, erős bedörzsölés s égetés már nem használt, flditd-ned-
vét következetesen használva — üdvös eredményt idézett elé — a nélkül, hogy seb-
vagy szőretlen helyeket hagyott volna maga után. — Szintugy nem hagyhatom érin-
tetlenül — patakenőcsét, mely nekem különösen kérges s törékeny patáknál kitünő
szolgálatott tett. — Legyen itt megemlítve egy különös eset, ugyanis: „Judith" drága
angol vadászparipa törékeny patája, daczára minden felhasznált, szernek — nem volt
me£gyógyitható; mégis patakenöcsének 14 napi használata után a javulás oly jelen-
tékeny, hogy a ló. most patájával tökéletesen egészséges.

Bécs stb. Steinbach, főherczegi lovászmester.
Tisztelt n r !

Istállóimban, mint szokásszerint csakis saját gyógyszereimet szoktam használni,
s azon, ugynevezett csodaszereknek egyátalában nem vagyok barátja; mégis köteles-
ségemnek tartom egész lelkiismerettel bizonyítani, hogy üditö-nedvének hatható-
sága minden várakozásomat felülmulta. Meleg szappanvizzel higitva a feszáraz
ivhúrt vagy inakat nyulékonynyá teszi — mint bőr. — A ravasz s kétes mirigyet
tökéletesen meggyógyítja, — hogy ha a szer okszerüleg s alkohollal kellőleg higitva
használtatik; a bélgörcsöt utolsó stádiumában már közel a béllobhoz, egyszerü oldal-
bedörzsöléssel, minden más segély nélkül, a lovat csendesen pokróez alá helyezve,
rövid negyed óra alatt iiditő-nedvévei meggyógyítottam, ugyannyira, hogy ez időtől
fogva a ló zabálás vágyat s vidámságot tanusit; koesikázás közben magátmakacsul
földhözvágni akarván — csak nagy megerőltetéssel sikerült az istálló ajtajáig terel-
nem. — E tárgynak további felsorolásával önt megkimélni akarván, s ezt is csak
azért tevém, hogy hálából elismerjem, miszerint fiditö-nedve, épen azon esetben,
melyektől a lótuiajdonosok a legjobban rettegnek, gyors, s minden kinos fájdalmak-
tól ment biztos segélyt nyujt; s e mellett tartós illata által az istálló-levegőt sokkal
jobban s tartósabban tisztítja. — mint a kámfor combastiók. üdvözletem kijelentése
mellett tisztelettel maradok herczeg Auersperg- Román.

Bées-Ujhely. • .
A Kwizda-féle állatgyógyászati szerek valódi minőségben kaphatók:

PESTEN Tőrfik József ur gyógyszerésznél, király-utcza 7. s z á m ; T n a ) .
mayer A. s társa; Halbauer testvérek; Glatz J . ; Kindel Rakodczay A. gyógy-
szerészeknél. BUDÁN az udvari gyógyszertárban; ezenkivül Magyarország majdnem
minden városa- és mezővárosában léteznek raktárak, melyek összesen az olvasottabb
lapokban időnként közzététetnek. 778 (1 — 2)

A « 7 . ' » < a Csalódások kikerülése tekintetéből tisztelettel kéretik, hogy a
U V í l B . Kwizda Ferencz J.-fele Uditö-nedv (Restitutions-Fluid),

mint a maga nemében egyetlen.szer — cs. kir. szabadalommal tüntettetett ki, más
hasonnemü s hasonnevezetü készítményekkel össze ne tévesztessék ; továbbá kéretik
azt szives figyelemre méltatni, hogy a korneuburgi marhapor minden függvénye,
az itt látható hasonmásu vördsfestek nyomásu aláirással van ellátva
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Jogtudományi miivek,
melyek Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.) megjelentek

és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

Tizenhetedik évfolyam.

D r . Bozóky Alajos. A római j o g inst i tutióinak t a n -
könyve. (8-rét, 508 lap) füzve 3_fL

Cziráky Antal Mózes, gróf. A magyar közjog alap-
vonalai. A szerző nyomán irta Hegedüs Lajos Kandid. Második bövitett kiadás.
(8-rét 400 1.) füzve 2 ft.

Dr. Degen Gusztáv. A váltó történelme a legrégibb
id&ktöl korunk!*. Különös tekintettel a váltó-elméletekre. A váltótudomány ked-
velói számára. (8-rét, 242 lap) füzve 2 ft. 60 kr.

Hajnik Imre. Magyar alkotmány- és jogtörténetein.
I. füzet. Bevezetés a magyar alkotmány és jogtörténetembe. (8-rét, 38 lap)

Tűzve 40 kr.
II. füzet. Az ösmnicyar nemzeti szervezet és ennek előzményei hazánkban.

(8-rét, 46 lap) füzve 50 kr.

Kautz Gyula. Nemzetgazdaság- és pénzügytan
tekintettel a gyakorlati ipar-életre a fennsőbb tanulmány szükségeire, meg az ál-
lamkormányzat és törvényhozás feladataira. Második, átdolgozott és tökélyesbitett
kiadás. Megjelent az első füzet, folytatása sajtó alatt. Az egész munka 42—44 ivnyi
leend, fűzve ára tj ft.

Dr. Kürthy János. Az ausztriai-magyar birodalom
statisztikájának vázlata. Jogakadémiai hallgatók számára. (8-rét, 456 lap)
füzve ' 2 ft. 60 kr.

Törvényjavaslatok. I. Az elsö folyamodási birósá-
gok rendezéséről. IL A birósági végrehajtókról. III. A királyi ügyészség szerve-
zéséről. IV. A békebiróságokról. V. Az állam tisztviselők nyugdíjazásáról, valamint
azok özvegyeinek és árváinak ellátásáról. (Külön lenyomat a „Jogtudom Közlöny"-
ből.) 8-rét, 117 lap) fűzve ' 70 kr.

Törvényczikk a szölöbirtok után járó tartozások
megváltásáról és a megszüntetett szőlöbeli tartozások körül követendő eljárásról.
Az 1868. évi XXIX. t. cz. és az erre vonatkozó miniszteri szabályrendeletek szerint
összeállitva. (8-rét, 56 lap) füzve 40 kr.

Toth Lajos. Községi kalauz. Vezérkönyv magyar-
és erdélyhoni községi birák, elöljárók és jegyzők használatára; felvilágosító s utba-
igazító jegyzetekkel és gyakorlati irománypéldákkal ellátva. A magyar miniszte-
rium fennállása óta kibocsátott uj alkotmányos törvények és rendeletek nyomán.
Egy vastag kötet 50 nyomott ív, füzve 4 ft.

Döntvénytár. A magy. kir. kuria semmitöszéki és
legfőbb itélőszéki osztályának elvi jelentőségü határozatai. Gyüjtötték dr. Dárday
Sándor és dr. Galla József. I. folyam (8-rét, 164 lap) füzve * 1 ft. 50 kr.

Az 1865—1869-ik évi törvények, ugy az azok
életbeléptetése és végrehajtása tárgyában kibocsátott magy. kir. miniszteri rendele-
tek gyüjteménye. Hivatalos adatok után közli Szeniczey Gusztáv.

I. kötet 5 füzet, egy-egy füzet ára \ ft,
II. kötet I-ső fűzet 1 ft.,"2-ik 80 kr., 3-ik 1 ft., 4-ik 80 kr.

Az 1869-ik évi törvények ugy az azok életbelép-
tetése és végrehajtása tárgyában kibocsátott magy. kir. miniszteri rendeletek gyüj-
teménye. Hivatalos adatok után közli Szeniczey Gusztáv. Külön kiadás. (8-rét,
348 lap) füzve 1 ft. 80 kr.

Farkas Elek. Legujabb házititkár. Mindennemü
családi s kereskedői levelek, valamint a közéletben előforduló bármiféle iratok he-
lyes szerkesztésére vezérlő szabályok, számos példával világosítva. Ezekhez járul-
nak : mindennemü magyar, latin, német és franczia czimek tára. folyamodások,
mindennemü szerződések, egyezségek, kezességek, engedmények stb. stb. Hetedik
kiadás. 1860. (659 lap, nagy 8-rét) 2 ft. 60 kr.

Fiedler Ignácz. A telekkönyvi törvény gyakorlati
alkalmazása. Második Erdély telekkönyvezésére való tekintettel átdolgozott és
bővített kiadás. (8-rét, 311 lap) füzve 2 ft.

Függelék az uj törvénykezési rendtartáshoz. A m.
felelős miniszterium által kibocsátott törvénykezési rendeleteknek gyüjteménye,
ügyvédek és biróságok használatóra hivatalos adatok nyomán összeállitva.

I. és II. folyam 1867 — 1868. (8-rét, 124 lap) füzve SO kr.
III. folyam 1869. 1. füzet (jan.—juni) (8-rét. 124 lap) füzve 80 kr.

Gyürky Antal. Gyakorlati útmutatás miként kell
eljárni a szőlödézsiiiavaltsaf? keresztülvitelénél a felek, jogbiztosoknak, vá-
lasztott bíróságoknak és községelőljáróknak. Felvilágosító példákkal és iromány-
példákkal ellátva. (8-rét, 95 lap) ára füzve 80 kr.

Knorr Alajos. A polgári törvénykezési rendtartás
(1868. 54-ik t. cz.) kérdések és feleletekben. (8-rét, 204 1.) füzve 1 ft. 20 kr. :

Knorr Alajos. A birói ügyvitel és átmeneti intéz-
kedések kérdés és feleletekben. (8-rét, 112 lap) füzve 80 kr.
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Törvények és hivatalos rendeletek gyüjteménye,;
a nemzeti felelős kormány visszaállításától fogva. Kiegészitő jegyietekkel szerkeszti I
ftkrdss Bálint. 1867-dik év. Teljes egy kötetben. — Ara :; ft. i

Szeniczey Gusztáv. A magyar váltó és kereske-
delmi törvény az 1840: XV. XVI. XVII. XVIII. és XX., ugy az 1844. VI. tör-
vényczikkek nem különben a magyar kir. igazságügyi miniszter által 1869-ik ápril
8-án a váltói végrehajtásokra vonatkozólag kiadott eljárási szabályok és egyéb a
váltótörvénykezésre vonatkozó magas rendeletek szerint, összeállitva ugy nem kü-
lönben a magyar földhitel-intézet peres ügyeinek gyors elintézése tekintetében
kibocsátott legkényelmesebb királyi leirattal és egy a váltójogra vonatkozó pótlék-
tárral függelékképen ellátva. Negyedik bövitett kiadás. (Nagy 8-r., 248 1.) ára 2 ft

Szeniczey Gusztáv. A magyar csődtörvény és
csődeljárás az 1868-ik évi LIV. törvényczikk 45.§. alapjánaz 1840-ik évi XXII. és
1844-ik évi VII. törvényczikkekből az országbírói értekezlet által javaslatba ho-
zott ideiglenes törvénykezési szabályok szerint. Második kiadás. (Nagy 8-rét,ideigk
286 lap). Ára 2ft.

Szeniczey Gusztáv. A magyar váltó-eljárás a szük-
séges peres és nem peres birói határozatok és beadványok gyűjteményével, ugy a
földtehermentesitési kötelezvények megsemmisitése körüli eljárás tárgyában kiadott
legfelsőbb rendelettel és'a magy. kir. igazságügyi miniszter által, az 1869-ik évi
ápril 8-án kiadott és váltó-végrehajtási eljárásra vonatkozó rendeletben foglal sza-
bályok szerint tárgyilagos rendben szerkesztett mindennemü irománypéldányokkal
függelékképen ellátva. Segéd kézikönyv váltótörvényszéki hivatalnokok, váltó-
ügyvédek s perlekedő felek számára. Harmadik bövitett kiadás. (Nagy 8-rét.) —
Ára 2 ft. 50 kr.

A bélyeg és illeték díjszabás. A magyar kir. pénz-
ügyminiszter által 1868-dik évi julius 21-én közzé tett pénzügyi törvény 14. füze-
tében foglalt és az ezen pénzügyi törvény kiegészítéséül időközben kiadott egyéb
rendeletek, ugy az 1868. évi XXIII. t. cz. s az 1869. évi XVI. és XVII. törvény-
czikkek nyomán kó'zli Szeniczey Gusztav, nyugalmazott királyi váltófeltörvény-
széki biró. Függelék: Az 1868—69-dik évi törvények és rendeletek gyüjteményének
I és II-dik kötetéhez, közli Szeniczey Gusztáv, kiadja Heckenast Gusztáv.

Gyermek vászoimeiiiöeK.
Hosszu vánkosok, ingecskék, szakálkák,

kötött zubonykák és főkötók stb.

Keresztelő készletek.
Türsch F.-nél

Pesten, váczi-utcza 19-dik szám.

LIEBIG-féle HDSKIVOHAT
FRAY-BENTOS-ból (Dél-Amerika.)

LIEBIG-féle HUSKIVONAT-TÁRSULAT LONDONBAN.

762 (2—o

Medaille de la société des Sciences
Indnstrielles de Páris

Semmi ősz haj többéi

iMELANOGÉNE.
Dlcquemare-től Rouenből.

Gyár; Rouenben, rue Saint-
Nicolas, 39.

A haj-és szakálnak pillanat-
nyi gyors, bármely árnyazatu a
bőrre nézve minden kártékony
hatás nélküli festésére.

t Ezen festószer legjobb vala-
mennyi eddig használtak közt

Főraktár: P e s t e n Török József
gyógysz. urnál, király-utcza 7. szám.

Ára 3 ft. 50 kr., postán 20 krral több.

Nagy megtakarítás háztartásra nézve.
Azonnali eléállitása erőteljes húslevesnek, mely az árnak egy harmadával olcsóbba

kerül, mint a fris marhahúsból főzött. — Elkészítése s megjavítása mindennemü levesek,
mártalék s főzelékeknek stb.

Erösítö eledel gyengék $ betegek számára-

Jutalmazva két aranyéremmel, Páris 1867; Hávre 1868.
A nagy becsületdiploina — mint legnagyobb kitüntetés — Am-

sterdam 1869.

Kisebb részletekben! árak a magyar-osztrák birodalomra uézre:
1 angol font tégely % angol font tég. >/« angol font tég. % angol font tég.
5 frt. 80 kr., 3 frt., 1 frt. 20 kr., 92 kr.
/7 S /} Csak azon esetben valódi, hogy

^ - f c ^ - í - ^ - ^ h a minden tégely az itt oldalt
Q *5 leható aláirás§al van ellátva.

Kapható: az ország minden előkelö keretkedét 1 gyógyszertáraiban.

Nagybani raktár a társulat levelező tagjánál:
THALLMAYER A. és társánál Pesten, s Bécsben: KLOGER és fia s

VOIGT JOZSEF és társánál. 742 (5-22)

Kutya-labdacsok,
Anglia leghirnevesb állatorvosai-
nak évek hosszu során tett ta-
pasztalatai alapján, Kwiida Fe-
rencz János által készitve, Kor-
neuburgban; kutya-betegség,
vidats ncz, nehézség, csúz s a ren-
des kutya-betegségek ellen.

Biztos óvszer a ve-
szettség ellen.

Egy skatulya ára 80 kr.
Valódi minőségben kap-

ható Pesten: TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnál, király-utcza
7-dik szám. 7 5 3 ( g _ 9 )

Pest, május 1-jén 1870.

Elöfizetési foltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
F~ Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre S ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

7 • H i r d e t«8i dijak, a Vnsmnapi t'jsag és l'olitikai ljdoiiKiiRokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszor- vagy
tSbbszSri igtatásnál esak 7 krajczárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Brrobrn: Oppclik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9.—
Bélyeg-díj, kfllón mi„den Igtatás után 30 ujkrajczár.

ludva van olvasóink előtt, hogy a köz-
oktatási miniszter, pár éve már, két hazai
szobrászunkat, Izsót és Engelt két-két mell-
szobor készitésével bizta meg, melyeket a
nemzeti muzeum műcsarnokában szándéko-
zott fölállittatni; jelesen Izsót Zrinyi a költő s
Verbőczy István, Engelt pedig Istvánffy
Miklós és Pázmány Péter mellszobrai elké-
szítésével. A mintákkal mind a két müvész
elkészülvén, azokat a miniszternek bemutat-
ták, ki mindkettőnél, egyelőre egyik-egyik-
nek márványban való kivitelét rendelte
meg, u. m. Zrínyiét és Páz-
mányét.

Ez az Izsó Zrínyi-szobrának
rövid története. S most, midőn
a mü, karrarai márványban,
készen van, s a művésze által
fölfedezett szép erdélyi már-
ványból készült piedestálján
áll, elmondhatjuk róla, hogy
a legszebb s legművészibb szo-
bormü, mely eddigelő magyar
véső alól kikerült? **

Zrinyi a költőnek két vagy
három, egymástól lényegesen
különböző arczképe maradt
fenn; ezek közül kettő a költő
életében s természet után véve.
A közönségesen ismertebb és
elterjedtebb, mely Marsalko
által mellszoborban is kidol-
gozva s gypsz-öntvényekben
ismeretes,fiatalabb kori; a má-
sik,melyet előszörAranyJános
Koszorúja adott volt mümel-
lékletül 1863-ban, késöbbi. Ez |
utóbbi, nagy lélek és nagy s
viharos küzdelmek s szenvedé-
lyek tüköré az, mely a szobrász
füvének alapul szolgált, bár a
többi képekkel valo összeve-
tésben s a legjellemzőbb arcz-
kép előállításában a lehető leg-
l e l küsmeretesb v o i t -

s valóban, Zrinyi a költő
s f b í k é P z e l e tünk előtt áll e
a °J1T , ' melyet a miniszter >
ö n w r v 7 r d l s i k e r ü l t gypsz-
r<\hh í - • b e n i s sokasittatott, hogy vele

Zrinyi a költő szobra, Izsótól.
művészetünk e legujabb kitünö termékére
forditsuk a figyelmet, s hogy a nagy költő,
hadvezér és államférfi emlékét is felújítsuk.

Ez utóbbi czélból életrajzot közölni nem
szándékunk. A „Vasárnapi Ujság" egyik
régibb évfolyama, terjedelmes történeti raj-
zot adott Zrinyi Miklósról a költöröl, Pauler
Gyula tollából, s most csak kivonatot adhat-
nánk e régibb közleményünkből. A helyett
inkább némi átalános jellemzését adjuk a
nagy férfinak, kitünő történetírónk Salamon
Ferencz után.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870. (egyetera-utcza 4-ik szám alatt).
i s

hogy a szoborra,

Zrínyi a költő mellszobra. Izsótól.

„Zrinyi Miklós nemcsak korának legna-
gyobb emberei, hanem a legritkább tünemé-
nyek közé tartozik, kikben a legfényesebb
tulajdonok egyesülnek csodálatra méltó ve-

gyületben.Hazánk egyik legnagyobb költője
s a tettek egyik legnagyobb embere; a je-
lennel elfoglalt gyakorlati ember s a jövőbe
látó prófétai szellem; a legerősebb meggyő-
ződések és merész tervek mellett a józanság
és mérséklet példánya korában; a csaták
zajának és a magányba vonuló tanulmány-
nak egyaránt nagy kedvelője. E név, mely
alatt közönségesen emlittetik: ,,Zrinyi a
költő" — korántsem meriti ki se foglalkozá-
sát, se érdemeit; de részint megkülönbözteti
öt általa megénekelt nagy ősétől, részint

valóban jellemző ránézve, s
nem is mellőzhető jellemrajzá-
ból, mert e nagy férfiúban a
fenebbi tulajdonok ritka ösz-
hangzásban állanak s költészete
kapcsolatban élete tevékenysé-
gével, vágyaival és a gyakor-
lati férfiu érzületével.

„Minden lelki tehetségei
és cselekedetei egy czélra van-
nak irányozva első fiatalsága
óta. A magyar hősiség ujra
élesztése és a honvédelmi rend-
szer ujjáalakitása volt e czél,
akkor, midőn vallásfelekezeti
viták izgatták a kedélyeket;
egy nagy reformot sürget, mi-
dőn a jelszó a konzerválás; a
török elűzését tartja fő teen-
dőnek, s e czélra az egyesí-
tést, midőn mások az alkotmá-
nyosság és lelkiismeretben sza-
badság föntartására más olda-
lon nézik az ellenfelet. —
Mindamellett, hogy merész
terve még nem talál egész egy
pártra, hogy a korral némileg
ellentétben látszik lenni, nagy
tehetsége, a hadi tettek által
kivívott elsö rendű tekintély
s a személyes tulajdonok ál-
tal nyert közszeretet mindkét
pártnál, valószinüvé tették a
külsö sikert is, s ha egy sajnos
véletlen életének véget nem
vet negyvenhat éves korában,
könnyen megérhette volna,

hogy eszméi népszerűekké váljanak. Alig
van benne kétség, hogy e férfiu élete képes
volt volna más irányt" adni a magyar nem-
zet történeteinek az 1683-diki török hábo-

18-ik szám.


