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Dr. Kiber V. P. i

Pesten, Jdzsef-utcza 66-ik számu ;
saját házában.
1

Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több
i'.ánvéiéllel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következö,
/.im alatt:
'

i férfi ea női ivarszerek boncztani ábráival.

ragályelleni legbiztosb ivszerérői,

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- ea gyógymódjaival.
.
801 (6- 12)
Függelékkel a bujakóri ragályzásró!
és Dr. B ő d e t , lyoni orvos

A nemi élet

harmadik).

liíkai s veszélyei.

Hrlccolaitdból Bremrrhaveii-Gcostemfindé-be vissza minden reá következő
napon, mégis megállapodva vasárnap I l d g o l a n d b a n .
Indulás llclírolandha a brémai elsö személyvonat megérkezte ntán; a
visszamenőtöket akép rendezvén be,— hogy a megérkezés idejekorán az áthaladó vasutTonatokkal összevágjon.
835 (2—0)
E hirdetmény alkalmával legyen szabad még a következőket felemlíteni:
Hclgoland szigete fekvése által a nyilttengeren ismerve mint fürdőhelyet — kitünőleg kedvezményezett; megemlítendő a többi Közt számtalan fürdőhelyei,melyek minden
időben, mint erősebb tengeri s mint gyengébb sikfürdők a sziget mindkét oldalán egyaránti biztonsággal használhatók. Továbbá a szárazföldnek több mérföldnyi távolságra
esése által, a tengeri speczifikus tulajdonai, - mely tudvalevőleg legfőbb befolyással van
a tengeri fürdők gyógyerejü hathatóságára minden változatos befolyásoktól megóvatnak;
minélfogva Helgoíand, mint égalji gyógyfürdő máris világhírre jutván, a legnagyobb
részvéttel karoltatik fel. Fris tehénsavó s mindennemü ásványvizekről a vidékbeli gyógyszertár gondoskodik.

Hatodik kiadás

r. Piitsclier J. kapitány vezérlete alatt.

Junius 25-töl julius 9-ig minden kedden és szombaton.
. Julius 12-től szeptember 13-ig minden kedden, csütörtök és szombaton.
Szeptember 17-tól október l-ig ismét minden kedden és szombaton.
Továbbá szombaton oktober 8-án.

(magyar nyelven

Junius lC-tól julius 16-ig minden hétfőn és csütörtökön.
Julius 17-tól szeptember 15-ig minden hétfön, csütörtök és szombaton.
Szeptember 16-tól — 30-i<r ismét minden hétfőn s csütörtökön.
Továbbá oktober 6 és 16-kán.
Indulás Hamburgból reggeli 10 ó r a k o r .
,
llelgoiniidból Hamburgba visc/.a, minden reákó'vetkezö napon, de soha 7óra elött, l
Ezen hajó, mely gyorsaságra nézve az Elbe folyó egy gőzöse ííltal sem szárnyaltatott
még túl, az egész utat 6 —7 s az illetőleges tengeri utat körülbelől 2 óra alatt teszi meg.
Ureriierliavei! (ieestemftnde-bol Jlelgolandba az északnémet Lloyd gőzhajója szállitja az utasokat.

PUP* Bövebb tudósitást nyujt a fürdő igazgatóság
vagy a megyei fürdö-orvos dr.
Boleman István.

Pesten, váczi-utcza 19-dik szám.

liölirs J. t. ktwiiMj vezetése alatt.

az idény, májns 15-én vevén kezdetét.

Keresztelő készlelek.
Türsch F.-n< 1

A gózhajózás igazgatóságai részéröl, a következö menetterv állapíttatott meg:
Hamburgból Helgolandba a hamburg-amerikai nyaláb-részvény-társaság
gőzhajói tartják fenn a közlekedést.

vifanyei fürdőbe

Gyermek vászoiinemiiek.

Junius 16-án veszi kezdetét egyidejüleg a fürdö-intézet megnyitásával a gőzhajózás,
mely mint nz Elbe. mint a Weser folyóból kiindulva tartja fenn rendes összeköttetését a szárazföld és Helgoland között s bezáratik október 14-én. — Ezen összeköttetés,
két nagyszerü tengeri van gőzhajóval eszközöltetik, mely kizárólag személyszállításra
épittetett 1865-beu fiirdóutasok számára a legnagyobb kényelemmel berendezve, magában
foglalnak diszes salonokat, külön választott nöi és magánkajütékat, az étkezésre pedig —
különös gond fordittatik.

mmmmA 31° R. természeti melegénél vasat és szénsavanyt
tartalmzó

Hosszu vánkosok, ingecskék, szakálkák,
kötött zubonykák és fokotok stb.

Helgoland tengeri fürdő

Huile balsamfque
(halzsuFiiosoIj)

jónak tapasztalt s a legnagyobb tekintélyek által
számtalan bizonyítványokkal igazolt szer a fülféregrákfene ellen, vadász és vizslakutyáknál.
1 tive* á r a 2 ft. 2 5 k r . a. é.

Life preservers, Pilis for dogs.

(kutya-lapdacsok).
A társalgási ház gyönyörü salonjaival, bálok, hangversenyek, szinház tengeri séták
;
Egy
hirneves
angol állatorvos által 30 éven át
evező- és vitorlahajökon, versenyesónakázás, vadászat és halászat által, valamint a magahasznált kutya-lapdacsok nemcsak előmozdítják a
nemében kétségtelenül egyetlen sziklabarlang — kivilfígositásaival a fürdővendégeknek
,_;.
-.-— fül-rákfene gyorsabb gyógyulását, —hanem megvonzó és változatos időtöltés nyujtatik.
óvják, a kutyákat minden má.-egyébb betegségektől, u. m. nehézkór, vidatáncz, köszvénysrüh-töl,
az
eb-düh
ellen
pedig
a legnagyobb sikerrel használható.
Megrendeléseket lakásokra elvállal az alólirt igazgatóság; valamint dr. Aschen
fürdői orvos, orvosi tudakozásokra utasításokkal szolgálni késznek nyilatkozik.
Egy skatulya ara 1 ft. 10 kr.
Helgoland, áprilban 1870.
JJ9P""* Bérmentes levelek által megrendelhető: Bittner Gyula
A tengeri fiirfJö-Íga?gatóMitg. Gloggniczban.
gyógyszerésznél
813 (3—6)

Nyári idény
1810.

Homburgi fürdő
M. Frankfurt mellett.

Tizenhetedik évfolyam.

23-ik szám.

Nyári Idény
1870.

Heckenast fínsztav könyvkiadrt-bivatslában Pesten (egyetem-uteza 4.sz. a.), megjelent és minden hiteles könyvkereskedésben kaphatók:

Tompa MiháJy.

A homburgi források gyógyereje mindazon betegségekben érvényesiti nagyszerü hatását, melyek a
gyomor és altest háborgatott működéséből képződnek, a szervekre jótékony ingert gyakorolnak s a megrongált czirkulácziót tevékenynyé teszik, s az emésztő képességet rendezik; mirigy 8 al testi idült bajokban különösen a máj és
lép, s á r g a s á g és köszvényre nézve csodaszorü hatást gyakorolnak, s olynemü betegségekben is, melyek az idogNegyedik kiadás.
rondezor túlfeszített izgatagságából származnak, a homburgi ásványvizek használata felette nagy hatással birnak.
A fürdóházbitn nemcsak egyszerü édesvíz-fürdők, hanem orosz-gőzfürdők, valamint sós- és tűfonyü-fúrdők,
Szinnyomatu czimmel.
anyalúg, korpa, kén- ea fürdő-szappan hozzáadásával vagy a nélkül — szolgáltadnak.
Idült börbajok ellen, nehány év óta kitünő oredménynyel szappannal vegyitett ásványkátrány-fürdők 8-rét 320 l;ip) fűzve 2 ft. 50 kr., vászonba
is alkalmaztatnak.
kötve 3 ft. 6 0 kr., diszkiadásban 5 ft.
A már évek hosszusorán át fenálló hidegviz-gyógyintéxet, (a pünkösdi kutnál) a t. cz. közönség számára
ugy mint ezelőtt, ugy most is nyitva áll. Ezenkivül oly betegek, kik a hidegviz-gyógymódot rendesen használni
akarja!:, azok dr. Hitzel urral, ki kizárólag a hidegvíz-gyógyintézet vezetésével van megbízva, — mint az intézetben, mint saját lakásán naponként értekezhetnek.
Csak alapos gyógyitás biztosit utobajok ellen.
Savó, a svájczi Alpensonnen-ből, (Appenzell kantonban) kecsketejből kettős elválasztás által készíttetik, s
reggel a forrásoknál a szükséglethez képest vagy magában, vagy vegyitve különnemü ásványvizokkel — szolgáltatik.
T i t k os
A nagyszerü társalgási ház, egész éven át nyitva áll; magában foglal pompásan diszitett helyiségeket,
ezek közt egy^ nagyszerü bál- s hangversey-terem, egy étkező- s kitünő szellőzetü billiárd-terem, több ízletesen
diszitett játszó-termek, kávé- és dohányzó-szoba.

Virágregék.

betegségeket]

A nagyszerü olvasó-kabinét a t. cz. közönség számára minden dij nélkül folyvást nyitva áll, ellátva: a
s teheteHensésret,
legolvasottabb német, franczia, angol, olasz, orosz, lengyel és holland politikai és szépirodalmi lapokkal, a pompás
elgyengült fértierőt.
étterem, melyben étlap szerint lőhet étkezni, a gyógykert szép asphalt erkélyére vezet; a konyha a hirneves
gyakori magömlések, sót a végképeni
Chevet-ro van bizva Párisból. A gyógy-zenokar, mely 40 kitünő tagot számlál, naponként háromszor, u. m.: reggel
tehetetlenséget katonai és polgári kóra forrásoknál, délután a kert zenepavillonában s este a bálteremben játszik.
házakban sikerrel használt egyszerü
módszerrel bámulatos gyorsan és alaA múltévben, azon kedvező alkalom — mely épen kinálkozott — lőn felhasználva, hogy a t. cz. vendégposan
(az ujonnan keletkezetteket 48
közönség a párisi Palais Koyal szinház hirneves művészek humoristikus előadásait mint újdonságokat élvezhette.
őra alatt) gyógyítja Weiss J . gya^_
A küszöbön álló idényre egy igen vonzó változatosság van kilátásba helyezve; junius hó közepétől julius
orvos és szülész, az itteni cs. kir. garvégeig az Opera comiquo francais tagjai — Auber, Boieldieu, Halevi, Adam, Herold Éicci stb. kedvelt hangszernlson fökórházban kiszolgált osztályorvos, minden alkalmatossággal ugy a
zeményeit fogják előadni. A legjobb erők vannak megnyerve, nevezetesen: Capoul, Du "Wast, Iktaille hirneves
titoktar ás. min: * g} <%•, ezélokhoz jól
énekesek g Marimon, Singelée stb. hölgyek Párisból, teljes zenekarral.
beosztott rendelő-intézetében Pest,
Augusztus elején az olasz opera veszi kezdetét s tart szeptember végeig; Patti Adeline ünnepelt művésznő
Sebestyén-tér 4-dik szám l - s o emelet,
ismét itt fog énekelni, — de most Trebelli asszony kitünő altista, s Wachtel, Bottini, Verger, Bagagiolo stb. éne- (a ,.2 huszárhoz czimzett kávéház fekosek társaságában; a kórus 30 személyből álland.
! lett), naponkint reggel 7 órától 10-ig
A homburgi fürdő, a rajna és bajor-osztrák vasuthálózat bevégzett épitésével, Európa kellő közepén fokszik, j és délután 1 — 4 óráig.
Férfiak és hölgyek részére külön
Bécsből 24. Berlinből 15, Parisból 16, Londonból 24, Brüssel és Amsterdamból 12 óra alatt érőnk oda, (közvetlen !
bemenet
ésu akulon
várószoba.
Ul
t0
vasuti összeköttetés levén Homburgik). Frankfurt és Homburg közt naponként 18 vonat tartja fenn (ide s oda) a ! I
JJ a l eellátott
« levelekre
Dijjal
levelekre leggyorsableggyorsab8 k i v á n a t r a
közlekedést, — utolsó menet l l órakor — s a vendégeket fél óra alatt szállitja, mely által alkalom nyujtatik I ^"^'kodik
gyógyszerről is
Frankfurt nevezetességeit, szinház, hangverseny 8 más egyéb esti mulatságokat meglátogatni.
817 (5—12) ' %mmmm^^m{mvm£62L^r^
Kiadó-tulajdonos Hec-kenast Gusztav. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Pest, junius 5-én 1870.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Pel évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
« T > Hirdetési dijak a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasabzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezérba; háromszor- vagy
tBbbszSriigtatásnál csak 7 krajcárba számittatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik AJajos, Wollzeile Kr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezár.
_

Gróf

Batthyány

Lajos.

Gróf Batthyány Lajos, az első független
E napokban üli az ország fővárosa s az csak magasztosnak tünik föl ismét, mint
felelős
magyar miniszterium alakitója és elvolt
akkor,
midőn
hajolni
nem
tudott,
s
„sem
egész nemzet, egyik legnagyobb s leghivebb
nöke,
1809-ben
Pozsonyban született. Atyját,
a
nép
heve,
sem
a
zsarnok
fenyegető
tekinfiának emlékezetét. Gróf Batthyány Lajos,
gróf
Batthyány
Nep. Jánost korán vesztvén
tete
elött
meg
nem
rendült
szilárdságában."
az első magyar miniszterelnök az, kinek a
el,
szegény
nemes
családból származott,
Történelmünk
legviharosabb
korszakászabadság és jog szent ügyében áldozatul
könnyelmü
és
pazarló
anyja pedig keveset
kellé esni, kinek vértanúi halála, társaiéval nak ily egyenes, törni, hajolni nem tud<5
gondolván
gyermekeivel:
elsö nevelése nagy
együtt, örökre véres betükkel jegyzé 1849. alakja gr. Batthyány Lajos, kinek emlékéhez
mértékben
elhanyagoltatott.
Szilaj és nagyoktóber 6-kát a magyar történet évkönyvébe. — melynek nemcsak a kerepesi-uti temető
ratörő
természete
nem
kedvelvén
az iskolai
A véritélet golyói által átszegzett homloka mauzóleumában, hanem népünk öntudatában
szükkörü
életet,
igen
fiatalon
katona
lett, s
s nemes szive, eredeti, mocsoktalan büszke- is kell élnie, — e lapokon egy homokszemteljes
ereje
szerint
pazarlott
és
élvezett.
ségökben állanak ismét a nemzet tudalma s mel akarunk mi is járulni.
Katona korában Vea történet itélete elött
lencze
közelében állos pormaradványai, memásozván,
a szép s mülyek két évtizeden át
velt
Olaszország
teteegy sírbolt rejtekében
mes benyomást kezdé
feküdtek, elvonva a
gyakorolni
az ébredő
nemzeti hála és kegyeifjunak
szivére
s lellet ovatiói elöl, most az
kére;
Velencze
műgazöket megillető diszszel,
dagsága s Itália pomhazáját szerető s a hapás
természete felrázta
zafi érdemet becsülni
észtehetségeit
s képzetudó nép ezrei által kilődését.
Itt
érte
el 18
sérve, helyeztetnek át
éves
korát,
mely
év
éleünnepélyesen és nyilvátében
forduló
pontot
nosan a köztemetőbe,
képez; elvadult kedéhol azokat a kegyelet
lye a déli szelid éghajminden alkalommal föllat alatt némileg megkeresheti és megkoszoszelidült, esze nyilni s
rúzhatja.
érni kezdett, s a maE napok kétségkigasztos, nemes és nagy
vül nagy benyomást
iránti fogékonysága fejteendenek mindazok keledezni. Komolyan fodélyére, kik e nem anygott a tanulmányokhoz,
nyira pompás, mint lelérezte magában az első
kesült ünnepélyességnevelés hiányát, s a
nek tanúi leendenek.
mulatság és élvezet
Nem gyászfátyol, a dimellett önképzésre is
csőség glóriája leng e
szánt időt. Már ekkor
koporsó fölött. Nem a
felcsirázott elméjében
boszu érzelmeit költi
azon eszme, s lelkében
föl e ravatal látása; az
aaon forró vágy, hogy
elzajlott évek magasra
hazájában kezdjen álláverődő vészhullámai lesához méltó pályát, s a
csi
Uapultak már, s feháboru ekkor ugyis Valettök a béke és meglószinütlen lévén, kilényugvás napja ragyog.
pett a katonaságból.
-De a hivek és nagyok
Anyja ezalatt nagy
emlékezete nem vész el,
pompával
élt, s mulatnem halványodik meg,
ságot
vadászva,
gyerévek hosszu sora és válmekeit
elhanyagolva,
tozott körülmények haEurópa
fővárosaiban
tása alatt; s a homlok,
utazott
és
fecsérlett,
lemosva róla a vért
GRÓF BATTHYÁNY LAJOS.
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végre erszénye megapadván, kénytelen volt
A Metternich kormány mind tovább ni felsőházi székét, s csakhogy Pestmegye
haza jönni, azonban előbbi életmódját Iker- ment, s a pártok ellentéte mindinkább éles megválasztott követével egyenlő téren lépváron is folytatván, pénzszorultsága mind- s keserü lett. Gróf Apponyi György kan- hessen a sorompóba, magát (miután elöbb
inkább növekedett, s már a család ősi birto- czellárrá neveztetvén ki, s az adminisztrá- Sopronban megbukott) Mosonban válaszkát Ikervárt is áruba bocsátá. Batthyány tori rendszer behozatala azon félelmet tatta meg s a követek táblája mellé ült.
Lajos tehát Olaszországból 21 éves korában ébresztvén föl az országban, hogy a korMegnyílván az örökké emlékezetes 1847
haza sietett, s pazarló anyja ellen pert kez- mány az alkotmányt mellékes uton akarja
—48-ki országgyülés, Batthyány Lajos erédett, melyet meg is nyert, anyja tékozlónak, megsemmisíteni, gróf Batthyány Lajos élelyes részt vett annak munkálkodásában,
ö pedig nagykorúnak nyilváníttatván, s a sen szegült az uj kanczellár s rendszere elkiváltkép az ellenzék pártszervezkedésében.
jószágok birtokába beültettetvén. Anyja öz- len , és szövetségeseket keresve hatál os
Tekintélyénél fogva ö volt az ellenzék müvegyi tartásul a szalonaki uradalmat kapta, ellenzésre, Kossuthtal, kinek „Pesti Hirlapja"
ködésének központja s egyszersmind annak
s azután nemsokára elhalt.
és pestmegyei szónoklata, valamint egyesü- felsőházi vezére.
A most már gazdag és független ifju leti tevékenysége nagy politikai hatalom volt
Batthyány tulajdonképi szónok nem volt.
mágnás ellehállhatlan tettvágytól ösztö- ez időben, közelebbi érintkezésbe jött. Leg- | Felszólalásai, bár határozott, vezéri hangon
nözve, elhatározd a politikai pályára lépni, több megyei gyülésen kikeltek a kanczellár tartva, többnyire rövidek, az ugynevezett
s végkép felhagyván a katonai pályával, ellen, s csakhamar az egész ország izgalom- ékesszólás bevett virágai nélkül valók voltak.
vérmes természete egész hevével lépett uj ban volt. Senki sem támadta meg élesebben Nyers, éles hangja még kevésbbé volt alpályájára; statustudományi könyvekből a kanczellárt, mint gr. Batthyány Lajos. Az kalmas, őt kedvelt szónokká tenni. De hatása
álló nagy könyvtárt gyüjtött, s bámulandó ország hangulatát Pestmegye saját küldött- azért mindig megvolt és egyéniségének súszorgalommal és kitartással tanult, eljárt ség által akarta kifejezni ö Felségénél; s e lya adott nyomatékot szavának. Velősen
a megyei gyűlésekre, s részt kezdé venni a küldöttségnek gróf Batthyány Lajos is tagja szólott mindig; olykor közvetítve a szélsőséközügyekben. A közélet színpadán elöször volt, mely azonban el nem fogadtatott Bécs- geket, másszor jogokat óva s fentartva, a
a lengyel forradalom után jelent meg, tagja ben, s uj sérelem tárgya lett. Ekkor alapit- főrendi tábla jogai fölött minden m^grövilevén azon megyei küldöttségnek, mely a taték a védegylet is, melynek elnökéül gróf dités ellenében szigoruan őrködve.
császárt a lengyelek segitségére felkérni Batthyány Kázmér választaték ugyan, de
Nevezetes volt az alsóház fölirati javasküldetett.
gróf Batthyány Lajos is egyik munkás és
lata
mellett decz. 7-kén tartott, nagy hatásu
E közben ismerkedett meg gróf Zichy buzgó igazgató választmányi tagja volt, snagy és alapos beszéde. Hasonló erélylyel szólott
Antóniával, a gazdag gróf Zichy Károly részt vett a vele összekötött intézetek, gyár- ; z ősiségi törvény tárgyalásakor; s még inegyik leányával, s a magyar Croesusnak alapító társaság, iparmütár, stb. alakitásá- kább és nyomatékosabban az 1848. febr. 4-ki
gróf Batthyány Jánosnak unokájával, kit ban. Itt azonb )n Kossuthtal többször eltérő ülésben, midőn a magyar nyelv és nemzetikésőbben nőül vett. Hosszasabb időt tól1 vén veleméri) ben volt, s köztük némi ellenszenv ség, és a horvát követeknek éhez való vinapkeleten, az ottani dús természet kéjelgé- fejlődött ki, mely azonban nagyobb tekin- szonya tárgyában, sokkal szabadelvűbben,
sei közt, miután megházasodott, ifju lelkes tetek s czélok előtt háttérbe szorult.
mint ellenzéki társai, megengedtetni kivánta,
n-jével majdnem egész Európát beutazta.
Igy jött el az 1847-ik év, s az ország, hogy ezek az országgyülésen a k halt latin
Utazásából haza jővén, nagyuri életet kezdé különösen Pestmegye keményen készült a helyett anyanyelvüket, a horvátot használélni Bécsben s Ikerváron, melyet pazar választási
harezokhoz. Ellenzéki klubb hassák. Az 1848-ki események s Batthyány
fénynyel ékesített. — Nagy jövedelmét elha- állíttatott fel Batthyány Lajos munkás be- szereplése azokban sokkal ismeretesebbek,
nyagolt uradalmai virágzó karban tartá- folyásával s elnöksége alatt, ellentétben a semhogy azokar részletesen elöadni szüksésára, de egyszersmind p >muás életre fordi- budai konzervativ klubbal, melynek lelke gesnek tartanok. Csak átfutunk rajtok , a
totta. Czukorgyárt épittetett, s gr. Széchenyi gróf Keglevich Gábor elnöklete alatt gróf katasztrófához sietve.
István példájára Ötvenezer darab eperfát Dessewffy Emil, gróf Széchen Antal, ÜrrnéA párisi februári forradalom hirére Bécsültettetett, de egyszersmind fényes mulat- nyi József stb. valának.
ben,
Pesten, Pozsonyban is mozgásnak inságokat s vendégségeket adott, melyek keA választási mozgalom l'gnevezetesb dult minden. A magyar országgyülés, fölirata
leti fényt, angol komfortot s franczia izlést
eredménye: Kossuthnak pestmegyei követ- által parlamenti kormányt követelt s az
egyesitettek, hazafiui, politikai fűszerrel.
té választása volt, mely ellen a kormány örök emlékü márcziusi törvények meghozása
Lelkét azonban a házikör s a mulatsá- és a konzervativ párt mindent elkövetett, által felszabadította az országot. A király
gok betölteni képesek nem levén, mindin- mellette pedig Batthyány Lajos és Kázmér által Batthyány Lajos biza'ék meg az elsö
kább kezdé foglalkozni a haza politikai vi- tettek legtöbbet s hozták a legnagyobb ál- magyar miniszterium megalakításával.
szonyaival, s e czélból hozzáfogott az ak- dozatot is. A legnagyobbszerü korteskedési
A Batthyány miniszterium, bár a nemzet
korig csak roszul beszélt magyar nyelv tények egyike hajtatott itt végre, de a leg- által örömujjongással s határtalan bizalomalapos megtanulásához. 1838-ban már tevé- nemesebb s leglovagiasabb alakban. Az mal üdvözöltetett, nemsoká szendereghetett
kenyen müködött szabadelvü követek válasz- ellenzék hatalmas és tekintélyes főnökei, rózsapárnákon. Az udvar csakhamar megtására. Az országgyülésen megjelent a köznemesi jelmezekbe öltözve, a legnépe- bánta a Magyarországnak adott, engedméfőrendek tábláján, de a szónoklatban gya- sebb helyeket, hol a választó nemesség nagy nyeket s ellensúlyt talált ezzel szemben a
korlatlan lévén, inkább csak gyülésen ki- számban s csoportosan lakott, bebarangol- külön húzó horvát törekvésekben. Horvátvül müködött, ellenzéki kört alakítván, ták s a szónoklat és pénz hatalmával, mint ország, élén Jellasich bánnal, nyiltan elszamely akkor még csak kevés tagot számlált a hegyről lezuhanó lavinát, perezröl percz- kadt az anyaországtól, Batthyány és István
a magas aristokratiából. Elsö beszéde ellen- re mind óriásibbá nevelték szavazóik szá- nádor békekisérletei semmi eredményre
zéki szellemben, nagy hatást csinált s e niát. A választás napján, Batthyány Lajos, a nem vezettek.
siker elragadd Batthyányi. Kezdett pályáján dúsgazdag oligarcha, még akkor is közneJellasich betört az országba. István nádor
tovább-tovább haladva, mindinkább népsze- mesi pitykés öltözetben, maga állt a párt elhagyta az országot s letette nádori hivatarűvé vált, s mohón szivta a népszerüség édes választói élére s vezette azt a választás lát. Batthyány fölmentetett a miniszterelmérgét. Ettőlfogva felhagyott bécsi lakásá- urnáihoz. Kerek kalappal , hosszu vörös nökségtől. S mivel az események által a
val, hol a teleket szokta tölteni, s Pestre, az tollal, fekete gubában, gyönyörü ménen, magyar országgyülés is a forradalom terére
ország szivébe költözött.
elöl lovagolt. A sajátságos tüz, mely szemé- szorittatott, Batthyány követi mandátumát
Az 1843—4-diki országgyülésen gróf! ben égett, a hosszu szakáll körzete, a ma- is letette s mint közharezos állt a megyéBatthyány Lajos a főrendi ellenzéknek már! gas, kopasz homlok s az arcz halványsága, jebeli felkelő seregbe. Egy szerencsétlen
kitünő tagja, sőt feje s vezére volt, s büszke meglepő kifejezési kölcsönöztek a görög eséssel lováról, eltörte karját s kénytelen
arra, hogy a kormány és a nép figyelmét szépségü képnek.
volt mindentől visszavonulva tétlen veszegyaránt magára yonta. József főherczeg
Batthyány Lajos még most sem titkolta tegleni.
nádor becsülte az eszes, lovagias ellenzéki el , sőt több izben világosan kimondá,
Mire fölüdült, az ország nyilt háboruban
vezért, s báljain, melyekre a konzervativ! hogy Kossuthtal nincs mindenre nézve egy állt Ausztriával. Minden oldalról betörő
párt egy tagját sem hiva, főherczegek jelen- véleményben, _ de azért kötelességének ellenséges seregektől megrohanva, a nemtek meg. Ez" országgyülésen már igen ma- tartá a legnagyobb ellenzéki izgatót és zetnek védnie kellé magát. Csaknem készügas fokra emelkedett hire, s népszerüsége. szónokot a parlamentbe hozni, kinek tárgy- letlenül: a küzdelem kimenetele kétségbe
Metternich herczeg folyvást vonakodott a !ismeretére s elragadó ékesenszólására szük- esettnek látszott. Batthyány elég erkölcsi
legsürgetősb reformoktól; a kath. papság | sége volt. E választásnak eldöntő befolyása bátorsággal birt még egy utolsó békekisérfelzakla'ta az országot a vegyes házasságok volt az 1847 —8-ki, — az utolsó pozsonyi letet: alkudozó követséget inditványozni az
körüli eljárása által, a czenzura korlátai rendi országgyülés menetére és fejlemé- ellenséges fővezér Windischgratz herceghez,
sein taníttattak, a kormány némely vakbuz nyére. Ebben előre sem kételkedett senki; ki már a fővárost fenyegette.
;íó szolgái országgyülési körön kivül is sol annyira nem, hogy gróf Széchenyi István,
A herczeg, a követségnek egy szót válabotrányt oko tak. Ellenzésre tágas és alkal- az előbbi korszak nagy agitátora s Kossuth ! szolt: „Feltétlen hódolás!"
mas mező nvilt.
antagonistája, szükségesnek tartá odahagyS Batthyány elfogatott.
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hirdetése után nem levertség, hanem heWindischgratz
Batthyányt haditör- jkik Batthyány vesztét kívánták. Herczeg ves bosszúság szállotta meg. Az itélet ellen
vényszék elébe állitotta. Batthyány kérdőre Schwarzenberg Felix bécsi elnökminiszter erélyes óvást téve, azt égbekiáltó igazvonatván, kijelentette, miképen ö ily biró- tehát azon nyilatkozattal küldé vissza az ságtalanságnak nyilatkoztató, s kijelenté,
ság elött, mely az ö politikai eljárását meg- itéletet, hogy miután a törvényszék öt su- hogy hazájáért s meggyőződéseiért mindenitélni teljesen képtelen, s egyszersmind ille- lyosabban terhelve nem találta, az udvar öt kor kész ugyan meghalni, s valamint eddig,
téktelen, válaszolni egy kérdésre sem fog, s börtönnel sem kivánja büntetni. Magas u°y ezután sem kolduland senkitől kegyela honi törvények szerint hazai törvényszék helyzetében, melyet mint Magyarország met, hanem szigoru igazságot követel. A haelébe kivánta magát állíttatni. — Majd elnökminisztere foglalt el, ha nem igazolta ditörvényszék eljárását, mely neki az önvéazonban, midőn az ellene felhozott vádakból volna magát az ellene felhozott sulyos delemre lehetőséget sem engedett, igazságoslátná, hogy az okt. 6-kai bécsi forradalom, s vádak ellen, büntetése egyedül halál lehe- nak el nem ismerheti; ily eljárással megközvetve Latour meggyilkoltatása miatt is tett volna; de miután a törvényszék őt gyilkolhatják öt, de el nem Ítélhetik.
terheltetik, mivel ezen esemény már nem erre méltónak nem találta, a börtönA törvényszék elöl a siralomházba vezetminiszteri hivatalkodásának korszakában büntetésnek sem lehet helye. A felmen- tetvén, mindenekelőtt nejét és gyermekeit
történt, s magát azzal minden alap nélkül tésnek azonban, folytatá nyilatkozatában kivántalátni, hogy tőlök búcsúzhassák, öket
érzé vádoltatni: elébbi határozását módo- Schwarzenberg, egészen a kegyelem szinét megáldhassa. Megtagadtatott! A grófné, vesítva kijelenté, hogy ezen vád ellen, melylyel kellend viselnie. Meghagyja ennélfogva a vén a szörnyü hirt, a fogházba sietett; de a
már mint magánpolgár terheltetik, kész ma- haditörvényszéknek, itélné öt halálra; de börtön ajtaja nem nyilt meg előtte. A távol
gát, igazolni; a miniszteri eljárása ellen emelt mint hasonló esetekben történni szokott, a levö Haynau helyettesénél, Kempen táborvádakra mindazáltal ezen illetéktelen tör- könnyítő körülmények tekintetéből ajánlaná noknál, ugy Lichtenstein altábornagynál is
vényszék elött ezután sem válaszoland. Ama őt a császár kegyelmére. — Schwarzenberg mi- zárt ajtókra talált. Irásban folyamodott tevádat, mely az okt. 6-kai bécsi forradalom niszter e rendeletének teljes megértésére hát,— mind hasztalan! némely befolyásosok
szítogatása miatt emeltetett ellene, nem volt tudni kell, hogy a haditörvényszéknek Ausz- közbenjárása végre mégis kieszközlé neki az
nehéz Batthyánynak tökéletesen, s oly szem- triában hagyományos szabálya, miszerint engedelmet, hogy férjét néhány perczre,
beszökőié^ megezáfolnia, hogy az, utóbb az azon egyén, ki halálra ítéltetvén, mentö kö- több katonatiszt jelenlétében láthassa, de
rülmények tekintetéből, a törvényszék által
Ítéletben sem vétetett fel többé.
megkegyelmezésre ajánltatik, kivétel nélkül gyermekeit atyjok végáldásának elfogadására, hozzá vinnie nem engedtetett meg. KeMidőn Windischgratz, győzedelmes ta- mindig kegyelmet nyer.
resztyéni kötelességeit egy franczia pappal,
vaszi hadjáratunk következtében Budapestre
A haditörvényszék tagjai, kik ezen ren- aki gr. Károlyi István há::ánál volt, elvégezkénytelenittetett visszavonulni, Batthyány
fogoly társával, id. gróf Károlyi Istvánnal deletben semmi egyebet nem láttak, mint az vén, nejéhez a következő levelet irá:
együtt Laibachba szállíttatott. — Utközben, udvar kegyelmezési szándokát, s kik a vett
„Pest, 1849-ki oktober 5-kén esteli 9 órakor.
Sárváron a polgárok őt felismervén, fegy- rendeletet ennélfogva nem is titkolgatták, Drága, kedvosnőm! Hasztalan reméltünk az emvert ragadtak, s erőszakkal akarták kiszaba- söt arról, mint a császári kegyelem jeléről beriség utolsó szikrájában, midőn egymást látók,
ditani a gyönge kiséret kezeiből. Batthyány mások előtt is beszélének, minden gyanu — ezt is megtagadták tőled. Ismétlem tehát e soazonban, a maga ártatlanságában, félmen- nélkül készek valának engedelmeskedni. rokban mélyen érzett kijelentését legforróbb hátetéséröl különben is meg levén gyözödve, Az itélet tehát, mely, mint mondók, nehány lámnak és csodálatomnak a te tiszta szerelmed
önmaga inté békére a polgárokat, önmaga évi börtönre szólt vala, halálra lön változ- mind azon kincsei iránt, melyeket megérdemleni
soha sem tudtam; s oly igaz, a minthogy a halál
tétette le velök a fegyvert. Ugyanaz történt tatva, kegyelemkéréssel.
Időközben azonban Batthyány Olmütz- küszöbén állok, ez bennem a hibának egyetlen
még Czilliben is, hol őt a szabadságszeretö
tudata, mit magammal a sirba viszek . . . .
stájer nép szintén erőszakkal szándékozott ből Pestre vitetett, hol Haynau, mint csá„Ezen ünnepélyes órában esküszöm neked,
szári Alterego teljes hataljmmal rendelke- hogy a király és birodalom iránti árulásnak soha
kiszabaditani.
Laibachban a vizsgáló bizottmány más zett; s ennélfogva az itéletet is hozzá kellett még csak gondolata sem fért lelkemhez. Hogy a
szerkezetet nyert, s Bécsböl egy pár uj megerősítés végett felterjeszteni. Azon sza- hazának nem kovósbbé hive voltam s vagyok, ki
egyéniség küldetett le annak kiegészitésére. bály, mely szerint a kegyelemkéréssel el- fogja most kétleni? És azért halok éu meg; — a
s a király esküje volt az én szabályozóm,
A körülmény, de még inkább az, hogy bör- látott halálos itéletet kegyelmezés szokta törvény
és attól som jobbra, sem balra nöm engedtem makövetni,
Haynaut
is
kötelezte
ugyan;
ily
tönéből mennél elébb szabadulni vágyott,
gamat eltántorittatni :„ viam meam porsecutus suin"
hogy az ország megbékéltetésén ujra mun- szabálysértés azonban Haynau részéröl is- — és azért ölnek meg engemet.
kálkodhassak, utóvégre arra birta öt, hogy meretes hóbortossága mellett, nem tűnhe„Ennyit a nyavalyás politikáról, megnyuga vádakra mégis csak válaszoljon, nem ké- tett fel annyira, mintha azt a császár maga tatásodra , bár arra neked nincs szükséged, ki egy
telkedvén, — mi iránt biztatásokat is nyert, követte volna el. A czél el lőn érve, a nél- magad sohasem estél irányomban tévedésbe„A gyermeköket csókold s áldd meg nevemhogy azok megezáfolása után szabadságba kül, hogy a császár személye a gyülöletes
ben. Ne szégyenljék, nöm köll szégyolniök maügybe
egyenesen
belekevertetett
volna;
a
fog helyeztetni. De sem védiratát valakivel
gukat atyjok miatt. Elébb vagy utóbb azokra
közleni, sem valaki tanácsával, s bármi más felelősség Haynaura tolatott a közvélemény háramlandik vissza halálom g3?alá«ata, kik engem
védeszközzel élni nem lön neki megengedve; elött.
hálátlanul s igazságtalanul gyilkolnak meg. Hagyd
Mióta Olmützben az elsö itélet, mely ne- ol most az országot a gyermekek miatt; itt az ő
mig ellenben minden kigondolható s ellene
felhozható vád, minden előtte ismeretlen hány évi börtönre szóla, meghozatott, Bat- jövőjük csirájában megmérgeztetnék. A te vátanu állitása, további vizsgálat nélkül teljes thyány sem ott, sem uj fogsága helyén, a gyónod elég leend nekik; jobb egy szerény sors,
érvényű s bizonyitó erővel biró adatnak talál- pesti ugynevezett Uj-épületben nem hábor- mintáz alamizsna azok kezéből, kik őket árvákká
tatott s hozatott fel ellenében. Szinleg neki is gattaték többé a törvényszék nyomozásai tették.
„Az ón szogény, jó kedves nővérem! Menj
megengedtetett ugyan tanukat állitani maga által. Söt ez utóbbi helyen egynémi, elébb mindjárt hozzá, szükségtek leend egymásra, hogy
mellett, de midőn állitásainak tanujául ma- tiltott engedélyekben is részesült. Egyebek egymást támogassátok!
gára a királyra, István főherczeg nádorra s közt naponként hosszabb időre, tanuk nél„Szegény hű Jancsimat ajánlom neked; lásd
a dynastia más tagjaira, vagy a miniszte- kül is láthatá nejét és gyermekeit. Ezen s el őt, megérdomelte irántam.
rekre s más magas állásu polgári s hadi hi- más apró kedvezések, söt rokonainak s ba„A gyalázattól, melyet nekem szántak, mevatalnokokra hivatkozott, válaszul nyerte, rátainak adott egyenes biztatások mind őt nekülni remélek*). É végre régen van nálam egy
hogy a haditörvényszék ezeket maga elébe magát, mind. családját s barátait azon ke- szabadító.
nem idézheti. Nevezett más tanukat is, de csegtető reménybe ringaták, — mit azonban
„És most még egy búcsucsókot! Isten veled!
azok közül is senki sem hallgattatott ki. katonai környezete is erősitgete, hogy nem Szivembon egyedül képeddel, ajakimon a te nevedEzen eljárás ellenében Batthyánynak semmi sokára, mint mondták, Komárom meghódo- del halok meg.
felvilágosítása, semmi tagadása, semmi ellen- lása után, teljesen szabad lábra fog tétetni.
„A viszontlátásra!
Batthyány Lajos."
De mily iszonyu lőn a kiábrándulás ? Komondása, semmi óvástétele vagy felebbezése
Megírván a levelet, ágyába feküdt A
márom okt. 3-kán nyitotta meg kapuit az
nem tekintetett érvényebnek.
porkolábtól már a szoba változtatásánál kiosztrák hadaknak. Oktober 4-én este a grófAzon idö tájban, midőn a két császár né gyermekeivel együtt hosszabban idözék kérte mindig magával hordott, lószörrel tölszövetséges hadai Magyarországba törtek, a fogolynál, nem is sejtve a borzasztó jöven- tött fejvánkosát, melyen aludni szokott**).
Az őrök egész éjen át a szobában, ágyáLaibachból Olmützbe vitetett, s a megbizott dőt. Másnap reggel a törzsporkoláb a foghaditörvényszék annak minél előbbi bevég- lyot s börtönét nagy szigorral megmotoz!, hoz közel álltak; október 6-kán reggel a gróí
fésére utasittatott. Batthyány a maga véd- kétségkivül meggyőződni akarván, nincs-e még mély álomba látszék merülve. A porir
atában oly világosan és szembetűnő való- nála valami fegyvernemi! elrejtve. Ez meg- koláb ébreszteni ment öt. Egyik kezével a
~ggalmegczáfoltaazellenefelhozottvádakat, történvén, a haditörvényszék elébe vezette- takarót szorosan fejére huzva találá, _s
•) Midőn itélete felolvasása utíín a haditörvényszék
°gy a haditörvényszék sem találta őt ter- tett, hol előtte halálos itélet olvastatott fel, elöl elvezettetek, reményét fejezé ki, hogy ha « ? . ,
nelve; s c s a k a z o n o kból, mivel tudatott, és pedig, a mi büszkeségét legjobban serte, halnia, legalább a halál módját változtassák f - ° ^ ™
De
i á t h t á t t
t d ó álaszt »even,
uJ °\ f a t á l á b a n büntetni kivánják,
ma
kötélre.
nehány évi börtönre itélte el.
Batthyányt, közhír szerint, az itélet kiAz itélet azonban nem elégité ki azokat,
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midőn a takarót fellebbenté, eszméletlenül
látá őt feküdni megaludt vérében; másik
kezében egy rövidke tört tartott. Az orvosi
vizsgálat kimutatá, hogy egy szúrás a nyakán oly mély volt, mint csak a tör keresztvasa engedé, de üteret szintugy nem talált,
mint egy másik a karján, s egy harmadik,
mely szive mellé furódott. A hozzá közel álló
örök egész éjen át a fájdalomnak egy rázkódását, egy nyöszörgést sem láták, sem hallak e szörnyü mütét alatt a va9akaratu férfiún.
Ha kezét vérvesztés következtében beállott ájulás meg nem lankasztja, halálig marczangolta volna magát. Orvosi szerek visszahozák az eszméletet; de a kivégeztetést tátongó nyaksebe miatt el kellett halasztani.

tének, szinte vidámmá lett. A tör iránt kérdőre vonatván, válaszolá: „En az istennel és
az emberekkel leszámoltam; válaszolni többé
senkinek sem tartozom." Öt óra után a vesztöhelyre vezettetvén, a katona-orvos segélyét,
ki öt bágyadtságában támogatni akara, viszszautasitotta, s az öt kisérö franczia papnak
mondá: „Tisztelendő ur, adja karját; nem
akarnám önnek egy ájulás látványát megujitani; de oly gyönge vagyok, hogy lábaim
alig birnak."
A papra támaszkodva, egy gránátos osztálytól képezett kisérettel jelent meg a téren.
Járása, bágyadtsága daczára is szilárd vala.
A tömegen keresztül haladva, mely öt hoszszában "hódoló üdvözlettel fogadá, vizsga

hető járásán, s Cáak arczának hatványozott
halványsága tanusitá kimerültségét.
Elérkeztek a kivégzés helyére, mely ma
is akkori alakjában látható. Az Uj-épület
északi oldalán, mely a fapiaczra néz, a ma is
fennálló korlát mellett, hol egy sor akáczfa
látható, két fa nagyobb távolra áll egymástól a többinél. E két fa köze volt a kivégzés
helye.
Az itélet fölölvasása után, mig a kisérö
pap egyik s a katona-orvos másik oldalra
távoztak a gróf mellől, kinek szemei beköttettek, a felállitott katonaság sorai megöl
öt vadász lépett ki, töltött fegyverekkel s
elfoglalta helyét szemben az elitélttel. Ez,
féltérdre bocsátkozva, leemelé ezüsttel him-

BATTHYÁNY LAJOS

jíajtsátok meg a zászlókat,
Le a földig;
Melyre magyar vér egy ezred
Óta ömlik;
Hajtsátok meg a zászlókat
Emlékére,
Itt ömlött a szabadságért
Nemes vére.

Uh nem! ezen nincs hatalma
A halálnak:
Piros vero csépjei mind
Maggá válnak,
S a nemes fő, magas lélek
Nagy eszméi —
Itt e földön örök éltet
Fognak élni!

TTajoljon meg le a porig
Minden homlok,
Itt, hol az ő homlokának
Vére omlott;
Nemzetünknek büszkesége,
Szabadsága —
Volt ő benne porba döntve,
Megalázva. . .

-Emeljétek fel a zászlót,
Fel az égre!
Dicsőséget zengjen a dal —
Emlékére:
Évtizedek, évszázadok
Mennek, jőnek,
S dicsőítve adják nevét
A jövőnek!
Komócsy József.

Gr. Batthyány Lajos kivégeztetése, 1849. okt. 6.

A segélyre hivott orvosok egyike, egy szemekkel kerese ismerősöket, kiket aztán,
nagyhirü egyetemi tanár, megkérdeztetvén, mint átalában az üdvözleteket fejbillentékiielenté hogy a kivégeztetést a sebek miatt sekkel köszönté. Arczán egy neme a nyu- ;
végrehajtani nem lehet, de nem is szüksé- godt, vidám szivességnek, a nézőkbe is
ges: a beteg életereje a nagy vérveszteség vigaszt öntő magasabb szelidségnek volt kimiatt kimerült, s néhány óra mulva magá- fejezve, s azon meggyőződést látszék visszatükrözni, hogy a legfőbb biró előtt pár percz
tól kialszik. De az illetőknek volt rá gondmulva igazságosabb itéletet nyerend, mint
juk, hogy a halál ki ne ragadja kezeikből
az emberektől.
idö' elött boszuáldozatukat. Egy katonaMenet közben a paphoz még egyszer íly
orvos utasitást vett, hogy izgató szerekkel
szavakat
intéze: „erősen kell önre támasznehány órára hosszabbitsa meg a kialvó
kodnom;
de ne higyje, hogy szellemileg is
életet.
gyönge
vagyok,
testem azonban annál gyönBatthyányi a nagy vérvesztés követgébb,
s
örülök
hogy
mindjárt helyemre érkeztében többször beállott ájulásból az
hetek,
hogy
ott
állhassak
vagy térdelhesizgató szerek mindannyiszor eszméletre hozsek
mert
lábaim
már
alig
birnak."
E nagy
ták. Midőn tudtára adaték, hogy nyaksebe
testi
gyöngeség
egyébiránt
alig
vala
észlelmiatt kötél helyett golyó vetend véget éle-

zett kék házi sipkáját s mennyire csak
aléltsága engedé, hangosan kiáltott: „Éljen a
u
haza! Allez, Jáger!
Ez alatt a vezénylő tiszt is jelt adott. A
jel, előleges utasitás szerint hangos vezényszó helyett csak a kivont karddal való intésből állott. Az első intésre az öt vadász közül
három előbbre lépett, alig két lépésnyire az
elitélttől; a másodikra czélzott; a harmadikra eldördült a hármas lövés. Egyik golyó
a homlokba, kettő a mellbe furódott. Az
áldozat alig egy percznyi halálküzdelem
után, hátrabukott.
Képünk, melyet egy pár szemtanu részletes eléadásai és utasításai után művészi kéz
készitett, egészen hü fogalmat nyujt a gyászos
jelenetről s az egész csoportozatról.
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Egy franczia utazó déli Magyarországról.
v.

melyek még most csak kéziratban olvashatók, s zott s tanulmányait Pesten, később Bécsben vévégre több régi ragusai költő munkáinak gondos gezte, honnan mint a diakovári papnövelde tanára
kiadásai stb.
került vissza. Kevéssel 1848 előtt Bécsbe hivták
„Az akadémia jelenleg 32 rendes tagból, egy üdvari papnak; itt gyorsan haladott előre. Miként
elnökből, két titkárból és egy pártfogóból (pro- nokem beszélték, Ausztriában még ma sincsen
A zágrábi akadémia. Strossmayer.
tecteur) áll. Avégett lévén alapítva, hogy a dél- hozzá hasonlitható prédikátor, ki ugy tudjon szószlávok
összes értelmi tevékenységét magában nokolni szlávul és németül, mint ő. Sezt én hiszem
„Mogérkozésem napján" — folytatja Perrot
öszpontositsa,
e tudományos intézet négy sza- is. Sétánk alatt egészen föllelkesült, mikor elbe— „ebéd uián, egy jó barátommal kirándultam a
kaszra
oszlik,
melyek
majdnem a mi (a franczia) szélte, hogy mennyi mindent tett „nemzetéért" —
horvát éreek-primások gyönyörü parkjába, mely
Institutunk
osztályainak
felelnek meg: 1. Törté- miként mondani szokta, és a mikor nekem terveit,
Zágráb környékének legszebb és legérdokesebb
nelem
és
nyelvészet.
2.
Bölcsészet
és jog. 3. Ma- vágyait és reményeit fejtegette s az akadályokat,
pontja s a horvát főváros lakóinak legkedvenczebb
thematikai
és
természettudományok.
4. Szépmü- melyekkel azok találkoznak s a tévelyeket é3 előmulató helye. E szép kert, alapitója után leginvészetek.
ítéleteket, melyokkel azok összeütközésbss jöttek,
kább Maximir-park név alatt ismeretes, do Giour„Az akadémia jövedelmei elég jelentékenyek mind elősorolta. E beszélgetés közben, a nélkül
gevatz-nak is nevezik azt jelenlegi birtokosa,
Haulik György érsek és bibornok nevéről.*) Zág- arra, hogy a szükségeseket meg lehessen szerezni hogy csak egyszer is emphasisba vagy szavalásba
ráb kapuitól csak mintegy két kilométernyire általok. Az alaptőke 200,720 forintból áll. Azesett volna, valóban szónok volt; minden csodálafoküdvén, a Maximir-park a legszebb sétányok alapszabályok egyik igen oszélyes intézkedése tosképen segité őt eszméi hű tolmácsolásában:
egyike, melylyel egy város dicsekhetik. A kertet nem engedi, hogy évenként a jövedelmek négy szemoi, melyek ragyogtak; élénk s nemes tagjárvalóságos rengeteg erdőből mérték és hasitották ötödénél többet olköltsonek; az ötödik ötödöt tatása; erőteljes és helyesen hangsúlyozott hangja és beszéde s végre áradozó, de mégis szilárd
ki; a épen ezért a helyett, hogy — miként más mindig a tőkéhoz csatolják.
helyeken majd mindenütt — holmi apró-cseprő
„E hasznos intézet üdvös befolyása máris és szerencsésen színezett képekkel bővölködő nyelbokrocskákat vagy fonnyadó gyeppázsit közo érezhetővé lett még a távolban is. A felvilágosult vö. Templomban vagy gyűléseknél ékesszólásának
potto csenevésző f'acsoportozatokat látnánk ott, bolgárok hozzá fordulnak és rá bizzák szülemleni hatása roppant nagy lehet."
De ne kövessük utazónkat kissé tulzó maaz egész parkban a legsudarabb szálas fák üditő kezdő irodalmuk érdekeit...Nehány bolgár könyv,
árnyában sétálhatunk, melyek Fontainebleau-t uevozetesen a népies és nemzeti dalok egy pompás gasztalásaiban. Látszik, hogy franczia; ha már
vagy Compiégne-t juttatják eszünkbe. Aztán akö- gyüjteménye, melyet a Strossmayer költségén egyszer hozzá fogott a lelkesüléshez, nem igen tud
zelben erdőboritotta hogy is van elég; az irtásos adtak ki, már meg is jelent Zágrábban. Eeméljük, megállni fele uton. S ne kövessük őt különösen
helyeken ügyes csínnal épitett kioszkokból a szem hogy az akadémia különös figyelmet forditand a azért sö, mert ismét a politikába kapott s franczia
egy kellemes völgy hosszában, melyet már a havasi
délszlávok elárvult nemzetiségére. Hisz talán ez enthusiasmussal, de szintoly egyoldaluan is beszél
viilékek üde zöldje borit, oly örömest elmereng a is ki fogja érdemelni magának az európai polgá- a „szegény elnyomott délszlávok jogairól, törekvéseiről és reményeiről". Miután Perrot Strosssürü erdőségek titokszerüen homályos, de mégis rosultságot. . . ."
mayernek főképen az utóbbi évok alatt fontossá
oly kedves zöld bársonyán; mig más oldalról igen
lett politikai szeroplésétleirja s aMagyar-és Horvátszép kilátás nyilik a városra és annak főbb épüNem lesz érdektelen még a franczia touristá- Tótországok között századok óta fennálló kapcsoleteire. A park sz-'pségeit még azoknak a tarkabarka pásztorkunyhóknak, pagódáknak s egyéb nak nehány megjegyzését a híressé vált Stross- lati viszonyt meglehetős részletességgel ismerteti,
haszontalan csecsebecséknek sem sikerült elron- mayer püspökről ide igtatni. Strossmayor, a mint emigy folytatja tovább a püspökről irt vázlatait:
„Egyébaránt a püspök tevékenysége a politani, melyekkel a diszes kert különböző pontjait látszik, mindenütt feltűnővé tudja tenni magát.
az érsekek kissé barock izlésc a szó szoros értel- Itthon mint hirneves pánszláv, Kómában mint tikán kivül is találhat magának elég tágas mezőt
mében behinté, annyira elrejti azokat a szőlővesz- , pápai csalhatatlanság egyik leghatározottabb a püspökség roppant birtokainak rendszeres kezeszők és folyondárok sürü lombozata, melyből llensége lett nevezetessé. Minden félreértés kike- lésében. E birtokok, miként nekem többen monimitt-amott nehéz aranysárga szőlőfürtök kandi- rülése végett helyén valónak látjuk jó előre rneg- dották és hiteles adatokból kimutatták, mintegy
kálnak ki, kömény próbára tevén a nyalánk sétá- iegyezni, hogy valamint sok más dologban, ugy 150—250,000 forintnyi jövedelmet hoznak be. Ha
lók állhatatosságát, kik pedig szivesen csipkédnek különösen Strossmayer püspököt illetőleg sem semmiféle részt nem vehetno is a közügyek korérthetünk mindenben egyet utazónk véleményé- mányzatában, már csak e kedvező helyzete is rople azokról egy-két szemecskét.
vel. O a délszláv élet és viszonyok alapos tanul- pant befolyást biztosit számára, melyet nem is
„A park bejáratánál, a nagy cserfák hűs mányozása mellett is imitt-amott szembeszökő mulaszt el Horvátország javára érvényesíteni.
árnyában, ogy kávéház i* van, hova Zágráb lakói egyoldalúságot árul el, főképen hazánkat, nemze„Ha egy napot Strossmayer püspöknél tölsörözni, vacsorálni és zenét hallgatni örömest tünket és kormányunkat illetőleg. No de halljuk
tünk
el, sokkal jobban és világosabban felfoghatki-kirándulnak, mikor tehetik. Tele van e hely, őt magát:
juk mindazt, a mit a régibb idők történeteiből az
miként nekem mondották, minden szép tavaszi és
„Midőn a püspöki rezidencziába lépünk, hol
nyári estén majdnem éjfélig; de minthogy jelenleg aranyozott rézpánozélokba öltöztetett és czifra pa- olőbbi század német és franczia fejdelempüspökeia nemesség s a magasabb rendű polgárság falusi szomántokkal boritott pandúrok fogadnak bennün- nek csillogó feudális életéről és hatalmáról olvasbirtokain tanyázik, a park majdnem egészen el ket; midőn felhaladunka szélos lépcsőzeten, hogy tunk. Mindennap egyszer ugy mint máskor, délben
van hagyatva. Csak nehány tisztet, hivatalnokot végig járjuk a termek hosszu sorait, melyeknek ugy mint este, 20 — 25 ember eszik a püspök aszés kisebb kereskedőt láthatni most itt. Különben falait olasz — s még pedig imitt-amott igen talánál ; ott láthatjuk, a jövő-menő vendégeket
itt most mindenkinek vidám és barátságos arcza szép — festmények boritják, lelkünk valóban nem is számitva, kik pedig soha sem hiányoznak,
és kinézése van; ugy veszem észre, hogy az élet szerfölött élénk benyomást érez, melyet azonban a püspökség orvosát, a székesegyház papjait, a
nagyon kellemes lehet Zágrábban. Ezt csak a hor- korántsem enyésztet el és kisebbít meg a házi ur püspöki szeminárium tanárait, egy bécsi építészt,
vát engesztelhetetlenek nem akarják olhinni, kikkel arcza, testalkata - szóval egész külső megjele- ki a főtemplom körüli munkálatok felügyelője,
Strossm tyer ur ajánlata folytán megismerkedtem nése. Strossmayor püspöknek — ki most 54 évos egy festőt és egy szobrászt, kik Friaul-ból valók
s Bécsben tanultak, s kik a templom hajóját, oltáés be.-zélgettem. No de hagyjuk a politikát!
— igen előkelő arcza van: a nagyszerü keret pe- rait és portáléit fogják földiszitoni. Tanáraival és
„A parkból Zágrábba visszatérve megláto- dig nagyon jól illik egyéniségéhez. Ez egyéniség kanonokjával Strohmayer horvátul beszél s olygattam Raezky kanonokot, a zágrábi akadémia pedig személye méltóságánál fogva csak emeli kor-olykor, hogy én is követhessem a társalgás
elnökét, azon egyéniségek egyikét, kiknek Stross- mind e gazdagságot s mindé sok csillogó külfényt. folyamát, a latin nyelvet is használta; az egyházi
mayor püspök engem különösen ajánlott. Vele A püspök homloka széles és magas, tekintete élénk, férfiak Ausztriában szemináriumi tanulmányaiknál
beszélgetvén csak elbámultam a buzgóság fölött, do szelid, orra ritka finomságu, szája szintén finom még mindig a latin nyelvet használják, melyet
melylyel az egész tartomány a tudományok e. metszetü s kissé ironikus. Elfogadási modorában gon folyékonyan bőszéinek. A bécsi épitéazszel
központjának, az akadémiának, megalapításához és bánásmódjában van egy kevés hizelgő, miként i püspök németül beszélt; velem hol németül, hol
járult, e társaság megteremtéséhez, mely a dél- ezt egyházi férfiaknál gyakran találjuk; do azért rancziául. A franczia nyelvet, melyet folyékonyan
szlávok első tudományos intézete lesz. Strossrnayer minden mozdulata mégis nemes, mérsékelt és ko- olvas, valamennyi általa tudott nyelvek között
püspök azonnal fölajánlott 50,0 0 forintot; mások moly marad. Azonnal észrevehető, hogy e férfi legkevesebb könnyüséggel beszéli.
ir, tehetségökhöz képest, hasonló nagylelkűséggel megszokta magát mindenfelőlről mély tisztelettol
,,A püspöki lak körül vannak csoportosulva
adakoztak a szent czélra. Az akadémiának azt a környezve látni; senki sem közeledik hozzá a
szétszórtan
a püspöki szék tartozandóságai, egy
szép házat, melyben ma üléseit sy.okta tartani s nélkül, hogy közeit megcsókolva mélyen meg ne
folytonosan gyarapodó gyüjteménytárát elhelyozé, hajolnék, de ha vele nehány perczig csevegtünk, papnövelde, egy apácza klastrom, egy kórház, a
ogy gazdag birtokos ajándékozta. Némelyek köny- azonnal észrevehetjük, hogy mind e külső czere- káptalani kanonok lakházai; továbbá a mezei
veket hagynak, mások képeket, régiségeket, érme- móniákat csak annyiba veszi, a monnyit valóban munkákhoz szükséges épületek, istállók, melyekket és természetrajzi tárgyakat ajándékoznak a érnek, és hogy több gőg van benne, mint hiuság ben mintegy 60 ló, 80 fejős tehén van; ezeken tul
muzeumnak, moly most van alakuló félben az és többet ád a valódi tiszteletre, mint a magas roppant nagy szénás és gabona csűrök. A püspök
20 falu földeit birja, melyek 12 parochiát kéakadémia felügyelete alatt. Az akadémia és elnöke méltóságra.
peznek.
töle van ifjui tűzzel; . máris érintkezésbe tették
„De leginkább délután, mikor magánosan sé„Diakovártt, a mint látszik az egész helység
magukat Európa tudós testületeivel s eddigi fennállásuk egyetlen évében 5 nyolezadrét kötetü tálgattunk a lakához tartozó diszes parkban, akkor összes élete a püspöki lak körül van Öszpontoemlékiratot adtak ki, továbbá készülőben vannak: volt alkalmam Strossmayer püspököt a maga sulva. Ez már igy is elég nagyszerü, hát még ha
elkészül mellette az a kolosszális templom, a melyaszlávtöiténelom kiadatlan emlékeinek egy ügyes egész valóságában becsülni tanulni. Annyio r sbizonyos,
an
emel- nek Strohmayer már évek óta megkezdette építösszeállítású gyüjteménye, egy Corpus juris sla- hogy ha a körülmények, melyek o l y g y
vici, népszerü dalok és költemények gyűjteményei, ek őt e magas állásra, ezután sem szünnek meg tetését. Roppant nagy, román izlésü kupolás temőt szolgálni, egyike lesz azoknak az embereknek, plom lesz az; belsejét freskó-festményekkel fogkik nagy szerepre vannak születve. Élénk, tudni- ják disziteni, melyeket a püspök Overbeck raj*) Haulik bibornok igen vén korában halt meg, nem vágyó és emelkedett szelleme s ogydzersmind szenzai után akar késziteni. Az egész nagyszerü mű a
sokkal azután, hogy Zágrábot meglátogattam. A zágrábi
érseki szék majdnem két év óta üresedésben van; Horvát- vedélyes és buzgó lelke van, melynek a természet legalsóbb számitás szerint is egy millió forintba
országnak nincsen prímása. A horvátok Strossmayer püspö- mindazt megadta, miro szüksége lehet, hogy hat- fog kerülni. Hanem e roppant összeg is aligha
köt óhajtanák ez állomáson látni, a magyar kormány azon- hasson azokra, kik hozzá közelednek, hogy elcsá- elég leend, ha a jelenlegi püspök bevégezheti müban veszélyesnek tartja ót szláv hazafiságaért, és ma, tekint- bítsa és fölizgassa őket, s végro hogy pártjának feje
vét, vagy utódának js oly kiváló érzéke és izlése
ve az állást, melyet Strossmayer a pápával szemben elfoglalt, valószinü, hogy ha kinevezné is öt a császár, a szent és vezérszónoka lehessen. Hírnevének és szeren- lesz a nagyszerűség iránt
séjének első kezdetét elragadó ékosszólásának
szek nem fogná megerősíteni e választást.
„Ha majd a templom elkészül, Strossmayer
köszönheté. Egy eszéki, polgári családból szárma- egy püspökmegyei könyvtárt szándékozik mellé
Perrot jegyzése.

Különben a vármegyei követok sem vol-mot ajku város, a melynek polgárai már ez okból
tak megelégedve a székbeosztással. Az 1741-bon sem tódulhattak a karzatokra oly szónoklatok
ideig-óráig rendelt beosztás sem segitett. Egyes meghallgatása végett, a melyoket csak fordításban
vármegyék követei veszekedtek, hogy melyik ül- érthettek. Aztán Pozsony épen az ország szélén
jön elöbb vagy utóbb. Viszont átalán a megyei fekszik. Szomszédai, kik hamar megjclenhetének
követek, a mi ugyan az alsóház reformját képezte az ülésekben, legkevésbbé magyarok. S a távolabb,
vala, czivakodtak a kir. tábla ellen, még inkább főleg magyar vidékek nem dicsekhettek jó utakkal.
az absensek, az alsóház ez elemeivel. Ez utóbbiak A Tisza- és Szamos-völgy több részeiből azon
ellenében használták föl gyakran, jobban szólva évszakon, mely legczélszerübb országgyülés tartá— működött az ifjuság, melyet az előlülő ellené- sára, nagyobb elszánás és több idő kella Pozsonyben több izben védtek a vármegyék; de sokszor ba monni, mint innen Párisba vagy Londonba.
kárt okoztak az ifjak, mint hasznot, a menyiben Mely adatokból önként következett, hogy Pozsonysokszor a szavazás, a mit a vármegyék követei ban a törvényhozásnak természetes hallgatósága
jogosan követeltek, nem engedtetett meg azon ürügy nem lehetett.
alatt, hogy csak az ifjak lármáznak (p. o. 1751.
Igy támadt Pozsonyban egy mesterséges, előJún. 22 és 1765. Febr. l l . ; Egyébiránt egéaz jogokkal és czimek által oda kecsegtetett hallszázadon által az időnkénti országgyűlések első ülé- gatóság, hiányos és rendetlen pótlékául a nyilvásoiaz„ülések kánt való kérdéssel" teltek el. Minden nosságnak. Miért? Mert Pozsonyban természetes
toDDe ion, minuou iu« gjcimvu uv,<. .. ~ zajosb ülés után küldöttség sürgettetott terv ki- hallgatóság nöm lehetett; és mivel az országgyüjár. Ez elég szép eredmény egy ilyen hátramaradt dolgozására. Azonban rendesen a jövő országgyű- lési tanácskozások fő terjesztője, a sajtó, korlátai
vidéken; de a mint veszem észre, ő maga sem igen lésre első tárgyképen halasztatott el az országgyü- közt, nálunk nem felelhetett meg hivatásának.
meri reményleni, hogy ez a kedvező arány sokáig lés coordinatiója. 1825—1827. országgyülésen is
(Vége köv.)
igy megmaradjon; az ottani lakosok lelkében még csak gravamen készíttetett „Ut luxus sessionis in
ma is roppant nagy a tehetetlen közönyösség s a Diaeta" kezdettel. Leginkább jellemezte ez eljárást
munkát kerülő tétlen restség."
a küldöttség kivánok ogyike: halasztani, annyi
Egyveleg. •
S ezzel bucsut is vehetük hazánk e déli vidé- mint a dolgot kerülni. — Af vármegyei követeknek
keitől, melyek napjainkban annyi fölzavart politi- érdeko kivánta a javítást. És midőn nem sikerült:
— („A tizenhármak kivégeztetése.J E czim
kai és nemzetiségi szenvedélynek és pártküzde- ogykorulag más orvosszert kerestek czéluk kivi- alatt érdekes közlemény jelent meg a „Honvéd
lomnek szolgainak színtérül. Adja isten, hogy a telére — az együttes működésben, föllépésben, menház könyvé"-ben Tiszti Lajostól, ki Aradon
magyar korona területein lakó szláv népek, be- melynek előkészitő, hasznos közege az úgynevezett lakván, sok részletet megtudott a gyakran emlelátva panszlavistikus ábrándjaik veszélyes, de kü- kerületi (tanácskozási) ülés volt, mely ellen kemé- getett és mindig mogsiratott vértanukról. Leirja
lönben is elérhetetlen voltát, minél előbb ismét nyen működtok az előlülő, a „kir. személyes jelen- utolsó napjaikat és óráikat, elsorolva a papokat,
velünk egyesülten működjenek mindnyájunk kö- léteinek törvényszékboli helytartója," és a kir. tábla, kik vigaszt nyujtottak nekik; négy derék minorita
zös hónának boldoggá, nagygyá és hatalmassá té- klérus, absensok. Ezen ülésekben ahiteles naplókíöl- atya volt velök, (köztük Sujánszky Eusztách,) s
telére.
Sámi Lajos.
jegyzése szerint nem tartatott meg az ülési rend. Az mivel gróf Leiningon ágostai, Dessewffy Arisztid
ifjuság ezen ülésekbe is behatolt, és szerzett befo- református, Damjanich pedig görög koloti vallásu
lyást. r
volt, rajtuk kivül még Baló Béni ref. és Szombati
Töredékes vázlat országgyűléseink
Atalán ezután is a zajos ülésekben az ifjúságé Balázs gör. keleti lelkészek. A tábornokok egy fo
időnkénti képéről.
volt az oroszlán rész. Méltatlan megsértésnek, éle- rint napidijat kaptak. Mind nyugodtak voltak. Damsen szembon állított véleménynek eleven érzése, janich a pappal szo;nközt is mindig arról beszélt,
— Közli Varró Sándor. —
érvényre juttatni akarása sokszor száműzi a tanács- hogy a szerbek mily bűnt követtek ol a magyarok
kozási teremből, átalában az országgyülési vitából elleni föllázadásuk által. Leiningen, Lázár Vilmos,
IL
gr. Vécsey, Lahner, Pöltenberg családjukról beA bevonulás, atrónbeszédfölolvasásának ünne- a csöndes kölcsönös figyelmet, hidegvérüséget. széltek s emlékoket küldtek nekik; Török, a kopélyeit mellőzve, térjünk vissza a zöld asztalhoz. A meggyőzésnek komoly szándoka kétségbe vona- máromi vár erőditője, Vauban egyik munkáját olAz alsóház képéhez már oz idő szorint oly kiötlő tik, gyanusítás, önző pártérdek lép előtérbe. Az vasta; Knézich, e mélyen vallásos férfi, loghosszatárgy járult, melynek figyelmen kivül hagyása ilyen ülések után még 183%-ban is a dolog elsi- sabban imádkozott; Kiss Ernő nen hitte, hogy kiannak hűtelenségét szemünkbe szökkentené. Ez mítása : rondosen az ifjuság rendroutasitásában végzik őket; Sclrweidl nőjéről s gyermekéről gonaz országgyülésen való helyfoglalása az ugynevo- állott. Az ismeretes Tagen-eset alkalmával a kiál- doskodott; Aulich Horatiust olvasta. Nemes nyu
zett ifjuságnak. Még 1681-bon az országgyülési tást követelő zajban az asztal tetojére pattanva g almukkal szemben mily kirivó ellentétet képoz
termen kivül a garádicsokon a szolgák társaságá- vettek részt az ifjak.
Howieger várparancsnok embertelen gúnya, midőn
183% országgyülésen az ifjuság kirekeszté- a hazafias minorita Sujánszkyhoz e szavakat intéban állottak ifjaink, lesve a kiszivárgó hireket.
Még azelőtt a státusok szolgái (homines ablega- sének törekvésén kivül, mely azonban meghiúsult zé: „Nun wio befindon sich denn ihre Patienten?"
torum), seriba, diák, cancellista nevekkel irnoki az ellenzék határozott föllépésével, uj székosztás Utolsó leveleik is közölve vannak. Damjanich vészerep volt osztályrészük. Azl681-iki országgyü- történt, melyet Kölcsey ekként ir le: „A. kir.tábla gül megkérte Sujánszkyt: csókolná meg, s derülten
lésen (máj. 28.) elnézett csintalanság nagyon figye- verőezéji a terem közepéhez jóval közelebb jöttek mondá: „Most már nyugodtan halok mag, mert
lemre méltó. Ekkor ugyanis a követek kredencziáit s a kir. tábla asztalán kivül az egyház férfiait két magyar pap áldott meg." Dessewffy az utolsó éjet
vizsgálták. A követ messze földről jőve jelen volt asztal mellett magukba vevék; a lennálló, de a is nyugodtan aludta át, s midőn Baló azt mondá :
a tárgyaláson. Kamarai, fiscalis hivatalnokokat, Verőcze kijebb jöttével megrövidült három asztal a Rousseau szerint a szerencsétlen tud aludni, csak a
és albás levélbirtokosokat nem Í3 igazoltak, ille- világi képviselőknek ugy maradván, hogy eddigi gonosz nem, azt felelé: ,,Bizony jól mondja Roustőleg ad exenudum amoreálták. „A kiküldésben helyeikkel elégedetlenek a harmadikhoz járulja- seau." Midőn a golyóra itélt négy férfi: Kiss Ernő,
— irja Dévényi Péter hires szónok, abaujmegyei nak. — Helyeinket elfoglalók, de az egyháziak Lázár Vilmos, Dessewffy és Sehweidl az utolsó utra
követ — történt oly csintalanság is az Iffiaktul és nöm szerették az uj helyzetet, néhányan hallatták kiléptek szobáikból, némán szorítottak kezet.
követek szolgáitul, kik kivül állottak, hogy midőn panaszaikat. Végig hallgatók, s a dolog maradt Schweidl egyfeszületot adott át Bardócz lelkésznek;
az olyan követet kiküldötték, nagy kaczagással és mint intézve volt."
atyjától öröklé s mindig vele volt a csatákban:
sokféle csintalan szókkal kisértették a garádicson
Különben Kölcsey kitünő Napló-j&b&n igen most fiának hagyta, ki szintén az aradi vár foglya
alá, sőt utoljára a minemü csengetyü vagyon a sok érdekes országgyülési képet olvashat e kérdést volt, a nélkül hogy atyjának csak egyszer is látni
kapu között, kiharangozták vele akkor."
tanulmányozni vágyó. Nem különben az eztáni engedték volna. Lázár utolsó három szava volt:
E csintalanság után nemsokára helyet kellett 1843-ki átalakítást, midőn vorőczékkol elkülönit- „Istenem, nőm, gyermekeim!" Kiss Ernőt először
ifjainknak foglalni az országgyülési teremben, a tettek az ifjak s velök együtt az absonsek képvise- roszul találták s másodszor kellett rá lőni. A kömennyiben 1728-ból adatra akadhatni, moly nem lői, egészen 1848-ig szépen le irta Csengery Antal télre itéltek közt nem Damjanich volt az utolsó, a
ujságszerüleg emlékezik a tényről. Sokan jelentek a „Budapesti Szemle" 1869. évi folyamában.
kit kivégeztek, (a mint azt a néphit tartá,) hanem
meg okkor az ifjak, és mások jogosulatlanul azok
gr. Vécsey, kire Temesvár zárostromáért igen haközé keveredve behatoltak és nehézséget, alkalragudtak.
Nagy Sándor még a bitó alatt is GörÉrdekesnek véljük e vázlatos rajzot kiegészímatlanságot okoztak a teremben. Rendet is hoztak
be az Írnokok közt (inter seribas), a mennyiben a teni az annak végén emlitett leírással, molyet Csen- geit szidta. A siró Winklcrhez pedig igy szolt:
porsonalis irodájában jelentkezni kellett az illető- gery Antal „Adatok Szemero Bertalan életrajzá- „Kodvos tisztelendő ur, tegnap ön vigasztalt ennek hiteltadó levél nyerése végett. Helyet foglaltak hoz" czimü nagybecsü Szemlei közleményében ad, gem és most sir!" A lábatört Damjanich szivaroaz ifjak, a kis követek principálisuk széke mögött, mely talán ismeretlen lesz olvasóink egy része előtt, zott a fakó szekéren. „Mit sir tisztelendő ur —
mondá Sujánszkynak, - hisz a kit kezében tart
ahonnan csaknem minden zajos ülés utánelparan- s igy ismétlése semmi esetre nem felesleges:
„Mint jutottak a törvényhozás teremébe a ju- (s a feszületre mutatott,) azt is as igazságért akaszcsoltattak, mint p. o. 1741 (máj. 19.) „A követok
szavainak mindenki által kényolmesb megértése ratusok? S mint gyakorolhattak ott helyeslő ea ták föl." — Majd németül hányta szemére a vev
% e t t ne álljon a nemes ifjuság a terem közepében roszaló zajongás, közbekiáltások és utczai demon- zénylő Tichy őrnagynak, hogy miért kínozzák őket
P r i ncipáli s a oldalánál, hanem huzza meg magát a stratiók által oly nagy hatást a tanácskozások fo- golyó helyett? „Tán ebben is gyönyörködnek
önök?" A horvát születésü tiszt szomorun felelte:
ral mellett, és ott is szerényen, csendben hallgassa lyamára?
a karok és rendok előterjesztéseit s vitáját."
Honnan e rendetlen állapot, mi a magyar or- „Higyje el, uram, ha érezné, mit én jelenlog érzek,
szággyülésnek
oly sajátságos typust adott, hogy másként beszélne!" A lelkészek utoljára támogatni
Ideigóráig csak volt hatása a parancsnak; de
akarták Damjanichot nohéz járásában. „Hagyják
gyakran
a
rákosi
Ősgyülésok jutottak eszünkbe?
folyton kellett ismételni, s folyton volt panasz, hogy
rsz
A magyar <> ággyüléoek, mint tudva van, el t. urak, — mondá, — nem sokáig van már szüka aeputatiok nöm közlekedhetnek miattok. Az alsó
haz engodékeny volt irányukban, de nöm a felső- 1848 eiőtt, e században, rendesen Pozsonyban tar- ségem a lábamra!" Nejét emlité utoljára . . . .
A szomoru leírás végét a Nemezis foglalja el.
ház, mely g y a ^ , , kitiltotta üléseiből az ifjakat, tattak. S Pozsony nöm volt központja a magyar
vegyes ülésben szintén. Az első nemű esetekben életnek. Kormányszékeink Bécsbe és Budira köl- Egy héttel a kivégzés után az aradi várban lőpor
az alsóház pártfogolta az ifjakat, követelve a felső- töztek. Nem lakott Pozsonyban aristokratiánk, s lobban föl sa szivtolen Howiegert ugy megsebesíti,
háztól a nyilvánosságot; az utóbbi esetben maguk kereskedelmi és gyáripara som volt hangadó ápol- hogy ennek következtében meghal."
gárisodás mozgalmaiban, vagyonos és mivelt kö- i
a z ifjak segítettek, betörve epyazar-másszor az ajtókat, mint az 1751. május 11-diki nádorválasztás zéprend által. Egyszerü tartományi váro3ocska, |
alkalmával.
igénytelen, követelés nélküli hely. S e fölött né- !

építtetni. Neki magának igen szép könyvtára van,
melyben sok a jeles franczia munka. Ugy hiszem,
hogy ilyen sok é3 ilyen kitünő műveket egyetlen
előde sem hagyott még hátra. A mi a képgyűjteményt illeti, molyet kitünő izlé-sel ő maga állitott
össze Olaszországban, ezt végrendelet utján a
zágrábi akadémiának szándékozik hagyni, melynek nehány évvel ezelőtt ő maga volt egyik legfőbb megalapítója.
„Strossmayer püspök igen sokat foglalkozott
azzal, hogy egyházmegyéjében a közoktatás minél
jobban szerveztessék. A papokhoz kibocsátott rendeletei, a tanitókhoz intézett biztatásai és a szülőkhöz szoló ajánlásai és felhívásai segélyével —
a mint mondák nokem — oda vitte a dolgot, hogy
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Gr. Batthyány Lajos temetése 1849-ben.
Hogy eshető következmények másra ne
Tudva van olvasóink elött, előbbi közleháromoljanak,
az egészet csak a szerzet^ legményeinkből is, mily része volt a nemrég
öregebbjeivel
közölte,
— elővigyázat, titokelhunyt Dank Agáp atyának, a Ferenczrentartás,
bátorság
fő
feltételek
voltak.
diek pesti háza egykori főnökének, abban,
Az
éj
beálltával
Agáp
szertartásos
ruháit
hogy gróf Batthyány Lajos haltteste, a gyászos kivégeztetés után az emlitett rend sir- felölté: karinget, superpelliciumot; kis keboltjában tétetett ideiglenes nyugalomra. resztet vön kezébe, s egy szerzetes társával,
Nem lesz érdektelen e szomoru emlékü ke- ki szentelt viztartóval s viaszgyertyával látta
gyeletes csekkvény részleteit magának az el magát, a kijelölt órát nyugodtan várta.
A zárda hatvani-utczai falkeritésének
elhunyt Dank Agápnak elöadása után, me- j
lyeket töle e sorok irója Rómában nyert, a kapuján, — hol most az oda késöbb beépitett boltok állanak, — éjfél tájban, a csenjelen közleménynyel kiegészíteni.
1849. október 6-án gr. Batthyány Lajos getyüvel való jel-adás elkerülése végett
kivégeztetése napján, az esti órákban Szán- belölről őrt álló szerzetesek észrevévén egy
tdfy Antal, akkori pest-belvárosi plébános, kocsi érkeztét, s egyikök ezt Agáppal tudatDank Agápot, a ferencziek szerzetének 48 ván, az társával együtt azonnal megjelenik
óta főnökét, kereste fel. Az elsö szó a ka- s ketten magukra maradva, a kaput kinyitja.
tasztrófára vonatkozott, a többi is csak ezen A Rochus kórházi legszegényesebb halotti
körben forgott. Csendben, zárt ajtók mögött kocsi, mit két fáradt gebe vont, oda állt köarról folyt a tanácskozás, hogy miként esz- zel a falhoz, járókelőket nem akadályozott,

szemtanuként Mag) arország elsö miniszterelnökének gr. Batthyány Lajosnak temetésén.
A koporsó a „sz. Mihály lóvá"-ra — azon
állványra helyeztetett, mely a sirbolt közepén állt, — Dank Agáp a „veni exultemus"-t
s az „in paradisum deducante angeli"-t elrebegvén, — a koporsót beszenteli, — ezután
mind négyen letérdelve, fennszóval imádkoznak, — mire a komor, de meghatott szolgák távoznak. — Fennt robogás jelenti,
hogy a tanuk elhajtottak a kórházi kocsival.
Dank és társa még mindig térdel, elöbb
a „barát", — most a hazafi rebeg imákat az
igazságos istenhez.
A sírboltot ezután gondosan elzárja, kulcsát magához vevén, -— még mindig imádkozva együtt virasztó szerzettársait keresi
fel. „Requiescat in pace"-t mondván ,,in
aeternum amen"-nal szétoszlanak.
Másnap, a gyengén beszegzett koporsó
\

Gr. Batthyány Lajos temetése 1849 ben.
közlendő a megdicsőült halttetemének elrej- ! — Pest ily idötájban különben is alszik, —
tése — a zárdában. Az akkori körülmények kivált akkor, az est beálltával mindenki
közt nagyon is indokolható félelem könnyen \ lakába rejtőzött s kétszer zárt ajtók mögött
találhatott volna kifogásokat, hogy a vészé- \ töltött félelmes órákat. — Az éj csendes
lyes tisztet magáról s a főnöksége alatti [ volt, az utcza elhagyott.
Két kórházi szolga kitakarván, leemelé
házról elháritsa. — De Agáp, ellenérvek he- i
lyett, a halttetem elrejtését, a legszentebb a nehéz terhet, s a kis menet megindult; a
indokok által parancsolt tisztjének tartá már szolgálattevő szerzetes elöl, utána a koporsót
azért is, mert a Batthyány család a szerzet- czipelő két kórházi szolga, — ezek után
nek jótevője volt s jelesen herczeg Batthyány ' Dank Agáp lépdelt.
A hol a templomban, a főoltárral szemFülöp a németujvári zárdának védnöke, (hol |
a család sírboltja is létezik). Nem is várta, | ben állva, jobbkéz felől, az elsö, sz. Máriáról
hogy öt a szerencsétlen özvegy esengve! nevezett, mellék oltár van, onnan emelkedik
kérje, elég volt tudnia, hogy a halttetem, a kívülről a torony, (mely, mint tudva van, csak
Rochus kórház halotti-kamarájába vitetett, később emeltetett Agáp által összekoldult
hol arra a legnyomorultabb eltakarítás, a összegből mostani magasságára,) ez alatt van
kórházi szegény halottaknak oly módú elte- a kripta s a hely, melyet Dank, az itteni sirmetése vár valamely közös sirgödörbe, mely- üregek sorában kiszemelt, az emlitett oltár
nek folytán az egyesnek kiléte felől minden ' alatti sarokban volt. Ezen sirboltba indult a
nyom vele együtt eltemettetik.
í gyász-menet. — Itt lent, négy egyén volt jelen

fedelet, néhány szerzettársa jelenlétében
Dank felemeltette. A feketére mázolt közönséges fenyőfa koporsóban a halttetem feje
alatt forgács volt, ruhája fekete bársony
házi zekéből s fekete posztó pantalóból állt,
homlokán fekete tapasz-vászon fedte azon
pontot, hol a golyó átfuródott. Az arczkifejezésnek méltóságát a szenvedés, söt a halál
sem volt képes eltorzitni, — nyugodt volt az,
mintha csak aludnék.
Ismételt beszentelés után a koporsó fedelét kellően beszögezve, a halttetemet, fejjel kifelé elhelyezvén a sirüregben, azt megbizható kőmivesek ^ segélyével erősen befalazák, az üreg nyilasához vörös márvány
követ alkalmazván, melynek belsö felén ezen
felirat volt bevésve: „1849-ben október6-án
az Urban elhunyt G. B. L. Áldás és béke
hamvaira."
Beszédes Kálmán.

T A R H A Z.

i forditotta Huszár Imre. Mint Laboulay minden tekezett „a müvészetről, mint nemzetgazdasági
1 müvé, az alaposságot és eszmegazdagságot kellemes tényezőről" az ipar és művészet közti visaonyt
— (Lapunk mai számához) van mellékelve í irálylyal párositja e nagy munkája is, s azért ép fejtegetve. Végül Gyulai Pál, az első osztály titkiadónk előfizetési fölhívása ily czimü terjedelmes í oly tanuságteljes, mint élvezetet nyujtó olvasmány. kára, jelentette be a pályázatok eredményét, a mil
életrajzi műro:, „Gróf Batthyány Lajos az elsö Irodalmunk valódi nyereségének tartjuk az ily ről már mult számunkban megemlékeztünk.
magyar miniszterelnök élete és halála." Al- müvek átültetését, s azért óhajtjuk, hogy érdemelt
** (Az akadémia) 3-ik, mathem. és természetkalmunk levén a sajtó alatt levő művel megismer- elterjedést is nyerjenek. Ez elsö füzet ára 1 ft.
tudományi osztályának máj. 30-án tartott ülésébea
B. Eötvös nagybecsü politikai művének, a Szily Kálmán olvasta tol jelentését a magyarorkedni, jó lélekkel ajánlhatjuk azt olvasóink és az
egész nagy közönség figyelmébe és pártolásába. X I X . század uralkodó eszmeinek második füzete. szági méter és kilogram mértékek összehasonlítáMint az előfizetési fölhívás is hangsulyozza, gróf Ára 1 ft. Az egész munka előfizetési ára 4 ft.
sáról a párisi alapmértékkel. Néhai Nagy Károly
— (Francziák számára irt magyar nyelvtan) természettudósunk hagyatékából ogy platinából
Batthyány Lajos összefüggő s kimeritő életrajza
mindeddig hiányzik irodalmunkban. A nagy vér- Leon Fauvin abbétól, Rosenberg testvéreknél készült méter s egy kilogram került az akadémia
tanu egykori minisztertársa Szomere Bertalan irt Pesten jelent meg; eléggé kimeritő, s mennyiben birtokába, melyek állitólag a franczia alapméretek
volt róla német nyelven, külföldön, egy eszmedúa, egy átlapozásból meggyőződtünk, alapos és czél- szerint a legpontosabban állíttattak ki. A mult
de rövidebb tanulmányt; a forradalmi korszakról szerü magyar nyelvtan, francziák számára. A nyel- évben, midőn a tizedes mérték-rendszernek haszóló emlékiratokban s különösen Horváth Mihály vünk iránt külföldön is élénkülő érdekeltség ör- zánkba behozatala iránt az első lépések megtörismeretes könyveibon, szétszórva sok adat és jel- vendetes tanusága, hogy már ily könyvekre is téntek, a kereskedelmi miniszterium kivánatára
lemzés fordul elő politikai pályáját s tevékeny- szükség van. Ára — ?
az akadémia ezen mintákat készséggel átengedte
ségét illetőleg, de összefüggő életrajza irodal— (20 krajczáros könyvtárt) ad ki a nép a kormánynak, hogy alkalmas helyen mogőriztetmunkban alig volt más, mint az, mely alig több számára Telegdi K. Lajos Dobroczenben. Az 1 — 3 vén, alapmértékül szolgáljanak az egész hazában.
mintegy félivnyi torjedolemben az Újabbkori számok — melyek hozzánk beküldettek — min- A kormány aztán Kruspér István és Szily Kálismeretek tárában jolent meg. — A jelen életrajz denik Ogy-egy erkölcsi irányu beszélyt tartalmaz- mán urakat kiküldötte Párisba, hogy ezen mintátehát mindenesetre érezhető hézagot fog pótolni s nak, mind Milosz Bélától. A borítékon még több kat az ottani eredoti példányokkal hasonlítsák
már csak e tekintetből is figyelemreméltó jelenség efféle és másfélo is van hirdetve, pl. Fekote Gan- össze. A hasonlítás eredménye; hogy az eltérés
irodalmunkban.
drini rablóvezér és a szép töröknő Ilja története ; oly végtelen csekély, hogy a legfinomabb számi— (Fábián Gábor) az Akadémia és Kisfaludy- a réííi Erbia vagy Abules és Agétás szivreható tásnál is teljes megnyugvással használhatók mintársaság nagyérdomü tagja, irodalmunk fáradhat- története; A bába és családja és a megbabonázott tául magyar példányaink. E jelentés után ugyanlan ősz veteránja, Lucretius általa leforditott tan- kézíbgó; Garibaldi a hires veresinges vezér élet- csak Szily Koller Mátyás értekezését mutatta be,
költeményéből „A természetről" az ötödik éneket, rajza; III. Napoleon császár élete versekben; Gróf „a nöm periodikus üstökösöknek pályájáról."
mutatványul és kisérletül külön füzetben közrebo- Széchenyi István élotrajza detto, stb. — Urak, jó
— (A Kisfaludy-társaság) junius 1-sei ülésén
csátotta. Lucretius tankölteménye, a római költészet urak, vigyázzatok! A népnek 20 kros olvasmány Fábián Gábor értekezett Lucretiu»ról,Róma nagy
egyik elsőrangu terméke, ugy a költői nyelv és kell de a jóból is a legjobb! Olcsó húsnak híg költőjéről. Lucretius a bölcsészetben Epikur tanítkivitol, mint az eszmék tekintetében bátran ver- ne legyen a levö!
ványa volt, de mesterét később messze meghasenyezhet Virgil és Horácz műveivel. Hogy ke— (A rokkant honvédek menháza.) íly czimü ladta. Habár ellenségeinek száma hirével növekevésbbé ismeretes és elterjedt, mint azok, megértne- predikácziót tartott derék munkatársunk Könyves dett, és számosan megrótták a fizikai szorolemről
tése nehézségén kivül oka az is, mertmateriálistikus Tóth Kálmán, laczházi ref. lelkész, adakozásra szóló versoiért, költői műveire átalában Róma
8 koresztyénség-ellonesnek boly egzettiránya miatt hiva föl hallgatóit, s most a beszéde: ugyanazon mindig büszke volt. Az értekező, agg korára tekiküszöböltetett azon klasszikusok kőzül, molyek nemes és jótékony czélra ki is adta. A beszéd jó, kintve, sokáig nem mert a fordítás nagy munkájáaz iskolákban olvastattak. — Fábián fordítása a czél szép, a szándék nemes: mit mondjunk még hoz fogni s csak 1867-ben, miután másokat hiába
méltó a költői eredetihez. Erőtoljos, szabatos és ajánlására? Hogy ára csak 10 kr; valóbankevés ösztönzött, buzdított és serkentett, szánta magát
hű. Óhajtandó, hogy a mű, mely kéziratban telje- egy jó prédikáczióért s egy szent czélért! Ajánljuk. el s isten segitségével 2 év alatt 75 éves korában
sen kész már, mielőbb egészen meg is jelenjék. A
** (A „N'fíuer Fr. Lloyd") teljos átalakuláson be is fejezte. És most azon tudattal teszi a le haza
jolen mutatvány ára, igen csinos kiállitásu füzet- ment át. Jókai és társai, kik e lapot alapiták, oltárára, hogy fordításával a külföld legjelesebbjei
ben, 50 kr.
visszaléptek a kiadástól, s azjövőreogészoiaHorn mellett is becsületet vall, 8 hogy mérték tekinteté— (A képzőmüvészeti társulat) épen most Ede ur tulajdona lesz. De nemcsak a kiadó és a ben nyelvünk hajlékonyságánál fogva azokat felül
bezárult tárlatában sok nagy érdekü és becsü kül- lap alakja változik, hanem a politika is. Horn ur is múlja. Az értekezés kétségkivül igen alkalmas
s belföldi festvény között különösen két hazai mű függotleaiti magát minden párttól, s maga akar bevezetés lösz Lukrotius müveihez, mely a társavonta magára s bilincselte le a fájdalom aránylag teremteni ogy ujat. Programmjában kimondja, hogy ság pártfogása mellett előfizetési felhívás utján fog
nagyon is gyér látogató közönség figyelmét: Szé- neki nem tetszik sem a kormány, mely teljesen kiadatni. — Ezután Szász Károly olvasott föl több
kely Bertalan „Apáczá"-ja s Keleti Gusztávtól tétlen, vagy pedig tevékenysége elhibázott; sem népballadát és románezot csinos magyar fordítás„A bujdosó kortje". Székely képe megható családi a baloldal, mely pusztán tagad, lanyhán törekszik ban, melyekre régi német gyűjteményekben akadt.
jelenetet ábrázol. Az anya, elaléltan s végső ki- 9 nöm akar komolyan kormányra jutni. O tehát Azonkivül a Heine által is megénekelt hires Loromerültségben hátra hanyatlott betegágya vánko- ogy cselekvési reformpártot akar, melyet a kép- ley-monda legszebb Kidolgozását is bemutatta,
sára — haldokló, vagy talán már halott is, félig viselőházban ogy balközép képviseljen.
Brentanótól. Ezenkivül a „Taubonheimi lolnyilt ajkáról elszállt vagy elszállóban van a lélek
kész leánya" keltett legnagyobb figyelmet. Sajáts a lecsukott szemből kialudt a fény; a férj kétságos darab a „Kevély molnárné" is megkapó forKb'zintézetek, egyletek.
ségbeesetten borult az ágyra s zokogva fekszik
dulatokkal, humoros hangulatával. A társulat
"Stt, térdein. Egy apácza, összefogott kézzel, a
** (A magyar tud. akadémia ünnepélyes köz- titkára jelenté, hogy Mátray Ernő Pákh Albert
haldoklók imáját mormogja. A másik az előtéren a gyülése) máj. 28-*án délelőtt ment végbe, nagy- „Utazás Debreczenbe" czimü müvének kéziratákisdedet, ki épen anya-emlő nélkül marad, tartja számu és diszes közönség jelenlétében. Az ülésen val, Fábián Gábor pedig Lukretius munkáinak
ápoló karjában. Az egész képen benső drámai élet mind a két elnök: Eötvös és Lónyay megjelent. V-ik könyvével gyarapította a társulat könyvtálebeg, a külsőségek, melléktárgyak, csoportozás, A megnyitó beszédet Eötvös tartotta, szólva :az rát. Végül Toldy Ferencz elnök jelentette, hogy
minden, e belső élet hű s teljos kifejezője. A szí- akadémia szervezetének közelebbi átalakulásáról. Pest város hatósága külön levélben hivta meg a
nezés ép oly élénk és hatályos, a mily szabatos a Arany János titkári jelentése szintén érintette ezt. társulatot a Batthyány-gyászünnepélyro, melyen a
rajz s megragadó az egésznek kifejezése. — Előbb inkább nyelvmivelő társulatnak tokinté ma- tagok testületileg fognak részt venni.
Keleti képe a bujdosó elhagyott kertjét ábrázolja; gát az akadémia, mint szorosan tudományos inté= (A honvéd-menházra) a „Hon" összeállíaz egykor szép park teljes rendetlenségben, a vén zetnek, összos törekvése a nyelv csinosodására,
fák ápolatlanul, a virágágyak földulva, marha- és bővülésére s a nemzeti tudomány terjesztésére volt tása szerint eddigelé 75,000 forint gyült be.
sertésjárás; mindenütt bozót, s a természet rontó irányulva. Jegyzőkönyvei családi színezetűek. De
*• (Zichy Antal) a nemzeti szinház ideiglenes
és ujra alkotó elvadulása. Elégiai hatásu kép, a ez ogyszerü szervezet eredményeiben minden igazgatóságáról véglegoson lemondott s e tiszttől
közelmúltból egy fájdalmas, kinos emlék művészi tiszteletünket megérdemli! Utóbb következett az tettleg visszavonult. Váratlan visszalépése nem
hatássá omolve. — A ki a tárlatot, mig nyitva osztályokba, majd az osztálycsoportokba való el- kevéssé lepte meg az érdeklett köröket. A nomz.
y°lt, megnézni elmulasztotta, csak e két képben is különzés. Később bizottságok alakíttattak, s csak színháznak tehát jelenleg nincs igazgatója.
'gen sokat vesztett.
az osztályok állandó elnöksége és költségveté•* (A mérnök-egylet) közlönyénél kitüzött 10
süknek
elkülönzéso
maradtak
fenn
óhajtásul.
Az
arany
jutalmat Hieronimy K. nyerte meg a „Zár... —• (Ráth Mór kiadó-hivatalából) ujabban a
Következö könyvek küldettek be szerkesztősé- előbbinek elég van tévő az uj alapszabályok által. gátak"-ról irt czikkével, s az öt aranyos kisebb
Ezen az alapon már akadálytalanul művelhető a dijat is ő nyeré.
günkhoz:
szakszerü
tudomány. De bárcsak maradna fönn
•« (A természettudományi társulat) közelebbi
, -4 szerzetes uralma, vagy Róma a 19-ik szávalami a régi „nyelvmiyelő társaság"-ból ezután ülésén két érdekes felolvasás volt. Az elsőt Kriesch
G a r i b a l d i
kit b
regényes korrajza, két testes is az akadémiában, midőn a magyartalan magyarJános tartá az állatok szaporodásáról. Előrebocsátá,
e bon ; a 8 z e r z ő által jogositva magyar kiadás.
A mü érdekesebb szerzőjénél, mint tartalma bel- ság irodalmunkba oly inváziókat tesz! Ez óhaj- hogy az élő lények saját fajuknak fentartását nemtással tért át Arany az akadémia működésének zés által érik el, s felhozott az állatok szaporaaabecsénél f0gva< A k é t k 8 t e t á r a 4 ft. A
Reform«
statistikai adataira. Végül az akadémia halottairól j gára vonatkozólag néhány adatot, nevezetesen azt,
olvasói molléklotül kapják a laphoz.
Z an
l
omlékozett
meg, kik Í3 a következők: Karácson hogy minél rövidebb élettel bir valamely állát,
•D • -u Z.? 9° <A*óház történetéből.Palgrave
Mihály, Greguss Gyula, Wats Tamás, Gebhardt annál nagyobb a szaporasága. Például az elefánt
Reginaidtól, forditotta Csernátony. Igen érdekes Gerencz, Győry Sándor, Szentkirályi Zsigmond,
rajzok a valódi p a r l a m e n t i élet hazájából; tanu- Montalembert Károly, dr. Rau Károly. A titkán 3—4 év leforgása alatt nemz egy utódot, mig ezen
idő alatt a házi nyulak egy légió maradékot hagyAra 1 ft
8 ágos olvasmány.
e
-1 *fltÁll
*
története, Laboulaytől. jelentés után Jendrassik Jenő tartott emlékbeszé- nak hátra. A második értekezést Klein Gyula tartá
ii •• *^y
Elaő kötet elsö füzete. Az eredeti 3-ik kiadáea után ! det Balassa János fölött; Keleti Károly pedig ér- ily czimmel: „A növény-élettan szerepéről a gaz-

Irodalom és művészet.
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dasági kísérleti állomásokon," mely megérdemli a
szakértők figyelmét.
** (Az országgyülési ifjuság testülete) köszönetet mond mindazoknak, kik könyvtárát gazdagiták. György Endre titoknok közleményéből
fölemiitjük, hogy Balogh Andor 70 kötet könyvet,
a Corvina-társulat minden eddig kiadványait,
Szathmáry György a történelmi társaság kiadványait, Heckenast Gusztáv 58 darab, a temesvári
kaszinó 18, Csáthy Károly 16, Aigner Lajos 15
darab könyv«t ajándékoztak o könyvtárnak.

Egyház és iskola.
— (Zágrábból irják,) hogy Mihajlovics kinevezése zágrábi érsekké bevégzett tény. Mihajlovics
temesvári prépost volt, de egy horvátországi
apátság czimét birta; különben is nagyapja horvát honpolgár volt. A forradalom utáni években
48— 9-ki szabadságharczunkban részvételeért több
évi várfogságot szenvedett.
** (Az erdészeti államvizsgák,) a földmivelési
miniszterium értesítése szerint ez év október 3-ikán
s következő napjain fognak megtartatni. Nevezetesen az intéző erdőtisztek államvizsgája Pesten,
az alárendelt erdészeti személyzet vizsgája szintén
Pesten; továbbá Kassán, Pozsonyban, Kaposvártt
és Tem<jsvártt. Az erdélyi részekben o vizsga
Kolozsvártt fog a szokott módon és időben megtartatni.

Balesetek, elemi csapások.

elhunyt Pesten. A boldogult az erdélyi reformátusok volt püspökének, néhai Bodola Sámuelnek
— (A Batthyány - gyászünnepélynek) mult volt leánya. Gyászoló férjet s négy árvát hagyott
számunkban közölt programmját a következőkkel hátra. Nyugodjék békével.
egészitjük ki: Junius 9-én d. u. a Ferenczrendiek
templomában a hamvak boszentelése után és a
Nemzeti szinház.
zárdafőnök beszéde előtt — a zenekedvolők egyPéntek, máj. 27. „A felolvasónö.11 Színmü 2 felv. Baletének vegyes énekkara adja elő Mosonyi Mihály
yard
ford. Feleki M. És „Legjobb az egyenes ut.'1 Vig).
cz alkalomra szerzett karénekét, ezen czim alatt 1 felv.után
Irta K«tzebue; ford. Fekete Soma.
,,Batthyány Lajos emlékezete", szövegét irta
Szombat, máj. 28. „Hamlet." Opera 5 felv. Zen. szerz.
Komócsy József. (E költeményt mai számunk Thomas Ambroise.
közli.) — A menet megindulása előtt, az összes
Vasárnap, máj. 29. ,,A czigány." Népszínmű 3 felv.
pest-budai dalárdák által Beethoven „Misei-éje" Irta Szigligeti.
Hétfő, máj. 30. „A roszul őrzött leányok." Vigjáték
adatik elé. Menetközben 40 tagból álló polgári
3 felv. Varin és Delaporte után ford. Feleki Miklós.
zenekar klasszikus gyászindulókat ad elő. A teKedd, máj. 31. „Don Carlos." Opera 5 felv. Zenéjét
metőben az alkalmi beszéd bevégezte után a pest- szerzette Verdi.
budai összes dalárdák „Búcsúszót" énekelnek EgSzerda, jún. 1. „Falura kell menni.11 Vigjáték 3 felv.
ressy Bénitől. — Junius 10-én d. e. 10 órakor a Irták Bayard és Wailly; ford. N. N
Csütörtök, jún. 2. „Hunyadi László.11 Eredeti opera
belvárosi plébánia-templomban gyász-iatentiszte4 felv. Zenéjét szerz. Erkel Ferencz. — (Kaiser-Ernstné
let tartatik, a mely alkalommal a zenekedvelők assz. föllépteül.)
egylete Thill Sándor egyleti karnagy vezetése
alatt Mozart Requiemjét fogja előadni.
** (A Batthyány gyászünnepélyre vonatkozólag) következök rendelteitek: A kecskeméti
utczán és kerepesi uton épülő félben levö házak
elől minden épitési anyagnak f. hó 8-ig el kell
távolittatnia; a lóvonatu vasut közlekedése f. hó
9-én délután 2 órakor a kerepesi- és országuton
megszünik, a második sin lerakására csak akkora
utrészletet lehet munkába fogni, mely f. hó esti 8
óráig elkészülhet. Az egész utvonalon semmiféle
épitési anyagnak nem szabad találtatni. Bérkocsik
és más közlekedő eszközök f. hó 9-iki délután 2
órától kezdve a kerepesi és országúiról, kecskeméti-utczáról és minden helyről kizáratnak, hol a
gyászmenet átvonul, — a kerepesi vámnál semmiféle szekér be nem jöhet. Bérkocsik és fogatok,
melyek a menethez csatlakoznak, a városháztéren
és Dunasoron állanak fel s innen követik a menetet a kigyó-utezán át. A temetőből a kőbányai
vámvonalon és a stáczió-utezán lesz a visszatérés.
** (Lónyay Menyhért) közös pénzügyminiszterré kineveztetése folytán képviselői állásúról lemondott.
** (A királyné,) mint Bécsből irják, az ünnepek után azonnal Bajorországba rándul szülei
látogatására, nővére, a nápolyi ex-királyné kiséretében. A hó végén azonban már Buda-Pesten
fog lenni, a hová egyszersmind az egész udvar
átköltözik. Az „örvendetes családi eseményt"
juliue-augusztra várják. A nápolyi királyné is
hasonló körülmények közt van.
** (A bécsi lóversenyek) utolsó napján ismét
a magyar lovaroké volt a győzelem. Az 1000 aranyos császári dijat Aczél Péter „Ali my Eye"-je
nyerte s még négy más futáson is magyar urak
lovai lettek győztesek.
** (Párviadal.) Egerből érkezett táviratok
szerint Novatha a pétervásári kerületi volt jobboldali jelöltje párbajban elesett. A lövés halálos
volt.
•* (Ör. Széchenyi Ödön) a jövő héten Wohlfarth mérnök társaságában Konstantinápolyba
megy, hol a budaihoz hasonló gőzsiklót szándékoznak építtetni.
— (Halálozás.) Gyászlap tudatta közelebbről
Sárospataki Pataki Ferencznek, Belsőszolnokmegye tiszteletbeli főjegyzőjének, 8 időszaki irodalmunk egyik szerény, de fáradhatlan, kitartó, hű
munkásának halálát. A boldogult Deésen lakott s
onnan már harmincz év óta láttá el az erdélyi és
pesti lapokat, mint vidéki tudósitó is, kisebb közleményeivel, melyek az irodalom, történelem és
közélet köréből olykor sok érdekest is nyujtottak.
Lapunknak is állandó és buzgó munkatársa volt,
mely tőle hely ismertető és történeti czikkeket nem
egyszer hozott. Nőtelen levén, testvérei álltak
koporsója mellett, melyre a távolból számos barátja és tisztelője intett búcsu-üdvözletet. Beke és
áldás poraira! — Katziány Nándorné, szül. Bo-

3% (Szerencsétlenségek Pesten.) A szép-utezai
Lászlóházra harmadik emeletet épitnek. A téglát
szokás szerint kötélen huzzák fel, százat egyezerre.
Hétfőn 7 órakor egy szállitmány már a 3-ik emelet irányában volt, midőn a kötél elezakadt, a
tégla lezuhant, s két napszámos fiura esett. Az
egyik, Gubán Jozsef azonnal meghalt, a másik,
Kitel János sulyosan megsebesült. A kötél rosz
volt s már egyszer elszakadt, ugy hogy egy darabot le is vágtak belőle. A pallér, kit a munkások
már még vasárnap felszólítottak, hogy szerezzen
uj kötelet, szigoruan felelősségre fog vonatni. —
Több, építkezéseknél történt szerencsétlenségről is
értesülünk. Az Aldunasoron egy épitési állvány
összeomlott s 9 embert zúzott össze. A Mészárosutczában egy folyosó alapkő esett le, s ketté törte
egy munkásnő derekát.
3% (Tűzvészek.) Hódosán muraközi helységben 200 ház lett a lángok martalékává. Tűz ütött
ki május ol-én estefelé Pozsony Zuckermandl
külvárosában is egy vattagyárban, mely alig két
óra alatt 12 házat hamvasztott el.
„% (Tűzvészek Pesten.) A tűzvészek felszaporodott száma nagy izgatottságban tartja jelenleg Pestet. Naponként két-három helyen is
kigyúl s tűzoltóink ki sem fogynak a munkából.
Kedden Pesten is, Budán is volt tüz. Délután a
városház szomszédságában egy vaskereskedő raktára gyült ki és csak három-négy óráig tartó nagy
erőfeszítés mellett lehetett elnyomni. Este azon
rémhír jártu bo a várost, hogy az ó-budai hajógyár
ég. Szerencsére a hir csak annyiban volt igaz, a
mennyiben az ott nagy mennyiséggel felhalmozott
kender kigyúlt, s nagy erélylyel hozzá kelott látni,
hogy a magasra felceapkodó lángok ne ejtsék hatalmukba a gyár többi részét. Éjfél tájban a vész
már el volt hárítva s az. okozott kár, mint halljuk,
igy a nagy veszélyhez képest jelentéktelen. Mind
a gyári,mindapesti tüzoltók derekasan működtek.
»% (Megégett leányka.) A „Győri Közlöny"
irja: Mult csütörtökön Szabadhegyen egy 9 éves
leánykát szülői bezárták a szobába, s magára
hagyták, mig ők bejöttek tomplomba. A leányka
hihetőleg gyufával játszott, s ruhái meggyuladván,
a szoba közepén teljesen összeégve találták.
•** (Pécs kornyékén) közelebb oly roppant vihar dühöngött, hogy Glocs helységében a házak
teteje is veszedelemben forgott; néhány fedél eldola Maria f. évi május 2i>-kán, 41 éves korában
bukott. A villám a kath. tomplomba is beütött.
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— Gyömrö. B. P. Vettük a folytatást s várjuk a végét is. A közlésre, mihelyt lehet, rákerül a sor.
— Buda. P. Gy. A három költemény közül legjobb a
legigénytelenebb: az első csók. De közölhető még ez sem.
Az alkalmi ódával mért nem kisérti meg a pályázást?
— Pest. Cs-völgyi. A kies erdőbe menni jó; de ha ily
versekkel csalogatják oda az embert, attól is elmegy a
kedve.
— Kisújszállás. I. B. A jó mindig beillik a keretbe.
Azért fel is fogjuk használni.
— Miskolc*. N. N. A világ végéről szóló elmefuttatást nem közölhetjük.
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Az 544-ik számu feladvány megfejtése.
(Grosdcmange M.-tól Párisban.)
1. Bd4-c4f
Keö-fö:
2. Bc4—g4
tetszés szer.
3. F v. H ad matt.
Helyesen fejtettek u»eg: Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe
József. — Nagy-Szöllősön: Steinberger József. — Jdizkiséren: Galambos István és László. — A pesti sakk-kör.

_
Melléklet: Elöfizetési ielhiván „Gróf
Batthyány Lajos az elsö magyar miniszterelnök élete és halála" czimü, tiz ivre terjedő,
képekkel illusztrált könyvre-

£<£" Melléklet: Elöliaetési felhívás a
„Nefelejts" czimü szépirodalmi cs divatlap
1870. második félévi folyamára.

Gróf Batthyány Lajos (arczkép és két képpel.) — GrBatthyány Lajos emlékezete. — Egy franczia utazó déli
Magyarországról, V. — Töredékes vázlat országgyűléseink
időnkénti képéről (folyt.). — Egyveleg. — Gr. Batthyány
Lajos temetése 1849-ben (képpel).— Tárház: Irodalom és
művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola.
I — Balesetek, és elemi csapások. — Mi ujság? — Nemzeti
I szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti
: naptár.
1

Koüarits József és fiai

P8IUNTI1M"
czimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
váczi-utezában Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

mindennemü kész fehernemttek férfiak, hölgyek es
gyermekek számára.
Férfi-ingek, rumburgi, hollandi vagy irlandi vászonból 2 ft. 50 kr.. 3 ft., 3 ft. 50 kr.,

4 ft., 4 ft. 50 kr., ő ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.

Báli ingek férfiak szamara 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. Himezettek
6 ft., 7ft.,8ft.,10 ft., 12 ft.. 14 ft. egész 20 ftig.
Szines lérfi ingek, 1 ft. 50 kr., 2ft.,2 ft. 50 kr., 3 ft.
Férfi-inftek fehér madapolanból 1ft.50 kr., 2 ft., 2ft.50 kr.. S ft,, 3 ft. 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák vászonból, magyar, fé'.magvar vagy franczia szabásban 1 ft. 75 kr.,

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

SZIJRMAK J. FIAI

arany-, ezüstés

drágakö-ékszer-üzlete Pesten,
kigyó-utcza 1. sz.
|W" Kivonat a nagy árjegyzékből: "Wi
legfinomabb

3 próbás

azaz 18 karátos aranyból.

Hiteles próbával ellátva.
Gyűszük
— ft. 60krtólésfelj.
Gyermek fülbevalók lft.70krtólésfelj
Csemegekés, és vili. — » 60 » » »
Fülbevalók gömbö2 ft., 2ft,26 kr.. 2 ft. 50 kr., 3ft.,3ft.50 kr.
Keresztek zománlyűek
Férli-kraglik, kézelők, nyakkötök, kapezák és mindennemü vászon-és battisztFülbevalók hosszuk
j czal nyakba . . . 1 » — » » »
zsebkendök.
Keresztek
Emlék gyűrűk fel» 50
Söt ingek vászonból egyszerüen 2ft. 25 kr., 2ft.50 kr.. 3ft,,3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft.
Csattok
irással
1 » 25 » » »
» 20
hímzettek 3 ft, 3 ft. 50 kr.. 4 ft.,4ft, 50 kr., 5 ft., jobban hímzettek 6 ft, 7 ft, 8 ft., Ing-gombok . . . .
» 50
Gyermek játékok . 1 » 75 » » »
10 ft, 12 ft, 14 ft, a legujabb franczia divat szerint 4 ft, 4ft,50 kr., 5 ft., 6ft,
Női gyűrűk jó kövei
» 50
Őralánczok . . . . 2 » 50 » » »
7ft.,8 ft. 9ft.,10ft.,12'ft
Női pecsétnyomó
Karpereczek . . . . 2 » 50 » » »
Női halo-corsettek 1 ft. 85 kr.. 2 ft. 2ft.25 kr., 2ft.50 kr., 2ft.75 kr., 3 ft,
gyűrűk
4
Garniturok (Broehe
3 ft. 50 kr., 4ft.,4 ft. 50 kr., 5 ft, 6 ft, egész 12 ftig.
Karika gyűrűk . . . 8 50
és függő)
6 » — » » »
Nói váll-füzók franczia alakban 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3ft.,3 ft. 50 kr., 4 ft,
Férfi gyűrűk pecsét
Thea szűrök . . . . 2 » 50 » » »
4 ft. 50 kr.
nyomó forma . . 5
Czukor fogók . . . 4 » — » » »
X6i alsószoknyak és nadragkák perkailból, chiffonból, sehnürl és piquetbarchet,
Nyakkendő tük . . 6
Keresztelési és béréjjeli és negligé-fókötók, kapezák czérnából, pamut, gyapot és mindennemü
Nyaklánczok, kereszt
málási emlék kévászon- és battiszt-zsebkendök.
vagy metállhoz . . 6 50
pek
2»50 » v v
Fin ingek vászonból, madapolanból és színesek is a legjutányosabb árakon, ugyszinMetállok
6 » — » » » Só- és borstartók
tén gatyák és kapezák.
együtt
7»—
» »»
Melltük (Broche) . 6 » — » » »
Leanyka-ingek kivarrva vagy egyszerüen, corsettek, nadrágkák és kapezák.
Gyermek evőeszköGarniturok (Broche
A leguagyobb választékban béllelt alsó-ingek ét* nadrágok nrak és
zök t o k b a n . . . . 5 » — » » »
és függő). . . . .15 » — » » »
hölgyek szamára, tigyszintén mindennemü teli szükségletek, legujabb fla- Karpereczek . . . . 18 » — » » » Varró eszközök
ncll-ingek és shawiok.
tokban
5 » — » »»
Óralánczok rövidek 24 » — » » »
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat, rumburgi,hollandi s irlandi vászonból,da7 » — » »»
Óralánczok hosszuk 28 » — » » » Poharak
rabját 25, 27, 28^ 30, 32, 35, 38. 40, 50, 60 egész 120 ftig.
3 (13) próbás ezüstbél.
Gyertyatartók . . . 20 » — » » »
Creas-vászon 12ft, 12 ft. 50 kr., 13 ft, 14 ft, 15 ft, 16ft.,17 ft, 18 ft, 20 ft.
Mária képek nyakba — ft. 15 krt. és félj. Iró eszközök . . . . 15 » — » » »
egész 25 forintig.
839 (1 — 8)
Keresztek
— „ 8 0 ••> » , » Csengetyü tálczával 25 » — » » »
TorűlközA-kenddk tuczat jat 5ft.80 kr., 6ft.90 kr., 7 ft. 50 kr., 9ft.50 kr..
Mataillok felnyilós. 1 » 20 » » »
Czukor edények
10 ft, 12 ft, egész 20 ftig.
Nehezebb arany és ezüsttárgyak, u. m. lánczok, garniturok, evőkészletek,
Asztalkendők tuezatját 5 ft, 5 ft. 50 kr., 6 ft. egész 12 ftig.
6, 12, 24 személyre, a munka különfélesége szerint, gyártási áron számittatnak.
Szines cane tás agynemfleknek 9 ft., 10 ft. ll ft, 12 ft, 13 ft. egész 16 ftig.
A fantasie-darabok, finom drágaköves tárgyak, Loins Laine legujabb rajzai
Asztalkendők és keszletek damasztból 6, 12, 18 és 23 személy számára.
után vannak dolgozva.
Függönyök a legnagyobb választékban 4 ft., 5 ft, 6ft.,7 ft, 8ft.,9 ft, 10 ft.,
Cserénél, az arany vagy ezüst egyenlő finomsága mellett, csupán a munka
12 ft, 14 ft, 16 ft. párja.
fizettetik.
Asztal- és agyteritök, kavé-abroszok és szerviettek.
Kijavitások, czimerek, betük metszése köbe vagy aranyba gyorsan eszközölte9fenyasszonyi-hozomány-kiáliita«ok 200 frttól 2000 forintig, kész fehérnemüektik. — Saját használatunkra vásárlunk gyémántokat, gyöngyöket, szines köveket,
ben és vászonárukban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimeritő árjegyócska aranyat és ezüstöt.
zékeket kívánatra bermentesen megküldjük.
Arany-ezüstpénzt, bel- és külföldit beváltunk a napi árfolyam szerint.
Levélbeli megkeresésekre még az nap, melyen megkapjuk, expediáljuk, és csoVidéki megrendelések a szokott módon pontosan teljesittetnek, és nem tetmagolási dijt nem számítunk.
ÍZÖ tárgyak másért becseréltetnek.
776 (10—12)
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Szerkesztői mondanivaló.

•

H E T 1 - N A P T Á R.
Hónapi, ég
hetinap

HIRDETÉSEK.

Hí ujság?

Pesten, József-tér ll. saM a fürdö-uicza sarkán,
ajánlja uj nyitott

porczellán-, kőedény- és égett agyag (TerraCotta) áruk raktárát.
8 2 6 (8-10)

Magyar kir. jutalomsorsjegyek,
évenként 4 huzás

250,000,200,000,150,000,100,000 ft. nyereménynyel,
melynek első huzása már f. évi augusztus 15-én

250,000 forint fonyeremenynyel

fog megtörténni,
kaphatók alólirt pénzváltó irodájában hasonértékü árfolyam szerint, melyre, a
törvényszerü kamat megtérítése fejében, csak 5 lt. teendő le előpénzül, vagy pedig
havonkénti részletfizetés mellett 5 vagy 10 forintjával; az utolsó részlet befizetése
után, minden vevőnek egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki. — Hogy pedig tisztelt,
vevőimnek még nagyobb szerencsét helyezhessek kilátásba, — azon intézkedést tevém,
i hogy 2» darab magyar jntalomsorsjegyet 1OO ftjávál husz különféle soroj hattal és szamokkal áltitottam össze, melyre minden vevő havonkinti 5 ft. részj ^tűzetés mellett — játszik, s azon esetben, ha az utolsó részlet befizetéséig nem
j , huzatnak ki nyeremény, — akkor e sorsjegy-társulat mindegyik részvevőjének egy
fr,edeli 100 ftos sorsjegy szolgáhatik ki. E módon egyrészt nagy nyereményeket
le
het elérni, s másrészt, kis részletek által egy sorsjegy birtokába juthatni.
W T " E sorsjegyek, a kiszolgáltatás idejéig egy itteni banknál van»«K letétemenyczve.
(^—6)

f'orges Lajos?

.

pénzváltó-irodája Pesten, Dorottya-utcza 12. sz. alatt.
^
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RÁTH MÓR

könyvkereskedésének minden ágai
a régi német szinháztér háziiégyszögének hartninczad-utczai
oldalára Kugler mellé

uj vastuskóho^
czim alatt tétettek át.

A tulajdonképeni könyvkereskedés

i

A könyvkiadással foglalkozó osztály

|

Ráth Mór

Ráth Mór és társa

czéggel az uj nagyszerü csarnokban ezentul I
könyvkiadó-hivatala
helyiségre is az ország Ifguagyobbj
könyvüzlete lesz, és méginkább mint ed- '• czéggel jövőre is tevékenységet a m a g y a r
dig, minden igényt kielégithet.
irodalomnak nemesebb irányban való
:
" Ezen osztály veszi át az
fejlesztésére fogja_fordítani.
- . ,
,
. i Azonkivül kezeli az

oktatásügyi minisztermnt

népiskolai kiadásainak föügynökségét, ugyl oktatÓSÜJO'* íM^WiSíteriUIll
« n y i l v á n o s k ö n y V t á l ' a k . fő-1 meghagyásából a népiskolák felszerelésére
é s k ö z é p t a n o d á k , k a 8 £ f n Ó k , | meginditott saját kiadásokat, nemkülönben

önképzőkörök és olvasó- | a z igazságügyi és honvéegyletek
delmi miniszteriumok

nagyobb mérvben! ellátását, ugy a magán
hivatalos kiadásait minden nyelven; végre:
megrendelések pontos teljesitését.

a „Reform" nagy napilap föigazgatását.

gf
Midőn ezen helyváltozás által a helyszűke okozta sulyos bajok orvosolva vannak, az egyesült könyvkereskedési ágak oly szerencsés helyzetbe jutnak, hogy az országszerte nyilvánuló nagy bizalom által reájuk mert feladatnak most már könynyebben megtudnak felelni.
840(
(1^2

i:

292

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten
(egyetem-utcza 4-dik szám alatt) megjelent és minden hiteles könyvárusnál
kapható:

m
m
m
m
m
m
m
m

Il

Indiai tündérmesék.
Érdekes olvasókönyv

az érettebb ifjuság

számára.

24-ik szám

SZOBA-URSZEKEK,

Tizenhetedik évfolyam.

vizzel légmentesen zárolva (egészen szagtalan) 1 darab ára 6 ft., párnázott s lakkal
bevonva 8 ft., csinos formáju s finoman lakkozva kettős zárral 15 ft. — Árnyékszékbetételek, melyek használatánál a légvonal s bűz kipárolgása tökélletesen eltávolittatik ; e két tárgyra kizárólag szabadalommal birok.
Egészen teljes s csinosan felszerelt angol-árnyékszékek, viz-rezervoirral,
erős horgonyból, porczellán edénynyel, szilárd gépezettel, famunkálattal, minden már
fennálló árnyékszékhez alkalmazható, darabja Ko ft., keményfából fényesitve 45 ft.
(helyben a felállítás dij nélkül eszközöltetik). — Ezerszeresen megpróbálva, általam
feltalált és szabadalmazott

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK, ~ V |

WF

négyszögüek vagy hengeralakuak, melyek használatánál, a füst, a konyhák s helyiségekből nyomtalanul eltünik, ára 10 ft.
Nagy választékban kaphatók még nálam fürdő- s ülökádak és znhanykészülekek.
Teljes konyha-felszerelések, minden kigondolható lemez és érczből.
Felvállalok épitészeti munkalatokat, haztetőzéseket, továbbá ereszek, csövek, ürszék-tömlők, mosléknyelők stb. készítését bárminemű érezböl, a legolcsóbb
árért s pontos szolgálat mellett.

JModerateur- s petróleumlámpák a legnagyobb választékban. Nagy készlet a legfinomabb amerikai petróleumból.

Miksits Károly, bádogos-mester.

Pest, junius 12-én 1870.

Raktár: Rózsatér 3. sz. alatt, a városháza mögött.

806 (5—6)

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik sz.) megjelent és minden könyvárusnál kapható:

TÖRVÉNYJAVASLATOK.

I. Az elsöiolyamodási biróságok rendezéséről. (A királyi törvényszékok és Járásbiróságok jegyzékével,)
II. A birósági végrehajtókról.
III. A királyi ügyészség szervezésérőlIV. A békebiróságokról.
V. Az államtisztviselök nyugdíjazásáról, valamint azok özvegyeinek és árváinak ellátásáról.

* Külön lenyomat a „Jogtudományi Közlöny"-ből.

Angol utón kózh

(Nyolczadrét 117 lap) füzve ára 10 kr.

V á in b é r y Á r ni i n.

Heckenast

(Njolczadrét 852 lap) füzve ára 2 forint.

Gusztav

könyvkiadó-hivata-

Ágynemű,

lában Pesten (egyetem-utcza 4.sz. a.), megjelent és minden hiteles könyvkereskedésben kaphatók:

" HOFFMANN á.

karlsbadi porczellán-rnktára

A hat Dderszki leány.

ajánlja

a nagyérdemű közönségnek gazdag raktárát,
mindennemü

porczellán-edényeket,
vulamint

étel-, kávé- ea thea-készleteket
hat vagy tizenkét szóm-'lyre

a legolcsóbb gyári árakért.

betegségeket
még makacs és üdült bajokat, i 8 ugy koródában, mint magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélknl,
hogy a beteg hivatásában vagy életmódjában gátoltatnek, gyökeresen,
hlztos«D és gyorsan gyógyit

Meű. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-utcza 27. szám Medetz-házban, 1-sö emelet, délelött 7—9-ig, délután 1—4 óráig.
§0* D'J»iott levelekre azonnal
valasíoltatlk, s kivánatrn a gyógyszerek ta tnegkuldfitnek
823 ( 6 - 1 2 )

Régi pénzeket
lés mindennemü réKÍséRH, drágakövet,
i lovagló és nyereitsBerszamokat ló'akairókkal eKyött, arany ezüst és dráftakövekkrl kirakva; továbbá gyöngyöt,
KEinetikövet. aranyat, ezüstöt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb áron.

763 (3 - á )

Hirdetés,

A „magyar kölcsönös biztositó-bank" szerencséjének tartja ezennel közhirré
tenni, hogy ingó és ingatlan vagyonokban tfiz- vagy jég által okozható károk elleni
biztositás által az alapszabályok értelmében ezen kölcsönös intézethezi járulhatást a mai
napon meginditotta, minélfogva ezen intézethezi csatlakozásra a tisztelt közönség annyival is inkább felkéretik, a mennyiben itt mindnyájan, egy mindenkiért s mindenki egyért
kölcsönösen jót áll. Ennélfogva a közpénztárba minden biztositó csak annyival járuland,
mennyit az elkerülhetetlen kiadások és netaláni káresetek fedezése megkíván; minden
ezen intézetnél elérhető előny tehát az összes biztositott tagok javára esik s aránylag
köztük oszlik fel.
833(3-3)
|
$&r Bövebb felvilágositást az igazgatóság Pesten, József-tér 7-dik szám alatt
| (Mocsonyi-ház fürdó-utczai rész) — valamint eg'sz Magyarország és hozzákapcsolt tartományaiban a fő- és vidéki ügyvivőségek teljes készséggel nyujtándnak, a hol is ezen
intézethezi csatlakozás egyelőre akár tüz, akar jégkármentési ágára nézve eszközölhető. — Pesten, 1870. évi május hó 8-án.

Az igazgató választmány
nevében.

Tisza László.
elnök.

Knlisseky János,
vezérigazgató.

Több faja kotlí s-tyuktojás eladása.
Alólirottnál, következő legnemesebb fajta
tyúkoktól kotlós- tojások
rondolhetők meg
április hótól kezdvo. 1 tuczat kotlóg- tojás
sveiezi tyúkoktól, fehérsziirko g fehér búbbal
12 ft
I tuczat kotlós-tojás arany

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-

8

ezüst ezin-

vegyületü brabanti fekete tyúkoktól, fehér búbbal,

letben, 14. sz. a.,

Kiadó-tulajdonos H<. Uenant

Türsch F.-tői

Pesten, váczi-utcza 19-dik szám.

(Jósika regényei 29—32) 4 kötet 16-rét 250
242. 244, 247 lap), füzve 2 ft.

és természetiek
irodája.

hol egy nagy választéku raktár mindennemü
régiségek, régi pénzek, (Kombok, övek
és metitekfitökból a lególcsóbb áron, ugyszintén egy nagy raktár ásványok, lepkék, bogarak, madárbörök, tojások,
szemüvegek is találhatók.
841 (1—4)

500 ftól 2000 Ilis.
3P^~" Árjegyzék bérmentve.

Irta J ó s i k a
M i k l ó s .
Második kiadat.

Kitünö fűző-edények chainott-földból.
Titkot*

Menyasszonyi készletek

Regény.

PESTEN,

bálvány-utcza, iocsonyi-féle házban,

ingek, corsettek, szoknyák, zsebkendők
stb. minden áron.

^ _ _

Brahma Pootra szürke-fehérrel,

valamint

törpe tyúkoktól 6 ft. A pakolásért 50 kr.

A pénzösszeg- beküldése bérmontvo kéretik s a megrendelések
utánvét mellett is eszközölnötök.
790(8-11)

ntn~

Bittner Gyula,

gyógyszerész Gloggnitz-ban.

— Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

Elöfizetési ffiltétetek : a Vasárnapi Ujság és Politikai UjdonsBicoU együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre ő ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 60 kr.
__
Hirdetési dijak, a Vasárnapi I j s á g és Politikai l'jdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasabzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatápnAl 10 krajezárba; háromszor- vagy
többszöri igtatásBal csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad BrrHbrn:* Opprlik Alajos. Wolizeüe Kr. 22. és Haasriistein és Vogler, Wollzeile Nro. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Tüneményes
Mondják, hogy Párisban forradalmak
előestéjén föltűnnek bizonyos szokatlan,
meglepő külsejü alakok, melyek ott azelőtt
láthatók nem voltak.
E jelenség csak a fölkelések előtt közvetlen szokott mutatkozni, és könnyen kimagyarázható. A földalatti lakások, a katakombák és lebtijok népe búvik elö rejtekéből, önként, vagy a fölkelés vezetőinek
hivására.
Ha szabad kis dolgokról nagyokra vonni
hasonlatot, akkor azt állithatjuk, hogy valamint a tünékeny
utczai viharokat, ugy a nagy
események korszakait is, a
rendkiviili időket rendkivüli
alakok föltűnése szokta megelőzni. Ez különben olyan észlelet, melyet alig lehet még a
képzőművészet segélyével is
*J • .
megállapitani. Mert a festő,
• szobrász visszaadja hiven a vonásokat, sokszor még a tekintetet is, — de vannak oly rendkivüli, szokatlan alakok, melyeken van valami „nem tudom
mi" — valami kifejezhetlen, a
mit egész lényük benyomása
idéz elő, és a mi csak élö alakjuk sajátsága, de a mit semminemü rafaeli vagy canovai müvészet vissza nem adhat.
Ime a jelen legifjabb ivadék, mely személyesen nem
ismerte a forradalom kiválóbb
szereplőit, a történelem, az
arczképek, szobrok és leirások
után bizonynyal nem is sejti,
hogy a forradalom nagy emberei legtöbbjének igenis erdej e 8 alakja s kinézéséröl megkÖ2
li
fogalma sem lesz az
k
^melyik oly hirtelen lett
na
gygyá, hogy valósággal ideje
*) Jel
radalmi hadiá
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a 1 a k o k.

kivüli tekintetet, melyben a természet, ugy
hiszem, kivételes, valóban üstökösszerű lényüknek adott külsö kifejezést.
Ezen észlelet csak most husz év mulva
bizonyul valónak. Azóta uj ivadék támadt,
a régi már-már kihalóban, és most a mint
egyfelől szomoruan tapasztaljuk, hogy a
szellemi téren ujabb, az elődökhöz méltó sarj
nem mutatkozik; másrészt mi, kik ama rendkivüli egyéniségek külsejére hiven emlékezünk,
bizonyságot tehetünk, hogy a középszerűség,
melynek napjait éljük, még
külsőségekben sem hazudtolja
meg magát, s olyatén nagy jövőt sejtető alakokkal, mint a48-i
időszakban, mai napság egyetlen egygyel sem találkoznak
Lélektanilag vizsgálódásra
érdemes körülménynek tarthatjuk, hogy a legföltünöbb
alakok, melyeken a geniálirás
és eredetiség kifejezése megkapó mérvben egyesült, nem
egyszersmind a legnagyobbak
voltak, illetőleg ezen alaki föltünöség a szellemi nagysággal
nem mindig állott arányban.
Mert például Bem, ki tagadhatlanul rendkivül geniális
hadvezér volt, olyan igénytelen alak volt, hogy kivált ismeretlennek egyátalán föl nem
tünt.
Görgei, ki — akármi szigoruan Ítéljük is el öt — a
forradalom legrendkivülibb s
a történelem legérdekesebb,
mert legrejtélyesebb jellemei
közé sorolható, külsejére nézve
semmi különöset nem gyanittatott. Dicsősége tetőpontján
állott, közvetlen Buda vára bevétele után, midőn öt elöször
láttam. Te deumra gyültünk
egybe a városház — akkor
„szabadság" — terén, s azon kíséretben voltam, mely itt eléje
ment. A Váczi-utczából jött feDAMJANICS.
lénk, gyalog, csekély kísérettel,
században, csak rendkivüli nagy korszakok- földre szegzett szemekkel, olyan egyszerü,
ban tünedeznek föl. Ezekről azt hiszem, hogy öltözetben, melyben némi megvetést, vagy
a legremekebb szobrászi véső, a leghivebb legalább is kicsinylést, kedvetlenséget vélfestői ecset nem képes visszaadni ama rend-1 tem rejleni. Az öltözet hagyján; Attila, I.

sem jutott magát learczképeztetni. Damjanicsnak például nemhogy sajátos, rendkivülileg hősies tekintete nincs visszaadva a jelenleg forgalomban levő arczképeken, de
még vonásai sem hivek, s alig képesek fogalmat adni a dicső Damjanics alakjának nagyszerűségéről*).
Egyébiránt vannak oly — mint czimünk
nevezi — tüneményes alakok, melyek mint
az aloe virág a növényzetben, az emberiség
életében csak igen ritkán, nem is minden

