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karlsbadi porczellán-raktára
PESTEN, .

bálvány-utcza, locsonyi-féle házban,
ajánlja

a nagyérdemű közönségnek gazdag raktárát,
mindennemü

porczellán-edényeket,
valamint

étel-, kiívé- é» thea-készleteket
hat vagy tizenkét személyre

a lególcsóbb gyári árakért.

Kitünö főző-edények charaott-földből.
Az ataiauosan jónak elismert valódi s egészen frisen érkezett

SGHNEEBSR6I NOVENY-ALLOP
mell- $ tüdőbetegek számára.

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:
PESTEN: Törftk József gyógyszerész urnál a király-utczában, — dr. Wagner D.

gyógyszerésznél a váczi-uton, Thalmayer A. és társa. — Oszetszky
F., — Schirk J.. — és Gerhardt A. uraknál.
Sehwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.

I Kolozsvártt: Megay M. C. ÍS.-SE.-Györgyön: ötvös P.

Megjelent és kapható:

Nemzeti nagy képes naptár 1871-re.
Aranynyomatn pompás czimlappal-

Áldor Imre.
Tartalom : Es nem akarták, hogy szinész legyen. Beszély, irta Tó-

völgyi Titusz. Hippias (Ballada). A honvédzászló alatt, elbeszélés Milesz
Bélától. Költök és i«!eálok: Petőfi ős Szendrey Julia, Lord Byron és Giuc-
cioli grófné, Alfieri és Albani grófné, Swift és Stella, 8 képpel. A kalandok
földjéről, 8 képpel. Egy világhirü palota (a Louvre Párisban) két képpel.
Kirándulás Nizzába, képpel. Egy év története, 18—20 képpel; az év bel-
és külföldi jelesb mozzanatait érdekes összeállítással beszélve el. Gazdásza-
tiak, adomák, oktatók stb. kimeritő teljes tiszti czimtár, csaknem 4 ív.
s. a. t. E rendkivül szép és gazdag tartalmu naptár ezidén még nagyobb,
mint tavaly, midőn „Jóbarát'1 nevet viselt. — Ára csak 1 ft.

Aradon: Probst F. J
Aszódon: Sperlagh J. gy. j Körmöczön : Draskóczy gy.! gyógysz.
Baján: Klenautz J. ! KarolyOhérvár: FiseherE. Sopron : Voga és Rupp-
Brnssoban: Gyértyánfy Fa-Í Knbinban : Stojánovics. í recht.

bick és Jekelius gysz" | Knn-Sz.-Miklós: Stoits A. jS.-A.-Ujhelyen: Deutsch J
• -- • ~ ",nKos«n: Arnold J.Battonyan: Bignio K.

Belgrádon Nicolacovies test.
Beszterczén : Dietrich és

Fleischer.
Bonyhádon: Kr&molin J. gy.
Brassóban : Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
Csaton: Borsay F. gysz.
DebrtTnenben : GöltlJí. gy.
Deésen: Kramer S.
Dettán: Braunmüller J. gy.

'Sasvar: Mücke A. gy.
Segesvár: Misselbacher J.

Mosonban : Pranter J. gysz. | Sera jevoban: GyulekaN.G.
Miskolczon: Spuller J. ÍSziszeken: Kubányi F.

Médiáson : Breiner K.

Mitrovics!: Krestonoshics A.
Mohács: Pyrker Gyula g\
Marosvásárhely: Jeney gy
Mnnkacson: Gröttier L
MOHHCSOH: Kögel D.
XaKybanyan: Horacsek J,
Xezsidcrb<"n: Fuchs J.

gy
Devecserben: Hoffmann B. Xyitran: dr. Láng E.

K i i N í h H
Eszéken: Kawilowicz gysz.
Eperjesen: Zsembery Ign.
Érsekujvár: Coclegner Ign.
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken: Thiirner fiai éí

Dessáthy gyógysz.
Győrött: Brunner F.
Gyulán: Lukács gysz
H f l d H l h

y g
Nyíregyházán :HönschEde

gyógysz.
JVagy-Bceskereken: Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsán : Welisch

és Lovack gyógysz.
Nagy-Karoly : Schöborl C.
Nagykikinda: Komka A. J
X á d JHaczfeld: Hagelschmidt V.jXagyváradon: Janky A.

Hátszegen : Mátesy B.gysz.INagyszombatban: Pantot-
Ipolyságon: Mikulási T. | schek R. gyógysz.
Janoshazán : Knna gysz. j Orosházán : Vangyel M
Jolsván : Master gysz. Pancsován: Graffgysz.gy
Kaposvárit: Schröder ,T. gy.
Kőszegen : Strehle gysi.
Karolyvártt: Benich J

Pécsett: Kunz Nándor.
Posegan: Balogh gyógysz.
Pntnokon: Szepessy gysz.

Kis-Martonban: Kodolányi] Pozsonyban: Schneeberger
gysz. és Spatay A.

Kassán: Eschwig E
Késmárk :GenersichC és A.
Kecskeméten: Papp M.
Karánsebesen :Weber A. gy.
Karolyfehervártt: Fischer

Ed- gyógysz.

és Dussil gysz.
Rosnyon : Posch J. gysz.

Szombathelyen : Mitter-
mayer gyógysz.

Székesfehérvár : Say R
gyógysz.

Siklóson : Nyers 8. gysz.
Szathmáron: Juracsko D.
Szent-Miklóson: Haluschka

P. gyógysz.
Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth

gyógysz.
Tokajban: Krotzer A. gy.

Honvéd naptár 1871-re.
Negyedik évfolyam. - szerkeszti Áldor Imre.

Színezett boriték s igen szép cziinkcppel.
Tartalom: Arczképcsarnok. Dembinszky Henrik, (képpel). Vetter

Antal, (képpel). Nagy Sándor, (képpel). Gyulai Pál, (képpel). Hadnagy
uram, szebb halál nem érhet. Pál gazda, költemények. Meg kell védeni azt
a zászlót; irta Tóvölgyi Titusz. Hazajött honvéd. Emlékszobrot Zalárttfl
A honvédmenház, költemények. Honvédpantheon: A haldokló honvéd. Az
aradi honvédemlék. A kápolnai honvédemlék. A debreczeni honvédemlék,
(4 képpel). Bem tbnok legszebb napja, (képpel). Bem, Önkéntes dala, Ve-
rik már a dobot, költomények. Visszaemlékezések 1848 ,-re, (képpel). E»y
férges lap a bujdosók történetéből, (képpel). Svájczi honvédfiuk, (4 képpel)*
Honleányokhoz költemény Sárosy Gyulától, az ozmán hadsereg, (két kép-
pel). Honvédmozgalmak 1869 —70-ben. Vidacs János arczképével. A ma-
gyar korona államterületének fölosztása honvédkerületekre, zászlóalj és lovas
századjárásokra. Adomák, vegyesek, katonai tudnivalók stb. — Ára 60 kr.

Kossuth naptár 1871-re.
Gyönyörü színezett czimlappal és czimképpel.

szerkeszti Honfi Tihamér.
Tartalom: Kossuth Lajoshoz, költemények 1848. és 1870-ből, pom-

pás arczképpel. Mit izen Kossuth azoknak, a kik hazahívják? Respublika,
költemény, Petőfi Sándortól, Petőfi arezképévei, A legszebb két nap
Kossuth életéből, (két képpel.) Forradalmi lant vagyis kiadatlan költemé-
nyek 184%-ből. Revoluczió. Szabadság hangok. A fejedelem. A honáru-
lókhoz. Népdal. Kossuth Lajos és családja, (3 képpel). A vándor költemény,
Meszlényi Zsuzsanna, (arczképpel). Nemzeti ereklye (kiadatlan levél Kos-
suthtól). Milyen volt a magyar nép 1848-ban? (két képpel.) Kossuth al-
kotmányterve a magyar nép számára. Aranymondások Kossuth műveiből
Adomák Kossuthról stb. — Ára 40 kr.

Torda il: Welits és Wolf.
Tatán : Niertit F. gysz.
Tőrok-Szent-Miklos : Pii-

losz M.
Trencsénben: Simon A. gy.
Unghvarít: Telendy gys2.

és özv. Benesch P.
Újvidéken: Schreiber F.
Varannón: Elizár gysz.
Veszprém: Fremmel.
Vaczon : Tragor A.
Varazsdon:
Verseczen:

Halter gysz.
Herzog gysz.

Rimaszombat: Hamaliárgy. j Zimony: Ivanovics és fia.
Rnman: Milutinovitz S. jZalatnau: Mégay Gyula.
Hf kason: Borozni K. gysz Zombor: Stein fia Márk.
Szaszvitros: Sándor R. gy. jZsambokrét: Neumann M.

A „Nép Zászlója" naptára 1871-re.
Színezett boriték § nagy czimképpel.

Szerkeszti Aid OF IlDFe.
Tartalom: A türelem rózsát terem, költemény. A helyettes, elbe-

szélés Milesz Bélától. Zrinyi Ilona keserve, Tompa Mihálytól (képpel).
B. Jeszenák János siremléke, (képpel). Rákóczyné, költemény Arany
Jánostól. Két bujdosó, (két képpel). Fordul a koczka, költemény. Arcz-
képcsarnok a nép számára: Csanády Sándor, (képpel). Szemere Miklós
(képpel). Váradi Gábor, (képpel). Történeti emlékkövek: Vatha láza-
dása (képpel). IL Endre átadja a rendeknek az aranybullát, (képpel.) A
szabadság 13 vértanujának nótája. A Martinovics összeesküvés 75-ben,
(két képpel). A hazai népéletből: Megérkezés a hidashoz, (képpel). A
cseberkészitő oláh, (képpel). A nagy világból: A költöző fecskék, (képpel)-

Szabadkan: HofbauerI. gy. j Zentán : Wuits testvéreknél.
Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár. 903 (8—6)

Ugyanezen bizományos uraknál kapható: . x l v , o , o - , v _ ,
T.po-inribtelo n«i.«!«li m«i«l«i uj- x őserdő Braziliában, (képpel). Adomák: Kossuth gyermekei fogságban, stb
Legjobbféle DorSCh-majolaj, valdd, gyógyszer. | A m i t a g a z d á n a k tWnTkell (képpel) stb. - Ára 40 kr.

Lobrv és PartOn-tólTTtrfwht.hfin a dVrnfhliílr f \ r r /tyúkszem-tapasz,
Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya

ára 23 kr.

Dr. Belir ideg-exíractusa,
ac idegek erősítésére s a test edzésére ára

70 kr.

Lobry és Parton-t<51 Utrechtben, a skrofulák [
s bőrkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg '

ára 1 ft. |
Stíriai Ntub-havasi-uövéiiy-

nedv
mell- s tüdőbetegek számára.

Egy üveg ára 87 kr.
Die „Zeitschrift für gerichtliche Medicin, oflentliche Gesund-

heitspflege und Medicinal-Gesetzgebung" bringt in Kr. 48 vom 27.
November 1866 über „Schneebergs Krauter-Allop" Folgendes:

„Der aus Alpenkra'utern bereitete ,,Schneebergs KrHuter-AUop" des Herrn
Apothekers Bittner in Gloggnitz, und Franz Wilhelm. Apotheker in Neunkirchen, ist
bei aüen katarrhalischen und entzundlichen Krankheiten der Respirations-Organe ein
vorzügliches Unterstützungsmittel. Er mildert besser als allé anderen Syruparten jeden
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindliohen
Affectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. s. w.
wegen seiner vorzügliehen einhüllenden, besanftigenden und reizmildernden Eigen-
schaften mit günstigem Resultate angewendet."
Főraktár: B I T T N E R GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban.

Balpárti népnapür 1871-re.
Nemzeti szin borítékkal és szép czimképpel.

ró Tamás.Szerkeszti

Tartalom: Mit kiván Kossuth a magyar néptől? Baloldali kitűnő-
ségek : Madarász József (képpel). Táncsics Mihály (képpel). Jámbor Pál
(képpel). Az éj és a sárga szin. Az örökség. A magyar sereghoz, versek.
A két szász leány, 48/,i9-ből. Az elveszett leány. Életkép a szabadság-
harczból. A kit a nép szeret, jelenet Kossuth életéből. A kit a nép átka
üldöz (öt képpel). Itt a nyilam, mibe lőjem ? vers, Petőfitől. A francziák
Böszörményije, (képpel). A veressapkás zászlóalj története. Gf. Batthyány
Lajos kivégeztetése, (képpel). Gf. Batthyány utolsó perczei. Gf. Batthyány
temetése 1849-ben. Orvosi tanácsadó. Egyveleg A tizenhármak kivégez-
tetése stb. Adomák stb. — Ára 50 kr.

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

Pest, november 6-án 1870

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
T" Csnpán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csapán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. SO kr.

Hirdetési dijak, & Vasárnapi UJs*g és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnal 10 krajezárba; háromszor- vagy
Sbbszöri igtatásnal csak 1 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalnnk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Kr. 22. és Haasengtein é* Vogler, Wollzeile Nro. 9. —

Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkngezár.

Az országgyülés szünideje alatt a kép-
viselőház elvesztette legidösb tagját, korel-
nökét, a 81 éves Boczkó Dánielt, kit szep-
tember 9-én, békésmegyei csaba-csüdi birto-
kán ért utól a halál. Tetemei Pestre hozattak,
itteni rendes lakására s itt kisértettek ki a
köztemetőbe. Képviselőtársai közül aránylag
kevesen állhatták körül a ravatalt, melyet,
ha a ház együtt van, mindnyájan pártkü-
lönbség nélkül, a tisztelet és kegyelet érzé-
seivel környeztek volna.

Valóban, Boczkó Dánielre, mig élt is, a
tisztakeblü hazafiságot s az ősz
hajszálakat kétszeresen meg-
illető tisztelettel tekintett min-
denki. Bár életének tettdús
korszaka hazánk legmozgal-
masb idejére, a 48—49-diki
harczok korára esett, azért
épen nem mondhatni, hogy
túlélte volna magát; lelkese-
dését ősz fürtéi alatt is meg-
őrizte, hüségével és buzgalmá-
val sok fiatalokat rnegszégye-
nitett s hazaszeretete legké-
sőbb vénségéig sem lankadott
meg. Az ily férfiu, ha a tet-
tek tulajdon képi színpadáról
lelépett is s már csak nevé-
vel szerepelhetett, megérdemli,
hogy közrészvét kisérje sir-
jába s emléke megöriztessék a
késő utókor számára.

Boczkó Dániel 1789-ben,
tehát a franczia forradalom
kitörésének nevezetes évében
született Szarvason, Békésme-
gyében, hol atyja evangelikus
lelkész volt, ki sokat foglal-
kozott a tót irodalommal s
több könyvnek volt szerzője
és kiadója. Nyomdát is akart,
az elsőt Békésmegyében, léte-
sitni, e tervét azonban meg-
hiusitotta korán bekövetke-
zett halála, özvegyét, Thaisz
Juliannát, Thaisz Andrásnak
a „Sas" czimü folyóirat szerkesztöjének s
ismert iró és fordítónak nővérét, nevelet-
len gyermekekkel hagyta hátra. Boczkó
Dániel jogi tanulmányai végeztével s az
ügyvédi oklevél elnyerése után Békés-Csa-

B o c z k ó D á n i e l .
(1789-1870.)

bán telepedett le, hol nemsokára a gróf
Stockhammern család ottani birtokainak
lett jogügyi igazgatója. A szerencse cso-
dás módon kedvezett a fiatal ügyvédnek, s
anyagi tekintetben is csakhamar tekintélyes
állást foglalt el. A közügyekben való sze-
replése leginkább az alkotmányos nemzeti
ébredés emlékezetes évében 1825-ben kez-
dődik, mikor mint a békésmegyei szabad-
elvü ellenzék egyik tagja kezdett feltűnni.
Erre nemsokára a békésmegyei ev. esperesség
világi felügyelőjévé választatott s mint ilyen,

BOCZKÓ DÁNIEL.

ö volt az,ki aberényi gymnáziumot Szarvasra
tétette át, s itt több, az ö nevét viselő alapit-
ványnyal gazdagította ema is szépen virág-
zó jintézetet, mely egykor Vajda Pétert, Bal-
lagit, Gregusst stb. számította tanárai közé.

1848-ban az orosházi választókerület
országgyülési képviselőjévé választatott, s
kivált akkor nyilt alkalma jellemszilárd-
ságát és erélyét bebizonyitni, midőn őt
az országgyülés Arad-, Csanád- és Békésme-
gyék teljhatalmu kormánybiztosává nevezte
ki. Az akkori mozgalmas idök veszélyei közt
szigorúságig menő, de szükséges erélylyel
viselte nehéz hivatalát. Ö felelősnek érezte
magát a reábizott vidékért, s a hazafiatlan-
ságot és árulást kérlelhetetlenül sujtotta.
Egyedül igy biztosíthatta eljárásainak az

eredményt. Maga is, a veszé-
lyes pontokon s válságos pil-
lanatokban nem egy példáját
adta félelmet nem ismerő bá-
torságának s rendületlen szi-
lárdságának. Különösen em-
lékezetes föllépése volt, mi-
dőn Arad városából az ezt
megrohanó szerbeket és osz-
trák dzsidásokat, kik tulszá-
muk miatt a mieinket már-
már kiszorították, egy puszta
bottal állva a honvédek élére,
ujra kiverte s ez által Arad-
városát a bizonyos kirabolta-
tástól megmentette. E hősi
bot kegyeletes emlékképen
még mai nap is őriztetik az
aradi városházán. — Ezután
csakhamar Erdélybe külde-
tett mint kormánybiztos s ott
is hasonló erélylyel mükö-
dött.

A világosi fegyverletétel
véget vetvén a küzdelemnek,
annyi hü és jeles hazafival ő
is bujdokolni volt kénytelen
s leginkább Békés-Csabán és
környékén lappangott. Ez
időben egy másnemü veszély
is fenyegette életét; a mi
egyszersmind bujdoklásának
is véget vetett. 1851-ben
ugyanis rablási kisérletet tett
két kóborló a csábi szőlők kö-

zött; a fegyvertelent, hátulról rá irányzott
ütéssel, mely kaponyáját behasitotta, —
minek nyoma a halála után történt bonezo-
láskor is meglátszott, — földre teritvén,
ott a szölök melletti egyik árokban, egy arra

45-ik szám. Tizenhetedik évfolyam.
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menő csendőr-őrjárat aléltan találta őt s
vitte be a városba, hol magához jött, de egy-
uttal felismertetvén, felgyógyulása után
mint fogoly, haditörvényszék elé állíttatott,
mely öt halálra itélte. Ez itéletet az akkori
kegyelem utján 20 évi várfogsáxra változ-
Tattak. „Megbecsültek" — mondá az itélet
kihirdetésekor, jó humorával, mely őt soha
sem hagyta el. Fogságát Kufsteinban kezdte
meg, késöbb Olmützben folytatta, honnan
csak az 1857-kiátalános amnesztia által sza-

• badult ki.
Kiszabadulása után gazdaságával kez-

dett foglalkozni, mig az 1861-ki események
ujra a közügyekhez szólitottak, s még
ugyanez évben mint Békés-Csaba ország-
gyülési képviselője foglalt helyet a képvi-
selőház tagjai, és pedig a határozati párt sorai
közt. Ezóta háromszor egymásután válasz-
totta Békés - Csaba országos képviselővé.
Mindig a baloldalon, illetőleg a balközépen
ült, hol a galambősz öreget mindig lehetett
látni, alig mulasztva el egyetlen ülést is.
A korelnökséget két izben vitte: 1865-ben,
s az 1869 ki országgyülés megnyíltakor.

Boczkó Dániel soha nem nősült, s csalá-
dott nem hagyott hátra; de barátai, elvtársai
s a hazafiak emlékében neve és képe sokáig
fenn fog maradni.

Itáránykő,
Sehogy se jő szememre álom,
Oly gyorsan ver szivem; —
Amott az órjás sziklaszálon
Torzképü köd pihen.

Ezüst hold ragyogó sugárit
Ráhinti pazarul;
Mig a szellő suttogva jár itt
És a völgy elborul.

Tán a háromszáz szűznek lelke
Kóborg ez éjszakán,
A kik, erényöket megmentve
Alltak a szirtfokán.

És a pogány ott is elérte
És hi-zi: mind övé —
De már ekkor a szüzek vére
A völgyet öntözé.

8 a mig merengek a nagyságon,
Ér?om hogy reszketek;
Félés, vágy, ébrenlét vagy álom
Kínozza lelkemet ?

Eltünt a köd a szirt ormárul
Mint szinpad függönye;
S a mit rejtett, gyorsan kitárul
Tündér-lakott öle.

Soha ily vállat, kezecskéket,
Ilyen fényes hajat!
Szemök lángja ide is éget —
És mind hogy hívogat.

Kik szüzerényökért meghaltak,
Mostan mint szellemek
Csábos gyönyörre maguk csalnak
Egy gyarlót, — engemet?!

Pásztói.

MÜ
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Páris és környéke.
v.

Sok és különféle utak vezettek a mult
számainkban ismertetett királyi palotákba,
hol az örökösödésnek rendes menete, hol
diadalmas tiadjárat, Páris bevétele vagy
külsegedelem, de belőlük ki csak egy —
St.-l)enisbe, a franczia királyok ős temet-
kező helyére. Mig e hatalmas uralkodók
hajdan páratlan fénynyel, daczolva az enyé-
szet mindent egyenlőaitö kezével, vitettek az
örök nyugalom helyére: mi felülünk a párisi
északi vasut vonatára s egy negyed óra alatt
czélnál vagyunk.

Előttünk terül el a kis St.-Denis egyet-
len nevezetességével: székesegyházával. E
templom s utána a helység nevét S.zt.-Dé-
nesről, Páris védszentjéröl vette, kit a po-
gány nép a ma is ez esemény emlékére
Mont-martre-nak (Mons martirum) nevezett
hegyen lefejezett, s ki azután a legenda sze-
rint fejét hóna alá vette s ugy sétált el az
innen körülbelől egy mértföldnyire esö St.-
Denisbe, hol eltemették s sírjára elöbb ká-
polnát, később a mai nagyszerü székesegy-
házat épitették a jámbor hivek. Ez mar
mugában igen nevezetes dolog volna, de
még nagyobb nevezetességet nyert egy oly
férfi által, ki a legendáknak többet ártott
gunyja s élczeinek nyilaival, mint a tudo-
mány legnagyobb kaliberü lövegei. Egyszer
Voltaire St.-Denisen utazott át. Kocsisa —
tagja a hiszékeny tömegnek — ájtatos arcz-
czal mondta el Voltairenak Szt.-Dénis szo-
moru esetét s fejetlen vándorlását a Mont-
martreröl St.-Denisig. De már ez igen sok
volt a nagy philosphusnak, s ekkor a voltai-
rei szellemet oly hiver visszatükröző, a
szent hazugságot leginkább pleonasmusában
ostorozó hires szavakat mondá: Dans des
pareils cas, il n'y a que le premier pas, qui
coute! (Hja! ilyen esetben csak az elsö lépés
jár bajjal, a többi aztán magától jő).

Már a harmadik században Catulla ke-
gyes nő jóvoltából kápolna jelölé a jámbor
vértanu sirját, mely azóta többször feldúlva
s ujra felépítve Kis Pipin s Nagy Károly
által tetemesen bővíttetett. Négyszáz év
mulva VI. és VII. Lajos hires minisztere, a
polgári rendnek városi szabadalmak osztása
által ugy szólva teremtöje, Suger st.-denisi
apái, Clairvauxi Bernát s az elsö keresztes
háboru kortársa, uj templomot épittetett e
helyen, mely időnek emlékét ma is régi,
bár nagyon megrongált faragványok képvi-
selik a kapuzatok (Portai) egyikén. Suger
müve majd egészen tüz áldozata lett; a ma
is fenálló épületet főbb részeiben IX. (szent)
Lajos kezdé építtetni 123.4-ben, s keresztes
háboruja alatt történt halála után csak utóda
végezhető be ötven év mulva.

Azóta sok változáson ment át e templom,
sok czélra szolgált s időnkénti világi rendel-
tetése mellett, még más istenség is költözött
— bár csak ideiglenesen —• belé; ez az Ész
istensége volt, melyet Hébert, Chaumette s
exaltált társai kezdeményezésére, a rémura-
lom napjaiban elhirhedt s a konventnek nem
egy tagja elött nem egy tekintetben ismert
szépség, Momoro könyvnyomdász nejének
személyében inaugurált az 1793-ki franczia
nemzetg-. ülés s vezetett be nagy fénynyel, s
a Bacchus-ünnepekre emlékeztető czeremo-
niákkal a párisi Nótre - Dame tisztes falai
köze, mely ettől fogva st.-denisi kollegájával
együtt az „Ész temploma" nevet nyerte, mig
öt hónap mulv x e gyalázatos komoedia fő-
rendezői, Gobel u. n. párisi alkotmányos püs-
pökkel együtt, a guillotine alatt vérzettek
el Robespierre parancsára, ki maga lett
azután annak főpapjául kiszemelve. De azért
Robespierre bukása után is a st. - denisi
templomra nem kevésbbé szomoru napok
vártak. Ólomfedelét leszakították s golyókká
öntötték ; majd katonai raktár , kötéltán-
czos bódé s áruraktár foglalta el az oltár
helyét, sőt már el volt határozva, hogy az
egész templomot lerontják s helyére vásár-
csarnokot emelnek, midőn a konkordátum
ugyszólva az utolsó órában megmenté s
lS06-ban Napoleon az apátság helyreállitását
s a st.-denisi egyházat családja, a Bonaparte-
dynasztia temetkező helyéül rendelé.

Mi okozta a franczia republikánusok
kiváló ellenszenvét St.-Denis ellen, mért lőn
ez a pusztítás s a megsemmisítés áldozatául
kiszemelve? St.-Denis a republikánus szemé-'

ben egy bebalzsamozott Sodorna volt, mely-
nek levegőjét királyok hamvadozó pora
tette dögleletessé, melynek minden köve az
átkozott királyi nagyság emlékét hirdeté, s
halottaiban a multnak napjait tartotta foly-
ton szem elött. Ennek nem volt szabad igy
maradni; mindenre, mi királyi, ki volt
mondva a halálitélet, s azt szigoruan végre-
haj ták még a holtakon is. Ki élve viselé a
királyi nevet, a guillotine áldozata lett, kik-
nek hamvát a királyi czimer ékité, kivétet-
tek sírjaikból s a leghatalmasb uralkodók
porai a vad tömeg pusztitó dühének szolgál-
tak játékszerül. Nem egy király vagy királyi
sarj, kit Francziaország népe egykor isteni-
tett, kinek nevére ma is büszkén lobog fel a
franczia szem, részesült a legutáltabb zsar-
nokokkal egyenlő sorsban. A forradalom itt
is megtartotta nagy elvét: az egyenlőséget;
nem ismert különbséget a st.-denisi lakók
közt; elöhozta a franczia uralkodók földi
maradványait a legrégibb idök hamvaitól a
legujabb csontokig, földulta sírjaikat, szét-
rontotta koporsóikat, s mit szél és egyesek
el nem vittek, az egyháztól balra fekvő u. n.
Valos-féle temetőben egy nagy közös sirba
vettetett.

Napoleon — rcint fennebb láttuk — visz-
szaállitotta ugyan az istentiszteletet St.-De-
nis templomában, sőt azt a maga és dynasz-
tiája temetkező helyévé jelölte ki, de a régi
királyok csontjaival nem bajlódott, hisz aző
hatalma nem azok múltján állott mint
alapon, s mint minden novus homo, ellen-
sége volt a hagyományos nagyságoknak ; ki
tudja, megfértek volna-ea Napóleonok sBour-
urbonok egymás mellett, egy közös sirban?

! Jött a restauráczió, mely az 1789 óta le-
folyt időszakot nem létezettnek akarta te-
kintetni, s ott kezdte a világtörténetet, hol
akkor megszakadt. Mi termószetesb, mint
hogy előhozta a királyi hamvakat a hozzá-
juk nem méltó nyughelyről s pompával
visszavezette öket St. - Dénes kebelére. E
szent csontok ma már ujra együtt és egy-
más mellett várják a székesegyház északi
kriptájában a feltámadás megváltó trom-
bitáját, mikoron nem kis bajukba fog ke-
rülni illető egyes tagjaikat összegyüjteni,
oly konfúziót s itt már igazán restaurálhat-
lan konfúziót mivelt azok közt az 1793-ki
látogatás.

De uj vendégek is jöttek a régi lakókhoz;
ezeknek a forradalom csak éltül'et oltá ki,
hamvaikat bántatlanul hagyta. XVI. Lajos,
„az emberek legártatlanabbika, az uralkodók
leggyöngébbike" 1793. jan. 21-ének reggelén
Santerre s nehány községi ör kiséretében a
forradalmi térre — a mai Place de la Con-
corde — vezettetett. Itt várta Capet Lajost
a guillotine, mely csak kilencz hó óta kezdte
volt meg áldásos müködését, s gyors hírnévre
juttatá nem feltalálóját, ki egy Schmitt nevü
német mechanikus volt, sem elsö mintája alko-
tóját, Louis párisi sebészt, hanem azt, ki elsö
inditványozá, s pedig philanthrop szempont-
ból, a nemzetgyülés elött behozatalát, Guil-
lotin orvost, kinek nevét a nagy forradalom
e nemzeti instrumentuma öröklé. XVI. La-
jost kilencz hó mulva neje, Marie Antoinette
követte; mindketten a régi Magdolna teme-
tőbe vitettek s ott nyugodtak 1815-ig, mi-
kor hamvaikat St.-Denisbe szálliták örök
nyughelyre , ideiglenes sirjok helyének
megjelölésére pedig az 1826-ban bevégzett,
antik siremlék jellegével biró Chapelle
Expiatoiret emelték. Később az Orleans és
Bourbon családok több sarja találta meg
hánykódás s szerencsétlenségekkel teljes
élet után a nyugalmat St.-Denis csendes
kriptájában, ezek közt XVIII. Lajos a res-
tauráczió első királya, ki gyenge, észtehetség
nélküli uralkodó volt, s elveszése csak utód-
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jának X. Károlynak gyülölt s hitszegö ural-
kodása miatt lett érezhetővé. A száműzetés
s bujdosás szomoru napjaiban nem tanultak,
nem okultak e Bourbonok semmit, de annál
többet, — mindent felejtettek, mi azóta
Francziaországban történt volt.

Ugy látszik III. Napóleonnak is szándé-
kában állott St.-Denist választani családja
végső nyughelyéül, hisz ebben is a nagy
oncle hagyományát vélte teljesiteni; legalább
ezt gyanittatják az utolsó években fől) ton
folytatott nagyszerü épitkezések, javitások,
s a császárnak kifejezett szándoka azok be-
végeztével I. Napoleon tetemét, a párisi rok-
kantak palotájából ide költöztetni át. A na-
poleoni eszmék szerzőjének e terve, sok más-
sal együtt ma már a napoleoni álmok jámbor
óhajainak országába tartozik. Sedan bezárta
Napoleon előtt St.-Denis kapuit, s ha istenfélő
Vilmos képes volna is azokat Krupp és
Dreyse segélyével feltörni, letörve róluk a
nemzeti kegyelet szent pecsétjét— nem lesz
nyugodt e faj álma többé, s ha a Valoisok,
Bourbonok és Orleansok nem bolygatnák is
éjfélenként a megtört inperatort, hamar el-
jönne az idö, mikor a fö!egyenesedett óriás
békóit széttörve, halottaiból rázná fel azt,
ki oly véghetetlen nyomort, oly hallatlan
gyalázatot hozott reá. A nemzet átka ktr-
getné el e bolygó szellemet — messze, messze
Francziaország szent földjéről — Potsdamig,

De hagyjuk a sirok e hazáját, mely eiőtt
nincs különbség rang és rend között, nincs
kegyelem azokra nézve sein, kik e szót soha
nem ismerek. Vajha a földi hiábavalóság e
jelképe, a királyi mulandóság e százados
emléke állitaná meg a jámbor Vilmost s
súgná fülébe a kellemetlen szót: mementó
móri. Nyugszik ott olyan, ki korában nálánál
hatalmasb volt, kinek szava nem türt ellen-
mondást, kinek nevén milliók átka tapad,
kinek vétkeiért bünhödik ma, midőn a visz-
szatorlás órája ütött, nemzete, hazája. Ez a
„forgó viszontagság", melyre a gyözö diadal-
mai közepette elmulaszt számitani, s csakak-
korjut eszébe, mikor Cliomárregistráltaatör-
ténteket főkönyvében s a „Debet" rovat tel-
je.sen be van töltve. A történet logikája ez,
mely minden lapján végig huzódik s nyo-
morban vigaszul, szerencsében mérséklőül
kellene szolgálnia.

Menjünk vidámabb tájakra, hol élet és
öröm ütötte fel tanyáját, s az előbbi szo-
moru kép ellentéteként még jobban esik a
vándornak. A v&sut nehány percz alatt En-
ghien-be, a párisi elegáns világ egyik kedvencz
nyári mulatóhelyére, e kies fürdőbe visz.
Ha kis tavát s csinos parkját körüljártuk,
siessünk Montmorency-be, üljünk fél egyikere
a piaczon campirozó szamaraknak, melyek
Heine'szerint, csak azért születtek, hogy
cseresznyéket s grisetteket hordjanak, a mint-
hogy az ember Montmorency vidékén az
utóbbi gyümölcsfajjal uton-utfélen talál-
kozik is, levén ök zárt körben vagy nagyobb
társaság ban s kecsesen nyúlván el a csacsira
applikált kényelmes ülőhelyen. Mit keres
e vi01 nép itt? mi. vonja az idegent is Mont-
morencyba? kérdezzük meg szamarunkat,
vao-y helyesebben, üssünk nehányszor végig
raita (NB. a franczia szamár csak olyan
szamár s nem kevésbbé rest, mint idehaza
a honiak), s ha indulatba hoztuk, magától
elvisz Rousseau hires remeteségébe, hol a
XVIII. század e nagy szelleme 1756. ápril
9-étől 1757. deczember 15-ig lakozott s
)tteni élményeit „Confessions"- (Vallomá-
sok)-jaiban örökité meg, mig e hely volt
bölcsője „Nouvelle Heloise"-jének is. Rous-
seauhoz zarándokol a tömeg, midőn a helyre
jő, Jean Jacques szelleme susog e lombok
közt, hol egykor a „természetes állapot1'
előnyeiről s elveiről, a társadalmi s állami lét

romlottságáról elmélkedett, talán épen azon
kövön ülve, melyre irva van: ,,Jean Jacques
szeretett itt nyugodni." Ezenkivül még egy
rózsabokor s babérfa hirdeti itt Rousseau
alkotó kezét s bár ez utóbbi még teljes vi-
rágjában van, de bizonynyal el fogja törölni
az idök viharos járása s elhullnak levelei,
mikor e nagy bölcs neve még hervadhatlan
babérral fog tündökölni századok hosszu
során át. Ha ma kávét s bort mérnek is
Rousseau egykori dolgozó szobájában, s ha
billiárd foglalja is el dolgozó-asztala helyét:
a müvek, melyek innen kikerültek, tulszár-
nyalták e négy falat s kihatoltak a világ
minden részébe, a név pedig, melyhez a
montmorcncy-i remeteség emléke kötve van,
— melynek viselöje ott nyugszik ama nagy
épületben, melyet „a hálás haza nagy férfiai-
nak" emelt, s annyira kiválik a tömegből,
mint a Pantheon kupolája Páris épületten-
geréből, — tul fogja élni a győzelmes Vilmo-
sok s hóditó Bismarckok müvét, túl fogja
ragyogni dicsőségük fényét. Ma a poroszok
ágyúi fenyegetik a Pantheont s harczi di-
csőségük egy nagy nemzet dicsfényét elho-
mályo itni látszik. A balgák! Lőjjétek hát
e szent helyeket, küldjétek hát bombáito-
kat az emberiség dicsőségének ez emlékére,
hisz azok csak emelkedni fognak értékük-
ben, törpeségtek mellett annyival inkább
kirnagaslanak. A Pantheont összelöhetitek,
de romjai s szelleme hirdetni fogják késő szá-
zadoknak, mint eddig, a francziák dicsőségét,
s hozzá ezentul a ti vandalizmustokat. Esán-
czokon megtörik erőtök, s golyóitok erőt-
lenül pattannak le az áthatlan lemezről,
melyre lángoló betükkel van feljegyezve a
nemzetnek, mely ma lábaitok alatt nyög -—
mubja, a szerep, melyet vitt, a szolgálatok,
melyeket az emberiség érdekében tett.

T. L.

A harangok.
Ki ne hallotta volna már az orosz és chinai

óriás harangok hirét, melyekhez képest a debre-
czeni hires líákóczi-harang csak kis csöngetyü. Azt
is hallottuk, hogy a harangok hangjához rég idö
óta bizonyos fontosság, sőt mondjuk ki magyarán,
babona is köttetett, moly ugy látszik, sok helyen
máig is érvényben van. Csaknem régiben olvastuk
a „Jász-Kunság"-ban, hogy Jászberényben egy
fenyegető vihar alkalmával el akarták harangozni a
jégesőt. Hitték, hogy a harangszó elűzi a menny-
dörgést, föltartóztatja a villámot, sőt elriasztja a
gonosz lelkeket is. E babona azon hiedelemben
gyökerezett, hogy a mennydörgés és villám a rosz
akaratu szellemek müvének tulajdonittatott. A
püspökök megkeresztelték a harangokat, hogy
elűzhessék az ördögöt és vihart, mert ekkor a
levegőben kóborgó rosz szellemek megijednek a
szentelt harang szavától. Voltak olyan korszakok
is, midőn a harangok országszerte zugtak napfo-
gyatkozás alkalmával, hogy olüzzék a félelmas
ellenséget, mely a nap fényes arczát irigyen el-
takará.

A harangokat nemcsak ünnepélyeson keresz-
telték meg, hanem ezenfelül többféle jelmonda-
tokkal is bőven ellátták, melyekben érthetően ki
volt fejezve a haranghoz kötött nagy fontosság.
Eüy régi harangon ily vers olvasható:

Halált jelentve, fájdalmasan sirok,
Megtörve futnak szét dörgés és villámok.
"Vasárnapon templomba hivlak el,
Az álmost ágyából verem fel
A szelek szavamra elhallgatnak,
S végét vetem emberi haragnak.

Elmésebbek e latin jeligék:
Laudo Deum verum, Plebem voco, congrego Clerum,
Defunctos ploro, Pestum fugo, Festa decoro.

Magyarul: Dicsérem az igaz istent, hivom a
népet, egybegyüjtöm a papságot, az elhunytakat
siratom, a pestist elűzöm, az ünnepeket diszitem.

Továbbá, hol a felső szót az alsóval kapcso-
latban kell olvasni:

Convoco Signo Noto Compello Concino Ploro
1 I I I ' I

Armas Dies Horas Fulgura Festa Kogos-
Esvbehivom Jelzem Jelentem Elűzöm Hirdetem Siratom
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a sereget a napokat az órákat a villámot az ünnepet a halottakat.

A harangok véderejéről valí hitet erősbitette
a következő történet. Durhamban néhány évvel
ezelőtt szokásban volt, hogy űrnap estvéjén a to-
ronyban To Deumot énekeltek, mely szokásra a
következő esemény szolgáltatott alkalmat. 1429-
ben a templomban, mialatt a barátok éjféli misét
tartottak, tűz ütött ki. Több ideig dühöngött a
tűz a toronyban is, de csodásán a harangok sér-
tetlenül maradtak.

1852-ben a máltai róni. kath. püspök a vihar
kitörése előtt szintén meghuzatta a harangokat;
másfelől az is bizonyos, hogy egy franczia város
ban a harangozókat épen akkor ütötte meg a vil-
lám, midőn azt olharangozni akarták.

A harang szava többféle körülménytől függ.
A leglényegesebb az érez milyensége. A vegyitek
mennyisége és minősége nagy befolyással van a
hang érczességére. A réz és czin alkotja az ércz-
bronzot, s ez a harangércz. Rendszerint több
abban a réztartalom, azonban minden harangöntő-
nek megvan saját kedvencz vegyszere. Némelyik
négy rész rezet vesz egy rész czinhez, másik töb-
bet vagy kevesebbet. Szigoru pontosság e tekin-
tetben nöm igényeltetik. Annyi bizonyos, hogy a
czin túlsúlya élesebb hangot eszközöl, de a vegyi-
téket törékenyebbé teszi. A harangöntő művészete
abban áll, hogy mindkét részre fól tudja használni
az előnyt. — Ha egy nagy harangot lassan éget-
nek, az anyag hangterjedelme erősebb lesz.

A harang azonban nem pusztán harangércz-
ből készül. Néha a czinhez és rézhez még egy
kevés ónt, arzenikurnot vagy horganyt is tesznek.
Kedvencz eszme az is, hogy az olvasztó kemen-
ezébe vetett ezüst javitja a harang szavát. Benve-
nuto Cellini VII. Kelemen pápa számára öntött
tiszta ozüstből egy szép kis harangot, melynek
külsőjére mindenféle bogár volt vésve, jelképezve,
hogy e kis harang ezüstszava elűzi ez ártalmas
állatkákat. Az ezüstön kivül még vasból és aezél-
ból is készitenek harangot. Az aczélharang olcsóbb
és könnyebb, s csengő hangja van, de mindamel-
lett is nem hangzik el messzire. Az öntött vas egy
kevés czin tartalommal nem igen felel meg a czél-
nak. Beszélnek üveg-, sőt fa-harangról is, de nem
képzelhetjük el, hogy az üvegharang hogy bir-
hatná ki a kolomp erősebb ütését, sem azt, hogy
a faharang buta hangja érdemes volna egy to-
ronyba.

A harang szava feltételeztetik továbbá a ha-
rang terjedelmétől, alakjától s vastagságától. A
harang szokásos idomát nem szeszélyesség válasz-
tatta. A tapasztalat igazolta, hogy a bevett idomú
harang jóval nagyobb hangot ad, mint a másforma
alakzatu. Mennél szélesebb az átmerő, annál mé-
lyebb a hang. Még eddig a legnagyobb harang
Moszkvában van. Körülbelől ötszázezer fontot
nyom. De még nem érte meg azon tisztességet,
hogy fölakasztassék, ennélfogva hangjáról nem
lehet itéletet hozni. Hihetőleg recaegŐ3 szava loí.ne,
mert rajta széles repedés látható, mi egy tüzvész
alkalmával eredt. A harang nevezetesen egy nagy
gödörben vau elhelyezve, s a tüz a felibe épült
alkotmányba kapott. A nép, mely babonás kegye-
lettel viseltetik e harang iránt, oltásához sietett,
s midőn a megtüzesitett érezre hideg vizet öntött,
az szétrepedt. E haranghoz még most is bucsut
járnak; midőn lépcsőkön keresztül leérnek az
üregbe, keresztet vetnek magukra.

Egy angol utazó egy kis darabot kért belőle,
hogy vegytanilag megállapítsa az érez anyagát,
azonban kérelmétől elutasittatott. De ujabb idő-
ben Miklós czár vegytani bontás alá adván, ki-
tünt, hogy hat rész rezet, s egy rész czint tartal-
maz, ezenfelül alig van benne valami vegyitek.

Minthogy a harangszót tetszés szerint lehet,
hol vastagabbra, hol vékonyabbra idomítani az
öntés alkalmával: könnyen átláthatjuk, hogy több
különféle harangocska egymásmellé helyezve,
zeaeszerré válhatik. Az utrechti dom tornyában
is van ilyen harangjáték. A kis harangokat kul-
csokkal ellátott forgó henger veri, s e kalapács-
alakú kulcsoknak a henger lyukaiba való elhelyezése
szerint egész éven át többféle zsoltárt harangoz el
a harang.

Ilyen harangjáték Ausztriában is van, t i.
Salzburgban. A ki elöször hallja, valóban megle-
pően szépnek a kellemesnek találja. Utrechti ta-
nuló koromban elég módom \ olt benne gyönyör-
ködni.

Tengerészek regélnek a tengerben levö ha-
rangokról is. Egyszer ogy haió Cornwallba tem-
plomharangot hozott, a hajó" a viharban minden
rajtalevővel elmerült, s most vihar alkalmával a
part mellett állitólag lehet hallani akarangzugást.
Hasonló történetet beszélnek Sz.-Ouenben is, hol
a halászok rá ueui vehetők, hogy tengerre eisáll-

Ili ' i
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janak, ha fülöket a viz fölszinére tartva a láthat
lán harang tompa zugását hallják, mert e hang
rosz időt jelez. A tudományos omber könnyen
megfejtheti, hogy mit hallanak, nevezetesen
szél mozgásba hozza a felső hullámok által az
alantabb eső vizet is. Egy dán hajós beszélte, hogy
mikor elmerült, öntudatának elvesztése előtt
hallotta a kopenhágai toronyban lévő harangok
zugását. Egy másik angol, ki szintén közel volt a
vizbehaláshoz, azt mondá, hogy ő ugy hallotta,
mintha az ég minden harangját meghúzták volna
közel halála jelentésére, holott azon a tájon csak
egy harang volt, s az is repedt. Vajjon nem a füle
csendült-e meg, s ezt vélte a világ összes harangja
zugásának? K. T. K.

A llulikovszky-enilék Nagyváradon.
1848/9-diki szabadságharczunk hősei és vér-

tanúi közt nem egy idegen föld szülötte is van,
ki hazánkért ontotta vérét. Bemtől, Guyontól,
Leiningentől, Woronietzkytől kezdve, a német,
lengyel, olasz nemzet annyi sok hős fia küzdött
sorainkban, segitett dicsőségünknek s áztatta vé-
rével csataterein-
ket — vagy vesz-
tŐhelyeinket . . .
Egy küzdő nem-
zet iránti rokon-
szenv, vagy a vi-
lágszabadság áb-
rándosságában

is magasztos esz-
méje ösztönözte
őket, hogy ma-
gyarokká legye-
nek, mig a ma- •_ - - _ - ---=" ~—
gyár független-
ség harcza kivíva
nincs. Köny és
áldás emlékeze-
töknek!

Köny és áldás
a nemes keblü
szerencsétlen if-
junak is, ki Nagy-
Váradon , nem

dicsteljes harcz-
ban, hanem vér-
itéletileg lövetett
agyon ügyünk

iránti rokonszen-
veért, kinek, a

nélkül, hogy
küzdhetett volna
— mégis meg
kellé halni éret-
tünk; köny és ál-
dás Rulikovszky
Kázmérnak.

Nemes és jó-
módu lengyel csa-
ládból, Wolhynia
Zwiahel helysé-
gében született,
s midőn az orosz
1849-ben hazánk-
ba tört, ő a Wos-
neseczky nevét

viselő dzsidás-ez-
redben mint szá-
zados szolgált.

Nöm egyodül volt az ezredben, kinek vére
fellázadt a gondolatra, hogy egy szabadságaért
küzdő s jogaiban megsértett nemzet gyilkosa
logyen, ő is, elnyomott s szabadság-sovár nemzet
fia. Fogyvertársai legnagyobb része, majd az egész
ezred igy érzett; s halk összeesküvés volt köztük,
hogy mihelyt az alkalom kedvez: átállanak a ma-
gyarokhoz.

Az alkalom azonban nem kedvezett. S kény-
telenek voltak lemondani szándékuk kiviteléről.
Az egyetlen, a ki nem mondott le ép oly veszélyes
mint nemes szándékáról: Kulikovszky százados
volt. Átszökött a magyarokhoz, vagy legalább
elfogatta magát.

Az orosz napiparancs azt mondá „elfogták"
— de az orosz táborban jól tudták, hogy' tör-
tént.

A szabadságharcz azonban végét járta már.
Görgei a fegyverletétel iránt alkudozott már az
orosz vezérekkel s Rulikovszkynak nem is adtak
fegyvert kezébe, egyszerüen a hadifoglyok közé
sorozták.

E körülmény azonban nem menthette már
meg. A fegyvorletétel után, a hadifoglyok közt

ő is Paskievics kezébe került. S mivel tudva
volt, hogy jó szántából jött át a magyarok-
hoz: Eulikovszkyra halálos itéletet mondatott
a vezér a Nagyváradon, aug. 28-án, agyon is lö-
vette . . .

Sirja, a nagyváradi köztemető szélén, 21 évig
jeltelen állott. De jeltelenül is a közkegyelet tár-
gya; s az abszolutizmus sivár éveiben, minden
őrködés, tilalom, sőt bántalmazások daczára, me-
lyekkel a sir látogatóit illették, — Rulikovszky
sirja ritkán volt fris koszoru nélkül.

Végre, 21 év leforgása után, Nagy-Várad és
vidékének hazafias kegyelete diszes emlékkel je-
löltette meg az elvérzett fiatal lengyel hős porai-
nak nyugvó helyét. Halála napjáról (augusztus
28-kán) a rosz idő miatt a leleplezést el kellvén ha-
lasztani, az emlék szeptember 4-kén lepleztetett
le, egyszerű ünnepélyességgel; nagy népsokaság
részvevő jelenlétében. Jeles, hazafias beszédet
tartott Ember Pál mezőkeresztesi reformált lel-
kész ; a beszéd alatt az emlékkőről lehullt a
lepel. Az emlékkövön, melynek s környezetének
csinos rajzát mai számunk közli, következő fel-
irat áll:

Rulikovszky Kázmér síremléke Nagyváradon a közös sírkertben.

Rulikovszky Kázmér
lengyel születésü

volt orosz dzsidds-kapitány,
a magyar szabadságharcz pártolásáért

hivégeztetett
1849. augusztus 28-dikán.

Béke hamvaira.

A beszéd végeztével a nagyváradi dalárda,
nemzeti zászlók körül csoportosulva, éneklé a
Szózatot, s ezzel vége lett a kegyelet- és hála-
sugallta egyszerű ünnepélynek.

„Az ünnepélynek vége, — irja ez alka-
lomból a „Nagyvárad" czimü helyi lap, — de a
kegyeletnek, melyet Nagyvárad népe azon férfi
iránt táplál, ki hazánk iránt oly rokonszenvet
mutatott, nem lesz vége soha, és minden év augusz-
tus 28-án, mint Rulikovszky Kázmér agyonlöve-
tése napján, nem egy női gyönge kéz fogja sirját
virágokkal koszoruzni!"

1 franczia köztársasági kormány.
A franczia köztársasági kormány tagjait mu-

tatjuk be sikerült csoportozatban. A sedani kata-
strófa után egy nappal, szept. 3-án vállalkoztak e
férfiak a nehéz feladatra: Francziaország meg-
mentésére, s a kétségbeesett önvédelmi harcz
folytatására. Azóta már több mint két hó mult el,
s a franczia nemzet még ma is folytatja a széni
harczot. A sikerre, fájdalom! kevés a kilátás, s a
német hadak, ugy látszik, földig akarják tiporni
Francziaországot. A köztársasági kormány elkö-
vetett mindent, s igyekezett a mult rendszer bor-
zasztó hibáit helyrehozni a nemzeti lelkesedés
fokozása által, de a sors csapásait nem volt képes
eddig megállítani.

Az uj kormány élére, mindjárt megalakulása
után Trochu tbkot hivták meg, kinek közelebb
adtuk arczképét és életrajzát. Nehány nappal
Párisnak a poroszok által történt körülzárolása
előtt azonban a kormány megosztotta a teendőket,
s Tours városába delegált egy kormányt, s mig a
páriáinak tovább is Trochu maradt élén s vezeti
Páris védelmét, addig Toursban, mióta Párist

léghajón elhagy-
ta, Gambetta lát-
szik vezetni az
ügyeket, még pe-
dig erélyes kéz-
zel. Gambettát
szintén csak nem
rég ismertettük
meg olvasóink-
kal, valamint Ju-
les Favre-t a
köztársasági kül-
ügyminisztert is.

Crémieux
(Izsák Ad.), mint
1848-ban, ugy ma
is igazságügymi-
niszter, megér-
demli, hogy bő-
vebben foglalkoz-
zunk vele. 1796.
ápril 30-án szü-
letett Nimes-ban
izraelita szülők-
től, s nevelkedett
Párisban és Aix-
ben, hol 1817-
ben ügyvéd lett,
s politikai perek-
ben sok tehetsé-
get és bátorságot
tanusitott. 1830
után Párisban a
semmisítő szék-
nél Odilon Barrot
helyére nevezte-
tett ki ügyvéddé,
s itt csakhamar

népszerü lett,
mint a sajtó- és

fenyitőperekbe
keveredett ellen-
zéki irók és de-
mokraták fővé-
delmezője. Midőn
1840-bon a ke-
leti kérdés ke-
rült a napirend-

re, nagy buzgalommal fogta pártját keleti hit-
sorsosainak, s utazást tett Törökországba és
Egyiptomba, s mindenütt fellépett az üldözött
és börtönre vetett zsidók érdekében. 1842-ben
Chinon kerület választotta meg képviselőnek a
kamarába, hol Odilon Barrot mellett az ellen-
zék soraiban foglalt helyet, s részt vett az al-
kotmányos ellenzék akkori küzdelmeiben. 1846-
ban ujra választatott, s heves harczot folytatott
a Guizot-féle miniszterium ellen, erélyesen sür-
getvén a reformokat. Az 1848-ki februári na-
pokban, midőn kezdetben az orleansi herczegnő
regenssége mellett nyilatkozott, később azonban,
— nem minden aggodalom nélkül — csatlakozott
a köztársaság kikiáltásához, — tagja lett az ideig-
lenes kormánynak, s az igazságügyi tárczát vette
át. Indro-mogye az alkotmányozó gyűlésbe válasz-
totta, melynek, mint a kormány tagja és miniszter,
számot adott működéséről. Egy hónappal később,
midőn Portalis és Landrin államügyészek először
kértek engedélyt Louis Blanc perbe foghatására a
május 15-ki merénylet miatt, Crémieux kollegája
mellett nyilatkozott, mire az államügyészek le-
mondottak, de nemsokára, junius 7-én a miniszter
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is kénytelen volt lemondani. Mint képviselő, elvi
kérdésekbon nem vált el a demokrata baloldaltól,
de kevés rokonszenvvel viseltetett Cavaignac tbk
kormányzá a irányában, s inkább Napoleon Lajos
hg jelöltségének kedvezett. Ennek desz. 10-én
bekövetkezett megválasztatása után azonban a
hegy-párthoz közeledett, s egyike lett ismét a leg-
hevesebb ellenzéki szónokoknak. A törvényhozó
testületbe ismét megválasztatván, teljes erővel
küzdött a monarchikus pártok koalicziója ellen,
de az elnök magán politikájának sem tstt enged-
ményeket. A decz. 2-ki államcsíny után elfogatott,
s előbb a Mázas fogházba, később pedig Vincen-
nos erődbe vitetett, de rövid idő mulva ismét sza-
badon bocsáttatott. Ezután 19 évre visszavonult
a nyilvános politikai pályától, s élt az emberiség-
nek és ügyvédi gyakorlatának. Többször volt
alkalma ez időközben is elnyomott hitsorsosai ér-
dekében fellépni, s két év előtt Bukurestbon is
megfordult, tekintélyét vetvén latba, a zsidók ül-
dözését nemcsak nem akadályozó, hanem inkább

raczia feje volt, 1803. júl. 10-dikén született
Marseilleben, s mint bátyja, ő is élénk részt vett
a juliusi forradalomban. Kezdetben kereskedelmi
ügynök volt Párisbm, s bátyja halála után meg-
választatott a kamarába, hol a szélsőbalra ült, s
jelentékeny tevékenységet fejtett ki pénzügyi
kérdésekben. A februári forradalom után 1848-ban
az ideiglenes kormány tagja és párisi maire (pol-
gármester) lett. Ugyanazon év márcz. 5-dikén
Goudhaux lemondása után, átvette a pénzügyi
tárczát, s azt a legterhesebb viszonyok között a
juniusi felkelésig vitte. Meg választatott egyszers-
mind az alkotmányozó gyűlésbe is, hol a mérsé-
kelt demokrata párthoz tartozott, s sok ügyesség-
gel védelmezte keményen megtáma lőtt pénzügyi
intézkedéseit. Még a deczemberi napok előtt visz-
szavonult a magánéletbe, s csak a hatvanas évek
vége felé lépett ismit a nyilvánosság elé, mint az
ellenzék egyik támasza a törvényhozó-testületbon.

! 1867. ápril 30-án megjelent a berlini béke-banket-
ten, s egy a német liboráüsok által nagy tetszéssel

az irói, mint a politikai pályán mindig a Simon
nevet használta. 1814. decz. 31-kén Lorientban
született, s tanulmányai befejezése után a tanári
pályára lépott. Már 1839-ben Cousint helyettesí-
tette a Sorbonne-ban, mint a bölcsészet történe-
tének tanára, s itt nagy sikerrel működött 12 éven
át. A februári forradalom után képviselővé vá-
lasztatott Cotes du-Nord megyében, s az alkot-
mányozó gyülésben a mérsékelt köztársasági párt-
hoz csatlakozott. Felolvasásait a Sorbonne-ban
1851-ben az akkori kormány egy külön határo-
zattal szüntette meg, s midőn az államcsíny után
a hódolati esküt megtagadta, egészen elvesztette
tanári állását. Belgiumba nyert ezután meghivást
s 1855 és 56-ban a legkitünőbb belga egyeteme-
ken, Gént, Lüttich és Antwerpen városokban tar-
tott bölcsészeti előadásokat, melyek élénk tet-
széssel találkoztak. 1863-ban az akadémia tagjává
választotta, s ugyanazon évben Loire megye a
törvényhozó testületbe küldötte, hol az ellenzéki
kisebbséghez csatlakozott, s szónoki tehetsége

A franczia köztársasági kormány.

Cremieux.

Picard.
Garnier-Pages.

Gambetta.

Pelletan Jenő.
Rochefort.

Favre Gyula.

Simon Gyula.
Ferry Gyula.
Arago Emanuel.

Glais Bizoin.

előmozdító román kormánynál. Utját ekkor fővá-
rosunkon át vette s ovácziók tárgya volt a pesti
zsidóság részéről.

A mult évi átalános választások alkalmával
a 3-ik párisi kerület választotta meg a törvényhozó
testületbe, 8 csatlakozott a mérsékelt köztársasá-
giakhoz. Az ujabb események a már 74 éves, de
még mindig erőteljes férfiut ismét miniszteri
polezra emelték, s nehány hét óta ő látja el még a
hadügyi tárczát is a lemondott Leflo tbk helyett.

Picard Ernő 1821. decz. 14-én Párisban szü-
letett, B mint „párisi fi"-t mindig is párisi kerüle-
tek küldötték őt a törvényhozó gyűlésekbe. Az
ötvenes évek elején tagja volt a régi „ötös ellen-
zékinek. Egyike volt a Haussmann-féle pénz-
ügyi gazdálkodás leghevesebb ellenzőinek, s nem-
csak szónoki erővel, maró gunynyal, hanem szak-
ismerettel támadta meg a császári kormány pénz-
ügyi intézkedéseit.

Qarnier-Pagés (Lajos Antal), öcscse István-
nak, ki a juliusi dynasztia alatt a franczia demok-

fogadott beszédben kijelentette, hogy Franczia- és
Nématországnak nem áll érdekükben egymás
megrontására törekedni, a feladatuk a czivilzáczió
és humanitás előmozdításában egymással verse-
nyezni. Kimondotta azt is, hogy minden franczia
hadilárma Németország ellenében, csak mesterkélt.

Pelletan Jenő 1813. okt. 28-dikán született
Royanban. Hírnevét irodalmi munkássága által
alapitotta meg, kivált „Uj Babylon" czimü müvé-
vel, s egyik előharczosa a nők emanczipácziojanak
is. 'l863 óta képviselő, s a mult évben a párisi
kilenczedik kerület ismét megválasztotta. _

Rochefort Henrit ismerik már olvasóink. A
folyó óv tavaszán, a májusi mozgalmak alkalmával
adtuk arczképét és életrajzát. Egyet mégis mög
kell róla említenünk. A jelenlegi nehéz napokban
mérsékletet tanusitott, s még az általa alapitott
„Marseillaise" szélsőségei ellen is kikelt. Pana
védőimének szervezésében padig kitünő tevékeny-
séget tanusit.

Simon (Gyula), családi nevén Saisse, de ugy

által csakhamar tiszteletet vivott ki magának még
az ultra-konzervativ többségnél is. A parlamenten
kivül a népnevelés terjesztésére és a munkásnők
helyzetének javitására irányozta figyelmét. Mun-
kái alapos tanulmány, önálló felfogás, s előadási
csin által tünnek ki. „A lelkiismeret szabaditásá-
ról" és „A szabadságról" irt műveiben a bölcsé-
szetet alkalmazza a politikára és államgazdaságra.
Említésre méltók még „A munkásnő" és „Az
iskola" czimü művei, mely utóbbiban a kötelező
és ingyen elemi oktatás mellett szólal fel. Most a
közoktatási tárczát látja el, 8 bár engednék a vi-
szonyok, hogy tehetne valamit a Francziaország-
ban elhanyagolt népnevelés érdekében.

Ferry Gyula, ki a hírlapírói elemet képviseli
az ideiglenes kormányban, 1832. ápr. 5-én szüle-
tett St.-Diébou (a most németek által megszállott
Vosges-megyében). Sok ideig munkatársa volt a
„Gazette de Tribunaux"-nak (Törvényszéki lap),
azontul pedig 1865—69-ig a „Temps" szerkesz-
tője, s mint ilyen élesj tolla által tünt ki, Hauss-
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mann gazdálkodása ellen írt czikkeit „Les cotnptes
fantastiques á' Ilaussmann" czimmel külön kötetbe
is kiadta. 18(>9-ben a párisi hatodik kerület kép-
viselőjének választotta a törvényhozó testületbe, s
beszédei és szavazatai után itélve a mérsékelt
köztársaságiakhoz számítjuk.

Arago (Emanuel) a hirneves tormészettudós
fia, 1812. aug. 6-kan született Párisban, s ifjusága
első évében a szépirodalommal is foglalkozott.
Irt több vígjátékot és bohózatot, azonban 25 éves
korában lemondott az irodalomról, — jogot tanult
és ügyvéd lett. Mint ropublikánus, élénk részt
vett az 1848-ki februári eseményekben. A köztár-
sasági kormány febr. 27-én kormánybiztosi czim-
mel és teljhatalommal Lyonban küldötte, hol
azonban nem sikerült neki az egymás ellen szen-
vedélylyel harczoló szélső pártokat kiengesztel-
nie, s az ugy nevezett nemzeti műhelyek fentartá-
sára kivetett adójával még a polgári osztályt is
maga ellen ingerelte, a nélkül, hogy sikerült
volna neki a munkásokat kielégitenio. Képviselő is
volt, de csak ritkán jelent meg a nemzetgyűlésben.
Ugyanazon év máj. 25-én a kormány berlini kÖ-
vetté novezte ki, midőn azonban hirét vette
Napoleon Lajos elnökké választatásának, elbocsát-
tatását kérte és visszatért Párisba. A törvényhozó
gyülésben többnyire a hegy-párttal szavazott.
Decz. 2-dka után ő is visszavonult, Francziaor-
ezágot azonban nem hagyta el. A mult évben a
párisi nyolczadik kerület megválasztotta a tör-
vényhozó-testületbe, s csatlakozott a mérsékeltek-
hez, ellenezve a szélsőségeket, mint ellenezte már
azokat 1848-ban Lyonban.

Utoljára hagytuk Glais-Bizoint, kinek életé-
ről keveset tudunk. A törvényhozó-testületben
mindig az ellenzékkel szavazott, s nem annyira
szónoklatai, mint inkább talpraesett közbeszólásai
által tünt ki. Az elnöki reijdreutasitások nem fog-
tak rajta, s nem volt ritkaság egy-ogy tudósítás-
ban a törvényhozó-testület üléseiről 20-szor is
találkozni Glais- Bízóin nevével.

Ime ezek a franczia köztársasági kormány
tagjai. Legnagyobb részt a mérsékeltebb elemek-
hez tartoznak, s ha a viszonyok engednék a kor-
mány megszilárdulását, multjoknál fogva a leg-
szebb reményekre jogosithatnának Francziaország
jövőjét illetőleg. Igy azonban a fegyverek szeren-
cséjétől függ, hogy fenállhatnak-e? Mi óhajtjuk,
hogy sikerüljön nokik megmenteni, a mi még
megmenthető, s azután egyetértőleg igyekezze-
nok a mult hibáit helyrehozni, s Francziaországot
ujból kk-melni a porból. //. A.

Egy sirkőfaragó műhelyében.
— Hawthorne Nathaniel beszélye. —

Ezelött nehány évvel egy nyarat Edgar-
townban, a „Mártha szőlőskertje" nevü szi-
geten töltvén, egy sirkő-faragóval kötöttem
ismeretséget, ki oda Massachusets belsejéből
származott, munkát és foglalkozást keresvén
szomoru mestersége számára. Üzlete oly
kitünően sikerült és jövedelmezett, hogy
barátom a palakövet és márványt csakhamar
aranynyá os ezüstté remélte átváltoztathatni
és biztosan hitte, hogy azon két-három hó-
nap alatt, melyeket Nantucketben és a „Sző-
lőskertében szándékozott eltölteni, legalább
is ezer dollárnyi összeget mindenesetre
megtakaríthat. Az elzárkózott életmód s az
a gyermeteg, egyszerü szellem és jellem, a
mely e szigetek s különösen a „Mártha sző-
lőskertje" lakóinak még mindig egyik leg-
főbb ismertető jele, sokkal tartósabb és ked-
vesebb emléket biztosit az elhunyt kedvesek
számára, mint a milyet a nagy világ folyto-
nosan váltakozó ujsághajhászata és örökké
zsibongó zaja nyujthatna bárhol is másutt
a mult idök eltünt, elenyészett, megsiratott
drága lényeinek. Mert mig egyfelől vala-
mennyi család majdnem lázas buzgósággal
siet emléket emelni elköltözött kedvesei sir-
halma főié, addig másfelől az óczeán tiszta,
romlatlan lehellete oly kitünö egészséggel és
hosszu élettel ajándékozza meg a szigetek
lakóit, hogy biz ott egy folytonosan ott lakó
sirkő-faragó müvésznek édeskevés lenne a
keresete. Saját emlékkövét, melylyel éhen
hálását fogná jelzeni, valószinüleg mihamar

el kellene készítenie. S ennélfogva ide a sir-
köveket rendesen máshonnan szokták szál-
litani.

A mint az edgartowni temetöben jártam-
keltem — hol a halottak oly rég óta pihen-
nek , hogy a föld, mely szétporladozásuk
által kövérré lőn, visszatért őseredeti buja
termékenységére — itt e régi temetőbea a
sirkőíaragászatnak igen sokféle és változatos
mutatványaira találtam. A régibb kövek,
melyek például száz, vagy még annál is
több évesek, széleiken gondosan kidolgozott
virágfaragványokkal, tetőiken pedig válto-
zatos alaku halálfőkkel, keresztcsontokkal,
sarlókkal, homokórákkal s a halandóságnak
más efféle szomoru jelvényeivel vannak di-
szitve. Imitt-amott egy-egy szárnyas kherub
is látható, hogy a gyászolók lelkét fölfelé
irányozza. A góth izlés e termékei bizonyára
jóval felülmúlták ama régibb kor gyarma-
tosainak müvészeti ügyességét s valószinü-
leg Londonban készültek és onnan hozták
azokat ide az Óczeánon keresztül, hogy e
magános sziget elhunyt kitűnőségeinek em-
lékezetét megörökitsék. Az ujabb emlékek
már inkább csak palakötáblákból vannak
faragva, mindennapi, közönséges Ízlésben,
mindenféle fölösleges czifraságok nélkül,
egyszerüen caak arra szánva, hogy a több-
nyire nagyon is elkoptatott föliratokat elő-
tüntessék. Mig mások — és megvallom,
hogy ezek mind érzelmeimnek, mind müiz-
lésemnek sokkal inkább megfeleltek — a
sziget szürke sziklájából voltak durván ki-
metszve, a mint látszik, épen a fenn mara-
dott barátok és rokonok gyakorlatlan kezei
által. Némelyeken pusztán csak egy név
kezdőbetűi állottak, mig mások helyesirás
nélkül mély betűkben oda metszett prózával
vagy rímekkel voltak boritva, melyeket on-
nan oly sok év moha és porlasztó téli esői
sem voltak képesek letörölni. Ezek, ezek vol-
tak azok a sirok, melyekben az igazán sze- j
retettek pihentek! A sírkövekre metszett
dicséretek hivságos és hazug volta nem ok-
nélkül szolgált mindig és fog szolgálni ez-
után is méltó gúny tárgyul; de a hol a sze-
retet és fájdalom vési be a betüket saját
kinteljes fáradozásával, bizonyosak lehetünk,
hogy a szivek öszinte, valódi emlékei van-
nak oda lemásolva.

Uj ismerősöm, a szobrász — miért
ne nevezhetném őt szobrásznak, mikor ma
már minden czimerfestő legalább is Rafael-
nek tartja magát? — kész piaczot lelt itt
fényes márványlapjai számára s mindkét
keze tele volt munkával, hogy azokra felira-
tokat és diszitményeket faraghasson, öreges
ember volt már, egy Wigglesworfch nevü,
régi puritán család sarjadéka, szivében és
eszében bizonyos egyszerűséggel, mondhat-
nám: együgyüséggel, a mely hitem szerint
sokkal ritkábban található föl a yaukee-knél,
mint bármely más nemzet között. Szürke
haja és ránczos homloka daczára is majdnem
gyerekes volt minden mozdulatában és tet-
tében, kivéve saját mesterségét; ugy látszott
— ha ugyan észleleteim félre nem vezettek
— hogy ő az egész emberiséget csak olybá
tekintette, mint olyan egyének tömegét, a
kiknek mindnyájának sírkövekre van szük-
sége; a mi pedig irodalmi ismereteit illeti, e
részben, ugy látszik, akár a prózát, akár a
költészetet veszszük, soha sem volt képes
többre haladni, mint a mennyit egyszer
vagy másszor imitt-amott a síremlékek már-
ványlapjain bevésve látott. Egyetlen igye-
kezete és hivatása volt a sirok halhatatlan
zarándokai között, — az; a kötelesség, melyre
u gondviselés ugyszólva vésővel kezében
küldé ez öreg embert a világra — hogy a
holttesteket megjelölje, nehogy el találja
feledni neveiket szent Mihály a föltámadás-

i kor. De szerény hatáskörében se mulasztá
j el összatarlózgatni a földi és földfeletti böl-
cseség egy-ket ágacskáját, — oly sok sír-
gödör hajtásait.

És bárminü gyászosnak tünjék is föl
szomoru hivatása, mégis oly vidám lelkületü
vén ember volt, a milyenné csak tehet vala-
kit az egészség, tiszta erkölcs és a gondok
hiánya; és bármily szomoru felirat kirnet-
széséhez is csak azzal az elégült, örörnteljes
kedélylyel fogott, mely a munkást munkája
mellett éneklésre ösztönzi. Egyszóval, én az
egész Wiggksworth urat igen mulattató,
gyakran oktató s minden tekintetben érde-
kes jellemnek találtam; s részint kellemes
társalgásáért, de leginkább azért, hogy fog-
lalkozása sohasem változó vonzerőt gyako-
rol „minden emberre , ki asszonytól szüle-
tett", egészen megszoktam naponként leg-
alább két-három órát mühelyében tölteni el.
Észrevételeinek és megjegyzéseinek sajátsze-
riien találó volta és azoknak mesterkéletlen,
keresetlen igazsága — oly igazság, mely az
ő korlátolt látköre folytán egészen tömörré
lett, ugyszóiva megcsontosodott — oly za-
matot kölcsönzött beszélgetéseinek, melyet
a csupa világiasság és átalános műveltség
minden bizonynyal tönkre tett volna.

Némelykor a különböző márványfajok
viszonlagos jósága fölött vitatkoztunk, min-
denikből számtalan darab lévén a műhely
falaihoz támasztva; máskor meg órákig elül-
dögéltünk ott csendesen, a nélkül hogy
bármelyikünk csak egy árva szócskát is
ejtett volna, mig én figyelmesen követem
szemeimmel vésője ügyes mozdulatait, a mint
a Nortonok, Mayhew-k, Luce-k, Daggetek s
a „Szőlőskert" többi őscsaládainak neveit
egymásután betűként kimetszegeté. Gyak-
ran egy müvész büszkeségével beszélt a jó
öreg kőfaragó ügyességének egyik-másik
kedvenczebb termékéről, melyek Uj-Anglia
falusi temetőiben imitt-amott szét vannak
szórva. De legfőbb és legtanulságosabb mu-
latságomat abban találtam, hogy végig
hallgatám a megrendelőkkel folytatott be-
szédeit és alkudozásait, kik olyankor szélté-
ben-hosszában előadták és leírtak a kivánt
síremlékek alakját és minőségét, azurán
elmondották, hogy az elhunyt kitűnőségnek
mely czimeit kell megemlíteni s mekkora
fájdalmat kell a sír-iraton kifejezni, s véjire
nagy szomoruan azt is megkérdezték, h< gy
melyik volna hát az a legutolsó ár dollárok-
ban és cent-ekben számitva, melyért őszinte
érzelmeiknek márványlapra vésett másolatát
megkaphatnák. Valóban l«lkem ilyenkor sok
olyan uj benyomásra és es/.mére tett szert,
a melyek, meglehet, sokkal tovább megma-
radnak abban, mint Wigglesworth ur leg-
keményebb márványán talána legmélyebben
bevésett betük is.

Egyszer egy öregecske nő jött oda egy
síremléket megalkudni, melyet első szerel-
mének szánt, kit valami 40 évvel ezelőtt
egy czethal ölt meg a Csöndes-oczeánon.
Igazán csodálatos, hogy egy földi érzelem
benyomása oiy hatalmasan tul tudá élni
késöbbi életének sokféle változatait,melyek-
nek folyamában elöbb feleség, azután anya
és — a mennyire megítélhetem — kedves
és boldog házinö volt. Elgondolkozván e
dolog felett, ugy tetszók nekem, hogy ez
élethosszig tartó fájdalom -- legalább az ő
hite szerint minden bizonynyal az volt — e
nő élettörténetének egyik legszerencsésebb,
legboldogabb mozzanata vala. E bánat ke-
délyének, lelkének bizonyos eszményiséget
kölcsönzött és tisztábban s kevésbbé földiesen
tartámegőt, miut különben lett volna,azáltal,
hogy rokonszenvének egy részét elvoná a
földtől. Az élvezetek zajában a földi, gondok
nyomása alatt és ez élet meleg anyagisága
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közepett1; egy látomány tölté be lelkét, mely
ez érintkezés folytán sokkal jobbá neme-
sebbé lőn. Érett korában választott férjéhez
hü maradva s őt sokkal valódibb érzelem-
mel szeretve, mint a hogy fiatal korának e
ködszerü álma iránt valaha érezhetett volna,
még mindig épen megőrizte képzeletszerü
hüséget az oczeán keblén pihenő számára,
elannyira, hogy azáltal e közönséges jellem
egészen fölemelkedett és átszellemült. Só-
hajai: mintha az ég lehellete volnának a
magasból leikéhez. A jó asszony igen ko-
molyan kérte, hogy a tervezett emlékkő
széleit szép faragványu tengeri növények
díszítsék, közbe-közbe csavaros héjú tengeri
csigákkal, a hogy azok valószinüleg szeretője
csontvázát boritják vagy körülte szétszórva
hevernek a Csöndes-oczeán sötét örvényé-
ben. De Wigglesworth ur vésője képtelen
lévén e művészetre, a szegény nő kénytelen
volt megelégedni egy rózsával, mely letö-
rött ágáról szomoruan csüng alá.Eltávozása
után megjegyzem, hogy e jelvény nem épen
a legmegfelelőbb.

„S mégis" — mondá barátom, a kőfaragó,
mintegy megtestesítvén e képben mindazon
gondolatokat, melyet saját lelkemen végig
vonultak — ,,e letört rózsa negyven éven
keresztül árasztá édes illatát e jó nő életére."

Szemlélődésem valóban ritkán talált oly
kedves táplálékot, mint a fentebbi példában.
A megrendelők közül, ugy hiszem, egyik
sem érintette lelkemet oly kellemetlenül,
mint egy öreg ember, ki negyedik nejét kar-
ján vezetve azért jött, hogy házas ágyának
három előbbi birtokosa számára sírköveket
rendeljen meg. Bizonyos aggódó érdekeltség-
gel figyeltem rá, hogy vajjon visszaemléke-
zése valamelyik elhunyt nejére érzelemtelje-
sebb-e, mint a másik kettőre, de ilyesminek
még csak látszatát sem tudám fölfedezni
nála. Mindhárom emlék anyagának és alak-
jának egyenlőnek kellett lennie s mindeniket
dombormüre faragott két szomoru fűzzel
kellett földiszitni, ugy hogy e két rokon-
szenves fa egyike a másik fölé hajoljon, mely
középen ketté törve a hamvvederre boru-
land. S valóban ez a képlet volt Wiggles-
worth urnál az övegyen maradt házastársak
veszteségének állandó jelképe. Egészen meg-
borzadtam e szürke polygarnistától, ki oly
annyira elveszte az egyéniség szent érzékét,
melynek a házas életben érvén vesülni kellene,
hogy talán képes lett volna ujjain számlálni
elö: hány nő feküdt egykor oldalánál, kik most
már sírjaikban pihennek. Söt ugy vettem
észre, — hisz' ha megbántom is őt, nem oly
nagy dolog -- mintha élő feleségére egy
oldalpillantást vetett volna, mely azt látszott
kifejezni, hogy hajlandó lenne inkább négy
sirkövet rendelni meg egyszerre, ha ezáltal
egy kis megtakarítást csinálhat! — Sokkal
inkább tetszett egy szigoru tekintetü vén
czethalász kapitány, ki egy széles márvány-
lap^t rendelt meg, két osztályra elkülönítve,
melyek közül az egyik elhalt felesége sír-
iratát fogja tartalmazni, a másik pedig üre-
sen lesz hagyva, mig a halál az ö saját nevét
is rá fogja vésni. Miként ez gyakori eset a
,,Mátra szőlőskertje" czethalászai között, e
viharverte özvegy oly sokat bolyongott
életéber; a távoli tengereken, hogy husz évig
tartott házasságából alig töltött hármat saját
hajlékában s ezeket is csak szétszórt időkö-
zökben. Igy tehát ifjúkorának választottja,
— noha mindkettőjüknek hajló korában halt
el — még mindig üdén tartá meg emlékezete
körül a mézes hetek harmatcseppjeit.

(Vége követk.)

Az északi-fény.
Okt. 25-én este hazánk egy ritka kedvezmé-

nyébon részesült a természetnek. Az ég boltozat-
nak mondhatni majdnem egész északi felét élénk
piros fény boritá be. Mint e lapok olvasói előtt
már bizonyosan tudva van: ez az északi-fény a
hires aurora borealis volt.

Eszaki-fényt látni hazánkban, magában
véve még nem tartozik a nagy ritkaságok közé,
azok, kik tudják ismertető jeleit, és ép ezért már
jókor figyelmessé lesznek reá, csak a közelebbi
évtized alatt is többször láthatták ennek egyes
részeit. E sorok irója maga is, valamint fent az
északi országokban, ugy hazánkban is többnek
volt szomtanuja. A mi azonban o legközelebbi tü-
neményt méltán figyelmünk tárgyává teszi, az
annak nagyszerűsége. Ilyenre hazánkban aligha
emlékeznek egy pár évtized óta.

Az északi fény, mely tulajdonképeni honában,
a sarkkörök fölé némely időben a nappalt pótolja,
homályos erodete miatt eleitől fogva tárgya volt
az ember kíváncsiságának. Stockholm és Upsala
utczáin és St.-Pétervár téréin temérdek ember
sétál éjfél körül is az ugynevezett hosszu éjszakák
idején, midőn t. i. több napig majdnem folyvást
a láthatár alatt van a nap. Az északi tengerre, a
sarkok felé pedig nagy expedicziók mentek, hogy
szülotéshelyén énekeljék e rejtélyes tüneményt.

Az eredmény azonban mindaddig nem kielé-
gitő. Hogy a föld légkörében történő nagyszerü
villanyossági kiürítések halmaza ez, azt az ég e
tájáról hallható recsegés, és a delejtün okkor ta-
pasztalható mugtalanság eléggé látszik igazolni,
azonban a másféle magyarázatnak is van alapja.

A legészakibb ponton, a sarkoknál mint egy
jég-csapokból álló óriás fehér mennyezet jelenik
meg e tünemény az ég boltozatán, látszólag min-
dig egy félkört képezve, ép ugy mint a szivárvány,
csakhogy ennek alsó széle rongyolott s több ily
függöny réteg következik fekete közeg által
elválasztva egymás után.

Itt tehát a tünemény , e fejünk felett függő
szörnyü fényboltozat, mint az aggteleki barlang
felső oszlopzatai, vagy mint péld. egy felettünk
lebegő, de a naptól egy oldalról vakitón megvilá-
gított feketo jégfelhő, inkább a „roppant" hatá-
sával van az emberre.

Kissé lentebb, délfelé azonban a tünemény
kinézése már ogéezen változik. Az például, mit e
sorok irója ezelőtt 4 évvel az év ugyanezen sza-
kában látott az 56 é. sz. fok alól, a északi tenger
partjáról, következőleg nézett ki: Legelőször
viola-kék felhők jelentok meg hosszu lánczolatban
észak felől a láthatár felett, ezek aztán majd el-
tüntek, majd ujra megjelentek, többször össze-
összocsapva egymással. E közben azonban mö-
göttök, az égboltnak általok be nöm fedett téréin
valami halvány világosság kezdett terjedezni, de
a mit e felhők, maguk is szétterülve, azután egy
ideig ujra elfedtek. E játék igy tartott valami fél
óráig, midőn végre bekövetkezett a valódi látvány.

A lilakéken sötétlő előtéren alól, mintha
egy körszeletot kimetszettek volna belőle, kezdett
ujra megvilágosodni az ég, vagyis inkább a sötét
függöny vonult félkörben feljebb, az általa elhagyott
égrész phosphor szinü fényét engedvén látni e
kis félkörben. Az ezen fölüli sötétlő függönyzeten
azután, a láthatár fölött valami 20 fokra, egy
ugyancsak hasonló félkörben szép négyszegü ablak-
alaku nyilasok képződtek, mintha valami régi
várkapu boltozatit felett sötét égben az őrszoba
apró ablakait látnánk villogni. E gyorsan nö-
vekvő, megjelenő, majd eltűnő ablakból aztán
szinte az alább látott phosphoreskáló-fény tört
elő, előbb rövidebb, majd hosszabb sugár-kévék
alakjában, melyeknek mintegy fel-fellöveléseit vi-
lágosan látni lehetett, mint az ütér lüktetését a
sötétlő háttéren.

Végre azonban az előfüggöny kezdett össze-
huzódni, háta mögött a fény, felülről a zöldes fo-
h'irből pirososabba ment át, a fehérebb sugár-
kévék pedig mind magasabbra csapkodtak, ugy
hogy néha a vörös fénytérből is kiértek, mignem
lassanként a láttér mindenik része veszteni kezdé
Bzinpompáját, a kévék ujra megrövidültek, a vö-
rös fény elhalványodott, s a sötét előfüggöny
szintén elkopott, az ablakok összeolvadtak, — és
az ég ugy 10 óra felé e részen is fölvette szokott
barna szürkés színezetét.

Mint e leirásból észrevehető, valamint a mit
a kisebb északi szélesség alatt látunk, csak egy
kis része annak, mi a sarkaknál észlelhető, ugy
az, mit a mult kedden hazánkban láttak e tüne-
mény szemlélői, ismét csak felső része azon szin
térnek, melyet imént loiránk. Feltünő azonban, j

hogy nálunk e tünemény előszőr nyugat felől lát-
szott megjelenni, a lenyugvó napot kisérve egy
ferde kup alakjában a vörösség, ugy hogy e miatt
eleinte majdnem állatövi fénynek lehetett tar-
tani. Csak később, midőn az északfolé is elterülő
vörösségbe megannyi gyémántokként szikráztak
zöldeskék sugaraikkal a nagy gönezöl csillagai,
akkor lehettünk teljesen biztosak, hogy most máj:
kivel van dolgunk.

A „kilencz" közös sírja.
Halottak napján, november l-jén, mint mini-

dig, ez évben is legnépesebb városrész volt Pesten
— a halottak városrésze, a temető. A szeretet,
emlékezés, kegyelet — és tegyük hozzá: a kiván-
csiság, s részint a megszokás érzelmei (mindé?
együtt!) erősebb vonzerőt gyakoroltak, mintsem
oly kellemetlen, esős, rosz idő is, minő az idői,
visszariaszthatná fővárosunk lakóit a tomető töme-
ges látogatásától.

A csoportozás ezuttal legnagyobb amaz ujon-
nan felállított síremlék körül volt, mely „a kilencz
vértanu" közös sirját jelölte, sjmely ez alkalommal
volt a kegyeletnek és emlékezésnek ünnepélyesen
átadandó. A közönséget a „rendezőség" a „kegya-
let szent nevében" falragaszokkal hivta meg az
ünnepélyre.

S kik pihennek e közös sirban és hogy jutot-
tak oda?

Az 1848/9ki függetlenségi harcz és az arra
következett gyászos időszak kilencz áldozafea:
kilencz véritélet halottja. Akkor az elnyomott
nemzet nöm gondoskodhatott halottairól, s a jó-
zsefvárosi elhagyott temetőben, jeltelenül, felejtve
pihentek, külön-külön sírokban, csak igen keve-
sektől tudva. Két évvel ezelött, — midőn a nem-
zet visszanyervén alkotmányát, az ilyesmi többé
nem tekintetett vakmerényletnek, — nehány ke-
gyeletes érzelmü honleány, élükön Damjanich
János lelkes özvegyével, felkereste az elhagyott
sirokat s fölvétetve az elfelejtett holtakat, a kere-
pesi közsirkert egy világosabb pontjára közös
sirba tétoté át. E sir fölött áll most a diszes em-
lékkő, hirdetve a kilencz nevet, a mint (életkoruk
s ki végeztetésük itt-ott hibás adatai vál) következik •

Csernyus Emánuel 41 éves, 1849. okt. 24.
Szacsvay Imre 24 éves, 184,9. okt. 24. Abancourt
Károly 38 éves, 1849. okt. 20. Giron Péter 52 éves
1849. nov. 20. Streit Miklós 40 éves, 1849. okt. 6.
Kolosy Gábor 24 éves, 1850. — Noszlopi Gás-
pár 29 éves, 1853. márcz. 3. Jubal Károly 35 éves,
1853. márcz. 3. Sárközy Sándor 31 éves, 1853.
márcz. 3.

Alább:
,, Hazánk önállósága és függetlensége — 1849-

ben a kényuralom által kivégeztetett s e sirban
együtt hamvadó — kilencz vértanújának emlékül,
elnyomott nemzetünk helyett a honleányt kegyelet."

A hátsó részen e négysoros vers van;
„Csatájuk a védelmezett Népjog csatája volt,

Melyet szent jog, szent kötés Ellen zsarnok ti-
port." Alább: „Van biró a felhők felett, Áll a
villamos ég."

Mivel sem a halottak napján közös uj sirjok
felett tartott gyászbeszédek, sem napi sajtónak
tudósításai nem igen szólanak magukról az ünne-
pély Mseiről, mondjuk el rólok röviden legalább
a legfőbb vonásokat.

Vajmi különböző tettek vitték e kilenczet a
vesztő helyre ! Közös bennök csak az, hogy mind
a haza és szabadság nevében cselekedtek, s mind a
rémuralom parancsára hurczoltattak halálra.

1. Csernyus Manó 41. évea , pénzügyi
hivatalnok már a forradalom előtt, 1848-ban
a megalakult magyar pénzügyminisztériumban
tanácsos. Bűne, melyért meg kellett halnia, az
volt, hogy Debreczenbe is elment s Duschek alatt
is folytatta tanácsosi hivatalát egészen a forrada-
lom végeig, Jámbor hivatalnok, ki bizony vizet
nem zavart; kötelességét a bure-mban ;csöndesen
és pontosan teljesitette, összeadott a kivont, de
forradalmi eszméktől épen nem duzzadozott. Azért
is halálitéletfi a legnagyobb meglepetést okozta
valamennyi közt. Kimagyarázására az akkori
megrémült és tapogatózó közvélemény még azon
felvételhez is folyamodott, hogy talán csupa név-
hasonlóság okozta vétségből Csernátony helyett
végeztetett volna ki, s ez akkoriban közkeletű
hir még Horváth Mihály könyvébe is átment.
Pedig szó sincs róla. Csornyusnak meg kellett
halni, hogy példa legyen a csupa buroaukraták-
nak, kik a császár iránt hűség utját elhagyják.

2. Szacsvay Imre. A kilencz közt kétségkivül
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a legfényesebb név; észre, szivre, tehetségre, jel-
lemre a legelső. Az igazi radikál és demokrat
eszmék hivó tiszta meggyőződésből. Ritka szép
alak, szónoki hang és tehetség, sok tanulmány,
megvosztegethetlen erkölcs és mocsoktalan jellem.
Oly ellensége a zsarnokságnak, mint a demagógiá-
nak ; rajongó hirdetője a függetlenségi nyilatko-
zatnak s vérig ostorozója a „gyémántos" Mada-
rásznak. Fiatal még (bár nem 24 éves, mint a kő
mondja, hanem 31), máris egyik vezéregyénisége a
debreczeni nemzetgyűlésnek; mint a ház jegyzője
ő irta alá, s ő olvasta föl a függetlenségi nyilat-
kozatot, melyhez meggyőződése egész erőjével
ragaszkodott, s melyért kész szivvel is halt meg,
Perényivel az akkori felsőház derék elnökével s
a szintelen Cscrnyussal együtt, október 24-én. —
Szacsvaynak Nagyvárad is (melynek képviselője
volt) s Biharmegyo, melynek egyik büszkesége,
készit külön emléket Nagyváradon. A pesti közös
sirnak is az ő hamvai a legfőbb kincse.

Négy nappal előbb, már október 20-án vé-
geztetott ki a következő kettő
(az utóbbit a kő, hibásan no-
vember 20-kára irja).

3. Abancourt Károly, len-
gyel származásu, már 1841-
ben, mint hadapród (kadét)
lázadás kisérleteért élethosz-
szig tartó vártömlöczre itélve,
1848-ban amnesztiát nyerve,
ismét a szabadságért küzdők
soraiba állott s forradalmunk-
ban mint Dembinszky hadse-
géde vett részt. És

4. Giron Péter. Poroszor-
szág rajnai tartományából,
Aachenből való, Bécsben mint
illatszorgyáros települt le. Az
1848. oktober 6-ka bécsi for-
radalomban mint a munkások
egyik vezére vott tevékeny
részt; majd a magyar forra-
dalomhoz csatlakozva, német
légiót alkotott, s mint annak
parancsnoka működött Buda
ostrománál, s végig a függet-
lenségi harczban. Halálos ité-
lete mondja róla „hogy a for-
radalom egyik legtevéke-
nyebb eszk özének bizonyitotta
magát." (E kettővel együtt
végeztetett ki Woronieczky
herczeg is, a lengyel Adonis,
a szabadság mosolygó vérta-
nuja,)

5. Streit Miklós az egyet-
len, kiről sommit sem sike-
rült megtudnunk, azt sem:
hol, mikor itéltetett el s vé-
gezretett ki. Annyit vélünk
állithatni, hogy 1849. októ-
ber 6-kán (mint az emlék-
kövön áll) nem; mert azon
napon, Batthyány s az aradi
vértanukon kivül csak bizo-
nyos Fekete Imre guerilla-
vezér végeztetett ki. Streit
nevét átalában az 1849-ben
elitéltek között nem találtuk.

6. Kolosi Gábor, mint a
szerencsétlen gróf Lamberg
gyilkosa végeztetett ki, 1850-
ben. E gyászos esemény,
forradalmunk egyik sötét és
örökre sajnálandó foltja, elég-
gé ismeretes. Gróf Lamberg, mint teljhatalmu
királyi biztos jött Budapestre, az országgyülés
eloszlatására. Batthyány, a lelépett miniszter-
elnök, a táborban volt mint egyes közharezos;
de ő a Lamberg közbejöttével talán eszközöl-
hető kiegyenlítéshez még némi halvány re-
ményt kötött. E reményt a szerencsétlen Lam-
berg meggyilkoltatása a posti-hajóhidon, épen
midőn az országgyülés eloszlatására Pestre jött
volna, gyászosan oszlatá el. A kocsiban jövőt a
hid közepén felbőszült néptömeg tartóztatta fel s
rántotta ki hintájából. E tömeget Kolosi vezette.
Némelyek a csoportot s vezetőit csillapitván, oda
működtok, hogy Lamberg adassék át mint honáruló
törvényes biróságának, az Ítéljen fölötte. Egy percz-
re ugy látszott, e higgadtabb tanács érvényre jut.
Lamberg a hid közepén álló Nopomuk-fülkéig,
bántalmazva bár,de még sértetlenül hurczoltatott.
Itt azonban Kolosi, vont fegyverével, halálcsapást
mért fejére; s oz volt a jeladás a bőszült tömeg-
nek. A szerencsétlen összekonczoltatott.

7. Noszlopy Gáspár
8. Sárközy Soma (nem Sándor) 1853. márczius

3-kán végeztetett ki. Noszlopy, a forradalom alatt
a dunántuli megyékben, nevezetesen Somogy-,
Tolna- és Veszprémben mint kormánybiztos nagy
erélylyel működött, különösen guerilla- s egyéb
szabad csapatok szervezésével ;s még a fegyverleté-
tel után is, majdnem Komárom kapitulálásaig tar-
totta magát és nyugtalanitotta a beállitott csász,
közegeket. Elfogatván, sikerült ismét megszöknie.
S 1851 és 52-bon bujdosva, folyvást rejtőzködött
és forradalmi szellemü, de itt-ott roszabb czélu
egyénekkel is lépett összeköttetésbe. Guerilla-
csapatokat kezdé't szervezni, melyeknek egy része
aztán egy uj forradalom ezége alatt valódi rablá-
sokat is vitt véghez. — Noszlopynak e tetteiben volt
segitő társa Sárközy is.

9. Jubál Károly tudományosan mivelt s jeles
tehetségü férfiu volt; elöbb a József-ipartanodában
tanár, majd Meszlényinénél, Kossuth nővérénél
nevelő és e viszonynál fogva közelebbi összekötte-

A kilencz vértanu síremléke a kerepesi-uti temetöben

tésbo jött a nagy emigráns családjával s tudomás-
sal birt annak az 50-es évek elején czélba vett
terveiről. Mint e tervek egyik ügynöke működött
ő is; mellékes czélok nélkül, tiszta meggyőződés-
ből és a szabadság rajongó szeretetétől vezetve.
Gyászos idők végzetes sajátja: hogy tiszta és
tisztátalan elemekot összehoznak s együtt műkö-
désre kényszeritnek. A történelem elválasztja az
aranyat a salaktól.

Ime, ezek nyugosznak abban a közös sirban,
melyet a honleányi kegyelet díszesen jelölt meg a
kerepesi temetőben s november l-jén a közrész-
vétnek ünnepélyesen átadott. Süssön sirjokrajobb
idők zavartalan verő-fénye! —á—r—.

E g y v e l e g .
** (Uj gyilkoló szerek.) A „Peuple Francais"

egy jegyzéket tesz közzé azon kissé fantasztikus
gyilkoló szerekről, melyek a poroszok ellen al-

kalmaztatni fognak. — Első helyen áll a Mon-
tigny-féle mitrailleuse, mely 481 golyót szór egy
percz alatt (az eddigiek csak 155 golyót vetettek
ugyanazon idő alatt.) — Ezután következik a

| Marklerberg-féle hordozható mitrailleuse, mely per-
! czenként 250 golyót vet. — Harmadik helyen áll

a Durand féle (még most csak a kisérlet stádiu-
mában levő) mitrailleuse, melynél a lőport gőzerő
f°gja pótolni, s mely 400 méter távolságra, má-
sodperczenként 60, perczenként tehát 3600 go-
lyót fog szórni. — A Morrestrol-féle bombák, tö-
kélyesitett granátok, melyek mindegyike 1000
ellenséget (?) tesz harczképtelenné. — Gaudin
gyújtó-bombái arra vannak számitva, hogy lég-
golyókból szórassanak az ellenségre, s arra fognak
szolgálni, hogy az ellenség készletei fölgyujtassa-
nak. — Fojtó-bombák: ezeknek azon különös tu-
lajdonságuk lesz, hogy tágas körben, minden
élő lényt megfojtsanak gőzükkel. — Sátánraké-
ták: ezek egész hadtesteket képesek öt kilometer
távolságból lángba borítani. — Beautne ur görög

tüze. Gyujtólövegek, melyek
mindent elégetnek, mit ér-
nek, a nélkül hogy oltani
lehetne. Nagy távolságra le-
het őket röpíteni. — Robbanó
aknák, melyek bizonyos tá-
volságról egész ezredeket rö-
pítenek légbe. A földalatti
torpedók pedig zászlóaljakat
semmisítenek meg.

Ezen lajstromból még
hiányzanak a golyóládák, me-
lyeket aCaily-czég szolgáltat,
s melyekkel rendes golyók
helyett az ágyukat megtöl-
teni lehet. Hasonlókép hiány-
zik még egy amerikai talál-
mány, egy gyilkoló szer,
melylyel legujabban Vincen-
nesben Vinoy tábornok jelen-
létében történt kisérlet.

** (Gambetta utja.) Az
„Elb. Zeitung" egy gárda-
ezredbeli porosz katona ma-
gánlevelét közli, melyben
igen érdekes adatok vannak
Gambetta léghajó-utjáról:

„Néhány nap óta, — igy
hangzik a levél — igen sok
dolgunk van a léghajókkal,
melyek Párisból felszállanak.
Igy ma egyszerre négyet lát-
tunk felszállani, melyek kö-
zül egyik felettünk robbant
szét és leesett. Csak egy ke-
nyérzsák volt benne néhány
darab kenyérrel, mi alkal-
masint guny akart lenni, hogy
mily jól vannak élelmezve ott
benn Párisban. Egy másik
léghajót mi lőttünk le. Ez
leveleket tartalmazott, me-
lyeket olvasatlanul szolgálta-
tunk át. A mult héten 2-dik
gárda-ezredünk, hogy afranc-
tireurök garázdálkodásainak
véget vessen, Chatillybe in-
dult, onnan messzebb Crei-
len és Beauvais-n át. Ez al-
kalommal első hadosztályunk
majdnem igen szerencsés fo-
gást tett. Egy léghajó, mely-
nek csolnakjában több sze-
mély ült, leereszkedett, s

mert alkalmasint azt hitték, hogy mi mozgó-
nemzetőrök vagyunk, mint egy 300 lábnyi ma-
gasból kötelet dobtak le. Két tuczat kéz azon-
nal meg is ragadta, s ugy teljes erővel lehuzta.
Körülbelől 200 lábnyi magasból azonban a lég-
hajósoknak mégis fölismerniük kellett minket,
mert a kötelet egyszerre elvágták, s homokat
szórtak le, alkalmasint azért, hogy a léghajót
könnyebbé tevén, az megint emelkedhessek. A
félosztály azonnal puskához kapott, hogy a külö-
nös madarakat lelőjje; de a tiszt megtiltá, azt
hivén, hogy a léghajósok ugyis leszállanak.Később
mégis lőttünk reájok, de akkor golyóink már nem
érhették őket utol. A franczia lapok jelentéseiből
aztán, nagy sajnálatunkra megtudtuk, hogy a lég-
hajóban Gambetta is ült. Minket mindnyájunkat
bizonyosan fölérdemjeleztek volna, ha a franczia,
minisztert elfogjuk."
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Irodalom és művészet.
** (Szemere Bertalan összes munkáiból) meg-

jelent a „Levelek" 310 lapra terjedő kötete. Ezek
nagyobbára történelmi és jellemrajzi tekintetben
érdekes adatokat foglalnak magukban. Egy ré-
ezük a forradalom alatt Kossuthhoz, Görgeihez
írattak; másrészük a száműzetés alatt Vukovics-
hoz, Eónay Jáczinthoz, s Szemere egy pár roko-
nához. Igen érdekes sok tekintetben az, melyet a
kiegyezési tervek kezdetén Majláth Györgyhöz
intézett. A kötet nagyobb részét azon tartalmas
és kitünő irálya levelek képezik, melyeket az
1862-ki londoni kiállitásról irt. Ebben a szépmű-
vészet tortnékei: a képek és egyéb műtárgyak is
igen kitünőleg vannak ismertetve, s tanúbizony-
ságul szolgálnak, hogy Szemere Bertalan az
aesthetikai műveltség mily magas fokán állott. E
köteten kivül még vagy kettő fog megjelenni Ráth
Mórnál, regék, mesék, leirások, emlékiratok, stb.
A „Levelek"-et tartalmazó kötet ára 2 ft.

** (Abaujmegye monographiájának,) melyet
Korponay János, akadémiai lev. tag ir, XI.
füzete jelent meg Kassán. Egyes füzet ára 30 kr.
s kapható szerzőnél Kassán.

** (A „Terméssettudományi Közlöny") Il-ik
kötetének 17-ik füzete megjelent. A jelen füzetbe
nagyobb közleményeket irtak: Dapsy László ,,A
szaporodás törvényei, társadalomtan! szempont-
ból;" Koch Antal „Földtani utazás a Bakony
nyugati részeiben" és Schwarzer Viktor,,A takar-
mányozás történelme és jelenlegi álláspontja."
Végül az apróbb közleményeken kivül a társulati
ügyeket is tartalmazza a füzet.

** (A Kisfaludy-társaság titkára) a pályázni
kivánok figyelmét ama pályadijakra, melyeket a
Kisfaludy-társaság 1870-dik évi február 5-dikén
hirdetett. Ezek következők I. Kivántatik a tra-
gédia elmélete. Jutalma ötven arany. II. Kivánta-
tik ballada. Jutalma husz arany. A pályamunkák
idegen kézzol, tisztán és olvashatólag másolva,
bekötve, lapozva, a szerző valódi nevét rejtő, lepe-
csételt, jelmondatos levél kiséretében, folyó 1870-
dik évi deczember 31-dikéig a társaság titkárához
küldendők.

Közintézetek, egyletek.
** (Magyar tud. akadémia.) A jogtud, és böl-

csészeti osztálynak okt. 31-én tartott ülésén dr. Pau-
ler Tivadar értekezett az észak-német szövetség
büntetőtörvénykönyvérő], a mely jövő jan. l-jétől
kezdve az egész szövetség területén hatályba
fog lépni. Összehasonlította annak egyes intézke-
déseit az ujabb büntető törvénykönyvekkel, neve-
zetesen a poroszszal, az 1867-iki osztrákkal, és a
még mindig az akták között heverő, nem egy
tekintetbon jeles 1843-diki magyar büntetőtör-
vény-javaslattal. Előnyei gyanánt kiemeli a kife-
jezések nagy szabatosságát, azon törekvést, hogy
az igazságosság követelményeinek olég tétessék.
Haladást jelez az enyhitő körülmények nagyobb
mérvben való tekintotbevétele és a szabadságolási
rendszer behozatala. A büntetés első neme &halál,
mely a lefejezés által hajtatik végre, s csak két
esetnél alkalmazható: a fejedelem- és a megfontolt
ezéndékkal véghezvitt gyilkosságnál. Fönn van
még tartva a felségárulásnál, a honárulásnál s a
vasutak nagyobb károsításainál. A büntetésnek
második neme a szabadságbüntetés, mely fegyházi,
várfogsági, fogsági és elzárási lehet. A várfogság
életfogytiglani vagy időleges lehet, s csak is a
politikai természetü bűntetteknél alkalmaztatik
és semminemü becsületvesztést nem okoz. El van
fogadva a törvénykönyvben az időleges szabadsá-
golási rendszer is, mely szerint a bünös, ha erköl-
csös viseletének jelét mutatta, s ha fogságának 3/4
részét eltöltotte, szabad lábra bocsáttathatik. A
szabadsági büntetések közé számitható a rendőrségi
felügyelet, mely legfelebb 5 évig tarthat. Kima-
radt a törvénykönyvből a becsületbüntetés, a
becstelenség, mely a polgári halállal egyenlő.
Némely büntetésekkel kapcsoltattak össze hátrá-
nyok is, igy a fegyházzal büntetett képtelen had-
seregben való szolgálatra és közhivatalokra. — E
jeles értekezés után, melyet élénken megéljenezték,
az akadémia összes üléssé alakult át. Arany Já-
nos bejelentette Frivaldszky Imre halálát. Ezután
Toldy Ferencz itditványozt?, hogy az akadémia
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kézikönyvek kiadása által is terjeszsze a tudó
mányt, adjon ki folyóiratot a külföldi irodalom
ismertetésére, s havonként elkülönitvo tartsanak
osztályülést. Ez utóbbit Csengery Antal inditvá-
nyára azonnal elfogadták, s újévkor életbeléptetik.
A másik két életrevaló inditványt pedig vélemény-
adás végett bizottságok elé utasiták. Köszönettol
fogadák végül Csengery azon eljárását, hogy a gr.
Erdődy-család két láda eredeti okmánytárát (me-
lyet Szalay László használt) a család jóváhagyá-
sából az akadémia számára lemásoltatá.

— (Épitész-egylet.) Tudományos czélu mű-
vészegyleteinek száma ismét szaporodott egygyel.
A napokbar) alakult meg a pesti épitészek egylete,
mi által sok tekintetben nagy hiányon lőn segítve.
Eddig azépitészet, mint mostoha gyermek, a mér
nökogylet egyik mellékosztályát képezte, s bizony
még nem sok jelét adta életének. Építészeink
érezték e hiányt, s ezért készséggel karolták fel a
kezdeményező, fiatal s jeles készültségű épitész
hazánkfia Punczmann Gyula ur lelkes eszméjét s
közreműködésükkel a bécsi, berlini, müncheni stb.
hason egyletek mintájára megalakitni segiték a
pesti épitészek egyletét. A Punczmann ur által
összehivott s megnyitott értekezleten számosan s
pedig e művészi szak legjelesebb képviselői közül
jelentok meg; alapszabályok s ügyrend kidolgozá-
sára egy öttagú bizottságot választottak, ennek
elnökéül jeles mesterünk Ybl, alelnökéül Puncz-
mann urakat. Az eszme meg van pendítve, a gép
mozgásba téve s a közönség, de kivált fővárosunk
örömmel üdvözölheti ez uj vívmányt, melyre sehol
nagyobb szükség nem volt, mint nálunk, hol az
épitészek közti solidaritás, a művészi öszhang
hiánya épitkezéseink rendszeretlenségón, közpá-
lyázatoknál elkövetett hibák — s ennélfogva az
ezek iránt támadt bizalmatlanság, — határozott
terv s művészi öntudat nélküli alkotásokban már
eddig is sajnos, s nehezen orvosolható nyomokat
hagyott; ez állapot további fentartása pedig a
főváros óriás omelkedése s kivált ujabban a köz-
munkatanács kilátásba helyzeti nagyszerü tervei-
vel szemben, napról napra épitészeti s szépészeti
érdekeink nagyobb veszély eztetésé vei járna, öröm-
mel üdvözöljük tehát a fiatal egyletet, sikert kí-
vánva működéséhez, de viszont szivére kötve,
hogy ha nem akar az idegen földbe ültetett tropi-
kus növény sorsára jutni, no felejtse, hogy Magyar-
hon fővárosában székel, s a művészet átalános
kosmopolitiku8 jellege mellett a nemzeti szellemet,
hazafias czélokat se téveszsze szem elől, csak igy
lehet működése valóban áldásos, ugy a művészetre
átalán, mint városunkra s nemzetünkre nézve.

** (A pesti egyetem) jogászsegélyző-egylete
elnökéül ez évre is Beöthy Zsoltot választották
meg, nagy többséggel.

Egyház és iskola.
** (A tiszáninneni ág. hitv. ev. superintenden-

tia) templomaiban ünnepélyes gyász-istentisztelet
tartatott okt. 30-kán, az elhunyt superintendesért
Mádayért. Utódjául leginkább három jelöltet em-
legetnek : Czékus István rozsnyói, Bartholomaei-
desz nyíregyházi és Stehlo eperjesi lelkészt.

*• (Kinevezések.) A budai műegyetemhez
rendes tanároknak neveztettek ki: Nagy Dezsö
mérnök a gépszerkezettanra, Steindl Imre és Schulz
Ferencz (a ki azonban e napokban elhunyt) a mű-
építészeti tanszékekre, dr. Wartha V ncze a vegy-
iparműtanra, dr. Krenner József az ásvány- és
földtanra, Szabó Gyula mérnök pedig a viz-, út-,
hid- és vasuti épitészettanra. — Az egyetemi hadi
tanfolyamnál a visszalépett Domaniczky Istvánt
Csermelyi János honvédszázados fogja pótolni. —
A budai kir. főgymnaziumnál Weixlgdrlner Vin-
cze s a szakolczai kath. algymnaziumnál Jankó
Gyula ideigl. rajztanitók rendes rajztanárokká
neveztettek ki. — A kassai jogakadémiához Fé-
sűs György rendes tanárrá neveztetett ki.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (Az országos magyar gazdasági egylet)

által kezdeményezett sajt, turó és tejtermékek
kiállítása, melyre a kormány részéről nagyobb
számu jutalmak tüzettek ki, f. é. november 3—12
napjain fog Pesten a magyar gazdasági egylet
köztelkén megtartatni.

** (Dohánytermelés Elzászban.) E franczia
tartománynak egyik legnevezetesb vagyonforrása
a dohánytermelés volt. A francziaországi termés
egy negyedrészét maga Elzász adta. Strassburg,
Metz és Nancyban három nagy dohánygyár van;
e gyárak közül a strassburgi maga 4 millió kilog-
rammot igényel évenként. Mi történik e czikk te-
kintetében majd — irja a „Gazd. L." — ez annál
fontosabb kérdés ránk, mert az elzászi és a rajnai
dohányokkal a mi dohányaink nem versenyezhet-
nek, s mert Németországban nincsen dohány-
egyedáru ság.

Mi ujság?
** (Halottak napján) a kedvezőtlen idő da-

czára igen nagy számmal mentek ki a főváros la-
kosai a kerepesi-uti temetőbe. A halottak estéjé-
nek most külön ünnepélye is volt, az t. i., melyet
a „közös sir" fölé állitott emlék leleplezésére ren-
deztek. D. u. 3 órakor a barátok teréről hosszu
gyászmenet indult ki, élén Vidacs, Ivánka Imre
és sok régi honvédtiszt, azután egyetemi ifjak, a
pesti népkör, ó-budai hajógyár tagjai, zenekaruk-
kal, moly gyászdallamokat játszott, betegsegélyző
és temetkezési egyletek, a nemzeti dalkör stb.,
majdnem husz zászlóval, melyek nagyobbára fe-
keték voltak, s a többi is lefátyolozva. Künn a
sirnál kardos ifjak álltak diszőrség gyanánt. Az
emlék gránittalapját repkény és nemzoti szalagos
koszoruk boriták be. Ott állt az egyik áldozat:
Giron Péter özvegye és árvája is, s körül az „Er-
zsébet" temetkezési egylet fáklyavivői. A dalkör
a „Honfidal"-lal nyitá meg az ünnepélyt, s utána
Vidacs J . ismerteté az emlékkő történetét; Lend-
vai Márton hévvel szavalta Jókai Mór e czélra irt
költeményét, Simonyi Antal pedig az ünnepély
jelentőségéről beszélt, mely után a gyászlepel
lehullt az emlékről. Mind a három szónokot zajo-
san éljenzés, s a dalkör ,,Szózat"-a után szétosz-
lott a több ezernyi közönség. Mindenki ment a
többi sírokhoz, hol kedvesei vagy a nemzet elhunyt
jelesei nyugszanak. Batthyány nyughelyét foly-
vást sűrű csoportok állták körül. Az elhunyt köl-
tők, tudósok és művészek sírjainál is sokan voltak
mindig. Hat órakor azonban már igen fogyni
kezdett a tömeg, miután a lég hüvös, nedves s a
föld sáros volt.

— (Mosonyi Mihály) okt. 31-én meghalt. A
magyar zeno egyik legnagyobb tehetségü müve-
'őjét vesztette el a „Szép Ilonka", „Álmos" és
számos más jeles zenemü szerzőjében. Az elhunyt
derék zeneszerző egyszerü, földmives szülőktől
született 1814-ben Mosonmegye Boldogasszony
nevü helységében. Ott kezdett iskolába járni, s
első zene-tanára a helybeli rektor volt. Majd a
falusi czigányoktól tanult hegedülni, gordonkázni.
18 éves korában Pozsonyban betüszedő volt —
de mint ilyen is többet foglalkozott zenei dolgok-
kal, a már okkor kezdett kisebb zenedarabokat
kiadogatni. 1842-ben Pestre jött mint zongora-
mester, s a zene miuden ágát kultiválta, a nélkül,
hogy működésében határozott irány lett volna.
De már ekkor kezdett figyelemre méltó egyházi
zenedarabokat írni. 1853-ban a műszorető Kegle-
vich Gábor felismerte benne a ritka tehetséget, s
a Pejachevich családhoz zongora-tanítónak aján-
lotta, s Mosonyi ismét elhagyta Pestet. De két év
mulva ismét a fővárosban találjuk, hol ezután ál-
landóan maradt. Halálával zeneirodalmunkat ér-
zékeny veszteség érte. Temetése nov. 2-án d. u.
nagy részvét mellett ment végbe; a budai zene és
ének-akadémia, a pesti zenekedvelők egyleto és a
nemzeti szinház tagjai testületileg jelentek meg;

nemzeti színháznál b. Orczy Felix igazgató tar-
tott rövid gyászbeszédot a koporsó felett. — (Mo-
sonyi arczképe a .,V. U." 1860: 47. számában,
elent meg.)

— (A torontálmegyei 14-ik honvédzászlóalj-
nak) zászló-keresztanyjául Dániel Jánosné kére-
tett föl, ki e napokban már meg is kapta az általa
endelt zászlószalagot, melyen e fóliráa olvasható ;

„Előre honvéd, a hazáért
Arasson zászlód hősi babért."

A szalag szép kék bársony, egyik végén az
ország, s a másikon a Dániel-család czimere lát-
ható. A zászlószentelésre József főherczeget is
várják. — A székesfehérvári, 65-ik honvéd-zász-
óalj zászlajának fölszentelése a napokban nagy
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ünnepélylyel ment végbe. A zászlón ez egy szó
áll: „Győzelemre!"

** (A nagy honvédségi előléptetést) — irja a
„P. N." — novemberre várják, do a hirek, melyek
erről már most is elterjedtek, elég sajnosan azt
engedik következtetni, hogy azt némi recensussal
fog fogadtatni. Tudva van ugyanis, hogy az elő-
léptetésre a közös hadseregb?li módszer fogadta-
tott el a honvédségnél is, moly csak a szolgálati
időn alapszik, s miután a közös hadseregből átlé-
pett tiszteknek előbbi szolgálati idejük beszámit-
tatik, a 48—49-diki honvédeknek podig nem: o
körülmény visszás eredményekre ad okot. De ezt
nem is tekintve, a csak egyedül a szolgálati időn
alapuló előléptetés megzsibbasztja a fiatalabb te-
hetségek érvényesülését, lekötve tart sok derék
ifju erőt, 8 mindenesetre oly viszonyokat hoz létre,
melyek a honvédség tisztikarának fejlődésére nem
lehetnek kedvező hatással. Ugy tudja a ,,P. N."
hogy a honvédelmi miniszter még nem rég maga
is osztá e felfogást, és sajnálja, hogy attól eltért.
A honvédség érdekében kívánnunk kell, hogy e
visszás módszer no gyökoresedjék mög, 8 alkal-
maztassák oly rendszer, mely a szolgálati idő le-
számítása mellett a tehetség és érdemnek is meg-
adja a maga osztályrészét.

** (Egy becsületes szolgáló.) A budai várban
egy irodaszolga az utczán elvesztett egy rábizott
pénzes levelet. Kern Janka nevü fiatal szolgáló
megtalálta s elvitte annak, a kinek czimezve volt.
Itt megtudta, hogy e levelet egy hivatalszolga
vesztette el, s midőn kérdezték, kivánja-e a találó
törvényesen megállapitott diját, melyet természe-
tesnek a szolgának kellett volna megfizetni, azt
felelte, hogy hiszen az is szegény szolga, ő attól
a jutalmat el nem fogadja.

** (A nemzeti szinház dunnája.) A nemzeti
színháznak egy kikölcsönzött házi sapka minden
előadáskor 1 frtba került. Ép igy áll a dolog az
ágyneművel. A nemzeti színháznak ágynomüje
sincs, 8 ha kell, kölcsön vesznek s 5 frtot fizetnek
érte minden előadásért.

** (Két napszámos) Kovács Ferencz és
Bruchner Ferencz a Dunából kifogott egy nőt,
K. pénzügyi hivatalnok nejét, ki gyermekével
maga ugrott a vizbe, s a gyermek meg is halt
karjai közt, a mig ő nagy erőfeszítéssel tartá fönn
magát a folyam tükörén.

** (Szerelmes kántor.) A tokaji kántor köze-
lebb a misét a „Schneider Fany" czimü ledér dal
eléneklésével kezdte meg. A kántor ennek folytán
a megyei kórházba S.-A.-Ujhelybe hozatott és
orvosi felügyelet alá helyeztetett. Mint kitünt, a
kántor nem viszonzott szerelme fölötti fájdalmá-
ban őrült meg.

** (Egy sirfosztogatót) fogtak el a napokban
Szegeden. Egy ottani temetőcsősz már régóta üzte
azon gyalázatos pénzszerzési módot, hogy a gaz-
dagon felöltöztetett halottakat kiásta s ruháik és
ékszereiktől megrabolta. A véletlen nyomára veze-
tett s most hűvösen ül.

** (Egy pesti gesztenye sütő) hagyatékában
2380 darao ezüst húszast találtak , melyre nem
jelentkezett örökös sehonnan. Örökös hiányában
tehát e pénz az államot illeti.

** (Az igazság karja hosszu.) A szegedi bünpe-
rekben tett nyomozások alapján — mint a „Zemp-
lén" értesül — Abauj-Szántón mintegy 16embert
fogtak el. Hírlik: hogy Zomplén és Borsodmegyé-
ből is számos különféle egyén van kompromittálva
s az elfogatás máris többek ellen elrendeltetett.

•* (Rőgtöni téboly.) Ember Bogdán, mára-
marosszigeti származásu 20 éves joghallgatót,
mult hétfőn este az „Arany ökör" czimü fogadó-
ban egyszerre őrülési roham lepte meg, ugy hogy
rögtön kórházba kellett szállitani.

** (Öngyilkosságok.) Sacsok Vincze pestvárosi
fiatal hivatalnok, miután több napig nem mutatta
magát sehol, szerdán ősz-útczai lakásán felakasztva
találtatott. — Simon Péter, a „Vadászkürt" szál-
loda első szobapinczérje, lakásán pisztolylyal vetett
véget életének.
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— (Halálozások.) Böszörményi József, n.-ze-
rindi reform, lelkész és egyházmegyei tanácsbiró,
oktober 16-kdn, élete 79-dik évében vég-elgyön-
gülésben. elhunyt. Buzgó s élete végeig munkás
szolgája volt az ur szőlejének. Ifjuságában köz- és
magán-tanitó, majd 43 éven tul volt rendes lelkész.

— A háboruból. — A harcztéri tudósitások
még mindig leginkább a metzi kapitulácsióra vo-
natkozó részletekkel foglalkoznak, s egyre szapo-
rodnak a Bazaine eljárását terhelő fölvilágositások.
Nemcsak Gambetta nevezi őt árulónak a franczi-
ákhoz intézett proklamácziójában, hanem az angol
és belga lapok is, mivel hetekig vesztegelt, nem
tett erélyes kisérletet a kitörésre, s kiéhoztetés-
sel kényszeritette katonáit a kapituláczióra. —
Bazaine 9 főtisztjével, valamint Canrobert, Leboeuf
már Wilhelmshöhére érkeztek, a hova utazott pár
napra Angliából Eugénia excsászárné is Clary
grófnő véd alatt. Hir szerint Türr tbk is ott van.
— Páris bombáztatásának megkezdését porosz
lapok folyvást későbbi határidőre teszik, ujabban
nov. 15-kére. Brüsseli tudósitás szerint Páris lisit-
tel januárig, hussal decz. közepéig elegendőleg el
van látva, s Trochu közelebb támadólag is föl
akar lépni az ostromló német sereg ellen. A köz-
társasági kormány Metz elesése után is végsőig
akarja folytatni a háborut inkább , mintsem meg-
alázó feltételek alatt békét kössön. Csak az öreg
Thiers tesz még kísérleteket a béke érdekébon, s
nov. l-jén is három óra hosszat értekezett Ver-
saillesbon Bismarkkal. Ez jalkudozások sikeréhez
azonban kevés reményt kötnek.

** (A porosz király) Metz feladása után fiát
Frigyes Vilmost és Frigyes Károly herczeget
marsallá (táborszernagygyá) nevezte ki. ,,Első ily
eset házunkba" — irja a homburgi fürdőn időző
porosz királynénak. Moltkét gróffá tette.

** (Uj orleansi szüz.) A mostani franczia
háborunak szintén van d'Arc Johannája. Ez egy
fiatal lány, a Loire környékéről, ki reményt és
lelkesedést akar önteni a franczia katonákba.
Nincs vértje és kardja, hanem hosszu kaftányszerü
köpenyt visel, mintegy külsőlegesen is jelezni
akarván a haza gyászos állapotát. Jelenleg a toursi
csapatokat kiséri; zászlót lengetve, melyen szűz
Mária hépe látható.

** (A gyászban.) A toursi polgármester a
következő rendeletet adta ki: Tekintve, hogy a
szinelőadások, az énekek a kávéházakban és az
utczákon szivszaggató ellentétet képeznek Fran-
cziaország szerencsétlenségével; tekintve, hogy
addig, mig a haza veszélyben forog, a polgár
egyedüli kötelessége, egyedüli gondolata kell
hogy az legyen, miszerint a megrohant hazai föl-
det megvédje s arról az idegent elűzze; tekintve
végre azt, hogy minden mulatság, melyre a lakos-
ság egy része adja magát, valóságos sértés a köz-
szerencsétlenséggel szemben, elrendelem: Minden
ének a kávéházakban és vendéglőkben, valamint
az utczákon el van tiltva. A vendéglősök rendes
helyiségeiken kivül máshol nem mérhetnek ki
szeszes italokat. A vendéglős, kinél egy ittas em-
ber találtatik, a törvény értelmében perbe fogatik.
A kávéházak és vendéglők pontban 12 órakor éjjel
bezárandók.

** (Uj jóslat.) A „Phare de la Loire" ujabb
jóslatot hoz, melyet egy tudós — valamely könyv-
tár fölkutatása alkalmával — 6 hó előtt talált. A
jóslat a XIX-ik század első felére ezeket mondja:
Ha 1800-tól két hét év mulik el, Francziaország
megtámadás- és nyomornak lesz kitéve. Ha 1800-
hoz három hét évet adunk, meghal I. Napoleon.
1800-tól hatszor hét évek mulva látni fogjuk az
orleansi hg. halálát. Hétszer hét évek után kezd
uralkodni a Napoleon mellék-ága; (aztán igy
folytatja): Ennek uralkodása meg fog szünni
háromszor hét évek mulvulva, (azaz: 1849 — 1870.)
Azon időben a német meg fogja támadni Fran-
cziaországot, e Páris kapujáig nyomul, de Fran-
cziaország nem fog elveszni. Ezen események a
10-dik hóban történnek (oktob.); de alig telt el e

i hó, s a németet iszonyu veszély éri. Jaj az öreg
zsarnoknak, jaj tanácsosainak: mert a kiontott vér
boszut kiált! A föld megtelik holtakkal, — a né-
metek futni fognak, s megsemmisittetnek a fran-
cziák által, kik dühökben a Rhénusig me^ nem
állapodnak I

Nemzeti szinház.
Péntek, okt. 28. „Az utóirat." Vigjáték 1 felv. I r t *

Augier; ford. Paulai — és „Tévedések játéka." Vigjáték
3 felv. jlrta Shakespeare, ford. Arany László.

Szombat, okt. 29. „Hamlet." Opera 5 felv. Zenéjét
szerz Thomas,

Vasárnap, okt. 30. „A munkások." Dráma 1 felv. Irta
Manuel, ford. Paulai — és „Az égben." Vigjáték 2 felv. Irts
Balázs Sándor.

Hétfő, okt. 31. „A kísértés." Színmű 5 felv. Irta Feuil-
let, ford. Radnótfáy.

Kedd, nov. 1. „Don Juan." Opera 2 felv. Zenéjét szerz .
Mozart.

Szerda, nov. 2. „Lelencz." Színmü 4 felv. Irta Szig-
ligeti.

Csütörtök, nov. 3. „Hunyadi László." Opera 4 fel7.
Zenéjét szerz. Erkel Ferencz.

Szerkesztői mondanivaló.
— Pest. P. T. K. Az ujabbak is figyelemre méltók;

de egyik sem figyelemre méltóbb az elsőnél. Ha valamelyi -
ket közölni akarnók, most is a mellett maradnánk. De jobb
lesz — ha egyelöre még várunk.

— Árpád. B. K. A „nem reklamácziót" átadjuk a
kiadó-hivatalnak, mely — ha csak lehet — bizonyosan ele-
get fog tenni a kívánatnak, valamint a másik rendelkezés-
nek is. A röyíd nekrológ az illető rovatban.

— L. Ö. A vidéki levelet nem kell novella- (annál ke-
vésbbé rosz novella-) stylben irni.

— Nagy-Hodos. I. J . A kiadó-hivatalnál kellőleg
intézkedtünk.

— Z.-Egerszeg Cs. J . A kiadó - hivatal, ha lehet
még, pótolni fogja a hiányt. Czélszerübb a reklamácziókat
egyenesen oda intézni; igy nem történik késedelem a ren-
delkezésben.

SAKKÜÁTÉK.
571-ik sz. f. — Gold Samu-tói

(Kővágó-Eörsön.)
Sötét.

a b c d e f g h

"\ ilagos.
Világos indul a a negyedik lépésre mattot mond.

Az 566-ik számu feladvány megfejtése.
(Cheney G. J.-tól.)

(Amerikai sakk-dió.)
Világos. Sötét.

1. Bf2—h2 Fg4—hö:
2. Vhl—a8 tetsz. szer.
3. Va8—g8 vagy g2 matt.

Helyesen fejtették meg : Veszprémben:Fülöp József.
— Jdszkiséren: Galambos István és László. — Zámolyon:
Parragh József. — Nagy-Szalontán: Kovács Albert. — A
pesti sakk-kör.

Rövid értesítés. Kővágó-Eőrs H. C. A megjegyzé*
igen helyes csak hogy az igazitás változtatott a dolgon.
Számolunk további becses közreműködésére.

Hónapi- és
bettnap

6
7
8
9

10
l l
21

Vasár
Hétfó
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szóm.

Katholika* és

H
protestáns

naptar

November
B 22 Lénárd
Engelbert
Gottfried vh. ®
Tivadar vért.
Aven. András
Márton püsp.
Asztrik püsp.

B 2 ! Lénárd
Karina
Gottfried
Tódor
Florenczia
Jónás
Asztr., Didak

E T 1 - N A P T Á R.
Görög-orosz

25
26
27
28
29
30
81

Hold TáltouiMl.

naptar

Okt. (ó)
D 21 Márcz.
Dömötör

Nestor
Ferencz
Zenobius
Stachius
Anastasia

Izraeliták
naptarn

March. R.
12
18 Félbőjt
14 Amaniad.
ló Ananiás
16
17 Arnon
18 7. Sabb.

S
hossza

f.
?,?,n
224
225
22H
227
228
229

P
fii
51
51
52
52
52
53

(9) Holdtölte 8-án 8 óra 48 perczkor

*P
u.

6.
fi
6
fi
<>
fi
fi
7

P-
n-?
54
55
fifi
57
59

1

nyüg.

ó.

4
4
4
4
4
4
4

reggl.

P
34
33
32
31
30
28
27

hos

t.
23

| 35
i 47

59
71
83
95

H

P-
4 3 !
37!
27 ;

1Q
l l
4
1

0 Id
két

ó.

4
4
5
5
6
6
7

P-
18
40

9

29
0

38
21

nyüg.

6.
4
5
fi
7
8
9

10

P-
33
Sfi
41
43
45
44
44

T A R T A L O M.
Boczkó Dániel (arczkép). — Báránykő. — Páris é»

környéke V. — A harangok. — A Rulikovszky-omlék
Nagyváradon (képpel). — A franczia köztársasági kormány
(képpel). — Egy sirkőfaragó mühelyében. — Az északi-
fény. — A „kilencz" közös sirja (képpel.) — Egyveleg —
Tárház: Irodalom és müvészet. - Közintézetek, egyle-
tek. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés.
— Mi ujság? — A háboruból. — Nemzeti szinház. — Szer-
kesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L.magyar-ntcza 21. «£.)
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HIRDETÉSEK.
-"1 ''W^ 'W5 '••;w^ ~?i2A' 7Qi\ /yi> •'<

* rnschuld E,
fegyvergyára és kereskedése

Pesten, váczi-utczán a „levélhez"
és uj fiók-raktára a kerepesuti bazárban, a nemz. színház-

zal szemközt,
ajánlja ,,saját készitményü" s a legjobb s a legujabb szervezetü

Lefaucheux és Laocaster vadászfegyvereit
finom sodrony és damastcsövekkel, gyönyörüen vésve, ezüsttel vagy arany-

nyal berakva:

L e f a u c h e u x - p u s k á k 60,70, sö, 90,100 és 120 ftjávai.

Lancaster-puskák kakas nélkül a legjobb éS legujabb
systema szerint 90, 100, 150 ftig. 881 (8-9)

Lüttichi Lefaucheux-puskák a íeg^ő éS leghiresebb
gyárakból 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ftig. Mindennemü vadász-

csappantyus-fegy verek
Egyszerü fegyver 7 —10 ft.
Kettős fegyver patentcsavarral és keményen forrasztva . . . 13 —16 »
Lüttichi kettős fegyver drótcsővel (Kubán) • • 20—25 *
Kettős fegyver zsinór vagy damask-csövel 25— 45 »

7 REVOLVEREK. :£
Lefaucheux legjobb systema 6, 10, 18, 2i és 30 lövéssel, egyszerüen, valamint

legfényesebben kiállitva, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 50 és 60 ft.
T e r C Z e r O l o k egy pár 2 ft, kettős 4 fttól fölfelé.

Flóberi puskák és pisztolyok, nyereg; és czélpieztolyok.

Lefaucheux és Lancaster puska-töltények
Gevelőt J.-tól Párisból és mindennemü védfegyver.

Minden nálam vásárolt fegyver pontos lőképessége és szilárd munkáért jót
állok, s nem tetszés esetében egy hó alatt becserélhető.

0(F* Levélbeni megrendelések pontosan teljesittetnek.

\\ 7;

Kilián^Frigyes m. k. egyet, könyvárus-
nál kapható :

1869. és 1810. években Pesten
több alkalommal tartott B a

„Corvin Mátyás"
pesti'siabad kömivesi páholy

I határozatából kiadott

Beszédek.
Ára 30 krajczár.

934 (1)

lliiile bal8aniiqae
( balzsamos-olaj),

jónak tapasztalt s a legnagyobb tekintélyek által
számtalan bizonyitványoktal igazolt szer a fulfé-
reg-rákfene ellen, vadász és vizslakutyáknál.

1 (iveié ára 3 Ft. 25 kr. a. é.

Life preservers, Pilis for dogs.
(kutya-lapdacsok.)

Egy hirneves angol állatorvos által 30 éven át
használt kutya-labdacsok nemcsak előmozdítják a
fül-rákfene gyorsabb gyógyulását, — hanem meg-

óvják, a kutyákat minden másegyébb betegségektől, u. m. nehézkór, vidatáncz, köszvény-
8 rüh-től, az eb-düh ellen pedig a legnagyobb sikerrel használható.

Egy skatulya ára 1 ft. 10 kr.
g f Bérmentes levelek által megrendelhető: Bittner Gyula gyógyszerésznél

Gloggniczban. 9 0 2 (5—6)

Csak alapos gyógyitás bizto-
sit ntóbajok ellen.

T i t k o s

betegségeket
s tehetetlenséget,

elgyengült férfieröt,
gyakori magömlések, sőt a végképeni
tehetetlenséget katonai és polgári kór-
házakban sikerrel használt egyszerü
módszerrel bámulatos gyorsan és ala-
posan (az ujonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyitja Weiss J . gyak.
orvos és szülész, az itteni cs. kir. gar-
nlson főkórházban kiszolgált osztály-
orvos, minden alkalmatossággal ugy a
titoktartás, mint a gyógyczélokhoz jól
beosztott rendelő-intézetében Fest,
Sebestyén-tér 4-dik szám I-ső emelet,
(a „2 huszárhoz" czimzett kávéház fe-
lett), naponkint reggel 7 órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Dijjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 887 (12—12)

Titkos

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

biztosan és gyoraan gyógyit

Med. dr. Helífir Vilmos
Pest, király-utcza 27. szám Medetz-ház-
ban, I-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, dél-

után 1—4 óráig.
U T Dijazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek I* megkttldetnek.

931 (3-12)

I Kilián Frigyes m. k. egyet, könyvárus-
nál kapható :

MAGYARORSZÁGI

MÉRGES NÖVÉNYEK.
Alsóbb osztályu, kivált népiskolák szá-

mára.

30 színezett táblával.
Ara 1 forint.

935 (1)

Hetedik kiadás

( m a g y a r nyelven n e g y e d i k ) .

.% sseüii elet

titkai s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy-
módjaival. 879 (12—12)

Függelékkel a bujakóri ragályzásró"l
ég Dr. R o d e t, lyoni orvos
ragályelleni legblztosb óv-

szerérői,
a férfi ég n*i ivarszerek boncztani Abrftival.

Ara: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több

utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következö

czim alatt:

Dr. Eiber V. P.
Pesten, József-utcza 66-ik számu

saját házában. J
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I
5 éri jótállás. 5 évi jótállás.

Fő-ügynöksége
mindennemü valódi amerikai

Im1

m VARRO-GEPEKNEK:
s a jutalmat nyert valódi hamburg-amerikai családi-varrógépeknek

| ; Pollack, Schmidt és társa és The Aetna, Planer,
Braunsdorf és társától üj-York-ból.

Weiss R.-nél
Pesten, régi posta-utcza.

938 (1—6)i • Ingyen tanítás. Fizetési kedvezmény. | §

Jármay Armin
fűszerkereskedése a „babérkoszorúhoz"

Pesten, kétszerecsen-utcza ll. sz. a.
tisztelettől ajánl a t. cz. közönség kegyes figyelmébe

ölcsó és jó kávéit
nevezetesen:

Mocca-, Gyöngy-, Cuba-, Ceylon, Arany-Java-,
Portoricco- és Camplnos-kávét;

továbbá:

finom orosz és (iiinai Ilicíkal:
valódi

jailiaica-rhiimot, és a közkedvelt

braziliai-rhumot
pintjét egy forintjával üveggel együtt;

ugyszintén:

Czukrot, csokoládét, déli gyümölcsöt, sajtokat, angolnát, franczia
mustárt és sárdinest; különösen:

MarOüit (olasz gesztenye) és kitünő jóságu karfOVÍtZÍ csepegetett

ürmöst; tiszta fehér amerikai petroleumot, és a iegjobbféie
Stearin- és Paraffin-gyertyákat, valamint is minden e g Jébb
fűszer czikkeket jutányos áron a legpontosabb kiszolgáltatás mellett.

2HF* Ulás szakmába vágó megbízások a legszi-
vesebben eszközöltetnek. 832 (2—12)

Játszómüvek
4 egész 120 darabot játszók, ezekközt: pompás müvek harangjátékkal, dob- s harang-
játékkal, égihangokkal, mandurával, expressidval stb. továbbá:

Játék-szelenczék
2—16 darabbal, ezekközt: utazószekrénykék, szivarállványok, sveicziházikók, fény-
képészeti albumok,iró-eszközök, kesztyüszekrénykék, levélnyomaszok, glóbus, szivar-
tartók, dohány- és gyufaszelenczék, bábok, dolgozó-asztalkák, üvegek, pénztárczák,
papirkések, sétálópálczák, székek, — s mindezek zenével.

J. II. Heller in Bern (Schweiz).
Csakis közvetlen megrendelők, juthatnak valódi Heller-féle

müvekhez. 937 (1-3)

Kisorsolás.
Minthogy a mult évi jutalomdij kiosztása átalános tetszéssel fogadtatott, —

a következő télre is fog egy ilyen rendeztetni; minden vevőnek, az árhoz megfelelő-
leg — egy vagy több jutalomjegy szolgáltatik ki. Számtalan kívánalmaknak
megfelelni óhajtván, jatszó-szelent-zék is fognak kisorsoltatni. — 1 sorsjegy
ára í ft., 12 sorsjegyé 2o fi. ; a huzás ápril hó elején menend végbe. — Prospek-
tusok az ársorozatokkal együtt, mindenkinek ingyért küldetnek meg.

Szepességi kárpáti növény-nedv,
mell- s tüdőfájdaliuakban szenvedőknek,

orvostudor F á y k i 8 s K.-11> 1 Kézsmárkon.
Ezen, a szepességi kárpátok virányain, a leggondosabban összegyűjtött s leg-

alkalniasbnak talált növényekből készült nedv, következö bajokban, mint igen hatha-
tós, jól kipróbált s kitünö gyógyerejü szernek bizonyult be és ismertetett el, u. m.:
köhögés, rekedtség, a nyeld- s lélekzőszervek gyenge hnrntosingerlése,
görcsös, ideges, rövid léltkzéssel járó köh-rohamok, szükinellüség, oldal-
nyilasok H idült hurutok ellen; továbbá: tüdövészben szenvedőknél az izzadás
által elöidézett elgyengülés eseteiben, — s a nedvtömegek olynemü betegségeiben,
melyek a táplálkozás processusából származnak. 931 (1 -*6)

Épen azon hatással bir és sikerrel alkalmazható, a szepességi kárpáti növény -
thea, s a szepességi kárpáti növény-ezukorkák dr. Fáykiss-től.

A r a k :
1 üvegcse növény-nedv használati utasitványnyal együtt 75 kr.
1 csomag thea 25 ,,
1 skatula növény-ezukorka 35 „

Ezen szerek megrendelhetők a készítőnél magánál Fáykiss József gyógy-
szerésznél Kézsmárkon (Felső Magyarország) s kapható Pesten: Török József,
gyógyszerésznél király utcza 7. sz. a. s Thallmayer A. és társánál.

Csakis legjobb varrással ül
Noi ingek, ágynemű, nadrágok, szoknyák, fokotok, pongyolák,

corsettek, fésű-köpenyek stb.;

a iegolcsóbbtól a lagfínomabbig:
zsebkendők, harisnyák, hímzett szélek és betétek

Türsch F.-nél
Pesten, váczi-utcza a nagy Kristóf mellett.

908 StT" Összes árjegyzék bérmentve. (2-6)

SZIRMAK J. FIAI
arany-, ezüst-

és

[drágakö-ékszer-üzlete Pesten,
kigyó-utcza 1. sz.

Kivonat a nagy árjegyzékből:

legfinomabb

3 próbás
azaz:

» 50
» 20
» 50
» 50

» 50

» —

» 25
»75

2 » 50 » »
2 » 50 » »

4 » —

18 karátos aranyból.
Hiteles próbával ellátva.

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

lyűek
Fülbevalók hosszuk
Keresztek
Csattok
Ing-gombok . . . .
Nói gyürük jó kövei
Kői pecsétnyomó

gyürük
Karika gyürük . . .
Férfi gyürük pecsét

nyomó forma . .
Nyakkendő tűk . .
Nyaklánczok, kereszt

vagy metállhoz. . 6 » 60 » » »
Metállok . . . . . . 6 » — » » v
Melltük (Broche) . 6 » — » » »
Garniturok (Broche

és függő) 15 » — » » »
Karpereczek . . . . 18 » — » » »
Óralánczok rövidek 24 » — » » »
Óralánczok hosszuk 28 » — » » »

3 (13) próbás ezüstből.
Mataillok felnyilós. 1 ft. 20 krt. és félj.
Gyűszük — » 6 0 » » »
Csemegekések . . . — » 60 » » »

Nehezebb arany és ezüsttárgyak, u. m. lánczok, garniturok, evőkészletek,
6, 12, 24 személyre, a munka különfélesége szerint, gyártási áron számittatnak.

A fantasie-darabok, finom drágaköves tárgyak, Loius Laine legujabb rajzai
után vannak dolgozva.

Cserénél, az arany vagy ezüst egyenlő finomsága mellett, csupán a munka
fizettetik.

Kijavítások, czimerek, betük metszése kőbe vagy aranyba gyorsan eszközölte-
tik. — Saját használatunkra vásárlunk gyémántokat, gyöngyöket, szines köveket,
ócska aranyat és ezüstöt.

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

sző tárgyak másért becseréltetnek. 880 (11—12)

12 evőkanál 72ft.—krtólés félj.
12 kávéskanál . . . . 24 » — » » »

1 tejmérő 7 » 50 » » »
1 fözelékes . . . . 9 » — » » »
1 levesosztó . . . . 18 „ — » » »

Keresztek zomán-
czal nyakba . . . 1 » — » » »

Emlék gyűrűk fel-
irással

Gyermek játékok .
Óralánczok . . . .
Karpereczek . . . .
Garniturok (Broche

és függő) 6 » —
Thea szűrők . . . . 2 » 50
Czukor fogók
Keresztelési és bér-

málási emlék ké-
pek

Só- és borstartók
együtt

Gyermek evőeszkö-
zök tokban. . .

Varró eszközök
tokban

Poharak
Czukor edények

50

5 » —

5 » —
7 » —
6 » —

46-ik szám. Tizenhetedik évfolyam.

Pest, november 13-án 1870.

Elöfizetési föltételek : a Vasárnapi Ujsap és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft..
Csnpán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — <»npaii Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 60 kr

g/F* Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai DJdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajezárba; háromszor v»gj
tSbbszöri igtatasnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Réc«bpn: Oppplib Alajoa. Wollzeile Nr. 22. és Haa»<>nitt«-in é» Vo(tl«>r, Wollzeile Nro. 9. —
Bélyeg-dy, külön minden igtatas után 30 ujkrajezar.

A „Vasárnapi Ujság" és „Politikai Új-
donságok" feledhetlen szerkesztöjének, söt
szellemi alapitójának, Pákh Albertnek már-
vány mellszobra a nemzeti muzeumban, és
síremléke a kerepesi-ut melletti köztemető-
ben áll már. Nagyszámu tisztelői s olvasói
állitották azt neki; s a boldogultnak barátai,
kik ez emlék állitása ügyében a „Vasárnapi
Ujság" olvasóihoz fordultak volt fölhívá-
sukkal, kötelességüknek érzik most, midőn
feladatuk be van fejezve, ugyan e lelkes kö-
zönség elött számolni eljárásukról.

E czélból a bevételek és kiadások össze-
állitott számlája elébe kell
bocsátaniok az emlék rö-
vid történetét.

Pákh Albert 1867. feb-
ruár 10-én zárta le szemeit
az örök álomra. Ugyszol-
ván még a frisen hantolt
sir fölött, az elhunyt bará-
tai közül tizen (közülök
egy, Tompa Mihály, utána
ment már!) a barátság- és
kegyelet sugallta gondolat-
ban egyesültek: hamvait
érdemeihez méltó emlékkel
jelölni meg, melyet hozzá,
a'népszerü iróhoz egészen
méltóvá az tegyen, hogy
nem a család, nem egy-
két vagyonos b barát, ha-
nem azon nagy közönség
emelje, melyhez tizenöt
éven át minden héten két-
szer szólott, s melynek
minden tagja tisztelettel és
rokonszenvvel viseltetett
iránta; s hogy a kegye-
letes czélu adakozásban
minél többen vehessenek
részt, a közönség tiz kraj-
czáros adakozásra hivassék
fől, nem záratván ki azonban
nagyobb adományok sem.

íly értelemben a felhí-
vás „A Vasárnapi Ujság
és Politikai Újdonságok
tisztelt [olvasó közönségé-
hez" már márczius 21-kén
elkészült s márcz. 24-én a
„V- U.« 1867. évi 12. sza-
mában közzé tétetett.

P á k h A l b e r t s í r e m l é k e .
A szó jókor volt kimondva s kész szive-

ket talált. A „Vasárnapi Ujság"-nak már
következő 13. számában meg lehetett kez-
deni az adakozások közlését. Ez elsö közlés,
melyben a dobsinai kaszinó gyüjteménye
állt elsö helyen 44 fttal, maga 78 ít 40 kr
adakozás befolyásáról értesitette a közönsé-
get. A második közlemény, egy héttel reá,
a „Vasárnapi Ujság" gyüjteménye mellett a
„Szkupstinaanév alatt ismeretes fövárosi tár-
sas körtől, melynek a boldogult élte fogy-
táig egyik közszeretetben állt tagja volt,
160 ftnyi adományt jelentett. S ettől kezdve,

Pákh Albert mellszobra Izsótól.

a julius 28-kán megjelent 30-dik számig,
hétről-hétre folyvást szaporodtak, egyenlő
s növekedő mérvben a szives adakozások a
haza minden részéröl, az olvasó közönség
minden rétegéből, 10 kronként és forinton-
ként, ugy hogy a julius végeig megjelent
I.—XVIII. közlések összege már 1141 frt
90 krt és 6 darab ezüst húszast tett.

íly szép eredménynyel, a siremlék ügyét
intéző barátok bizottsága eljöttnek látta az
időt, hogy a begyült összeghez képest, a
kivitelről is gondoskodjék; augusztusban
tehát Székely Bertalan s Keleti Gusztáv

ismert müvészhazánkfmit
kérte föl, hogy a siremlék
iránt tervjavaslatot készít-
senek. Véleményök oda já-
rult, s javaslatukra az em
lékbizottság is abban álla-
podott meg, hogy a sírem-
lék fülke-szerü boltozattal
birjon s abba az elhunyt-
nak művészileg faragott
márvány-mellszobra állit-
tassék.

Izsó Miklós, ki épen ak-
kor Debreczenben tartózko-
dott s Csokonay szobrának
mintázásával volt elfoglal-
va, maga is barátja s közel
ismerőse az elhunytnak, bi-
zatott meg a mellszobor
elkészítésével. Ö már elöbb,
Pákh halála hírére Pestre
sietett volt, s a halott ar-
czáról gypsz-öntvényt vett
le; most pedig, de még
Debreczenben elkészitette s
az ősz folytán Pestre visz-
szatérvén, magával hozta a
mellszobor kis mintáját,
mely hasonlóság és kifeje-
zés tekintetében egyaránt
kitünően sikerült, s a mü-
vészi kivitelt illetőleg is a
legjobbat reméltette. Még
teljesebben sikerült az élet-
nagyságu nagy minta, mely-
lyel Izsó 1868. márczius
elejére elkészülvén, azon-
nal hozzá kezdhetett á
márványban való dolgo-
záshoz.

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