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Rock István gépgyára

Mellbetegeket
értesítem arról,

miszerint mell-betegségek, különösen mellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt hasonszenvi orvos által sikeresen
gyógyittatnak. .

Pesten, soroksári-uteza 20-ik szám alatt
ajánlja mindennemű

Rendelvényi órák:

kész cséplőgépeit lóerőre;

délután «-töl 4-ig.

Bálvány-utcza 6. szám, 2. emelet
(ezelőtt várziut 24 ik szám.)

továbbá tisztító és zsáktartóval ellátott

1045O-50) E R N S T L„

homaopath-orvos és szülész.

6 lóerejü könnyű menetű

hordozható járgányait (Göppel); Hentzmann- és amerikai cséplőgépeit

Apálmahajfürt-essentia

2, 3, 4, 6 lóerőre;
szecskaváj^ó-gépeit, kéz- és lóerőre; répametszö, knkoricza-morzsoló és zúzógépeit
minden megkivántató nagyságban, ekéit, olaj-, bor- s tftpöríö-sajtóit, sóőrlöit; valamint
őrlőmalmait ló-és gőzerőre, tisztitóval vagy a nélkül; fekvő-gőzgépeit minden nagyságban, lokomobile és vizszivattyuit, s gyártmányai szilárdsága s tartósságáért kezeskedik

használata által
íolülmulhatlan tartósságu fényes, puha s
ruganyos haj fürtök; további hölgyek s
uraknál hullámszerű s tartós haj-bodrok
éretnek el.
Egy üveg ara 1 lí. 20 kr.
Főraktár: LUBFF M. illatszerésznél a
„Minervahoz" Pesten, a váczi-uiczában.

ajánlom saját készítményeimet úgymint: h ű t ő k e t víznek, sör,
bor, hús, vaj s minden megfelelő czélnak, a le^jutányosb áron; ugyszinte f ü r d é - k á d a k a t vizmelegitővel és zahanynyal, minden

féle edényeket, konyha- és házieszközőket;

elvállalok továbbá mindennemű megrendeléseket rajz vagy
minta után, s biztosítom azok czélszerü kivitelét

Weiner Mór,
bádogos,

PEST, 3 korona-uteza
a templom épületében.

Megnyitási jelentés.

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

egy vászon-, férfi- s női-fehérnemü-raktárt

nyitottak, mely részükről nemcsak a legnagyobb csínnal rendeztetett be, hanem dús
választékról is gondoskodva, főtörekvésük oda fog irányulni, hogy szilárd szolgálatuk e különösen kitűnő áruk s olcsóság által tisztelt megrendelőik bizalmát kiérdemelhessék s azt maguknak továbbra is biztosithassák.
Csak egy csekély vásárlási kísérlet, s a fentebb mondottak igazolva leendnek;
minélfogva a t. ez. közönséget tömeges látogatásra tisztelettel meghívják
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.

Kiss A. és Kohner Hl.

fleckenast Gusztáv

könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4. sz.)megjelentek és minden könyvárusnál kaphatók:
Tompa Mihály. Dalok és rotnánezok. A költő arczképével (480 lap
16-rét) vászonba kötve, arany vágással . . . . - . 3 ft. 50 kr.
Tompa Mihály. Regék és uépregék. Külön kiadás (446 lap, 16-rét) diezr
kötésben
3 ft. 50 kn.
Tompa Mihály, ujabb költeményei. Külön kiadás (430 lap, 16-rét) vászonba kötve, aranyvágáasal
3 ft. 50 kr.

A szerencsének nemcsak kezet nyújtani, — hanem kettős irányban minden
koczkaztatás nélkül értékpapírokra és sorsjegyszámokra együttesen játszani, párosulva a legkellemesb reményekkel töke és kamatok okvetlen megnyerését
az alább következő jól átgondolt tervezet szerint magának biztosítani!!

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

Csak 15 ft. havonkinti befizetéssel s egyszermindenkorra 2ft.50 kr. bélyegdij
minden részvevőnek egy részvény-levél fog kézbesíttetoi,
mely által minden részvevő az előjegyzett

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

frankotjagyisl6^0ftjDt^esz¥í
Erén császári tflrok vasnt-k6Ics6n sorsjegyeknél az érdeklettek
az evenkinti 3% kamatok, mely 1800 frankot tesz ki, s az évenkinti rendes
6 hozásaiban, mely 11.300,000 frank nyereményt képvisel, teljes élvezetébe
lépnek, s igy sokszorozott irányban nemcsak az összes 100 db. eredeti
sorsjegy töke-kamatai, hanem az arra esd nyeremények is 23 részre felosztva részesévé válnak.
Az ezen minden egyes részvény-levelek re évenkint esó 48 franknyi kamat,
valamint a befizetés tartama alatt tett nyeremények azonnal felosztatnak s az'
ilyféle részvény-levélre esó 4 db. 400 frankos teljesen befizetett és 1600
frankot képviselő eredeti sorsjegyek közvetlen a 30 havi lefizetés bezártával
minden részvevőnek ki fog szolgáltatni, mely felosztott sorsjegyek a 3% kamat élvezésén kivül tovább is az évenkint történni szokott ( 1 5 húzásban a
legdúsabb nyereményekre játszanak.
1076 (3—6)
Ugyanezen jtíl átgondolt tervezet áll 50 db. 4 0 0 frankos teljesen benzetett 20,000 írunk vagyis 8 0 0 0 ft. tevó cs. török sorsjegyekre nézve is a
behzetést felényire állapítva meg s bélyegdij 1 ft. 2 5 kr., mely tervezet egyidejűleg nyittatott meg, 8 melyre a t. ez. közönséget szíves részvétre felhívni ezennel
szerencsém Y&Ű.
Jókon megrendelés esetében minden érdeklettnek eey állami honvéd ióy 8 a
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Austerlitz Zsigmond első pénzváltó irodája
Budán, a lánczhid közelében.

• Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek.
Kiadó-tulajdonos H

Pest, június 11-én 1 8 7 1 .
Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egjüü: Egész évre 10 frt. - Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
több«zöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppflik Alajos, Wollzeile Kr. 22. és HaasensteSn és Vogler, Woüzeile Nr. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtatág után 30 krajezár.

Alólirottaknak van szerencséjük a t. ez. közönséggel ezennel tisztelettel tudatni, hogy az itteni piaczon

' Szelvények, arany- s ezüst beváltás.

Szokatlan ritkaság!
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ROCK ISTVÁN, gyártulajdonos.

1090(1-6)

A nyári idényre

1089 (1—6)

Tizemiyolczadik évfolyam.

24-ik- szám.

Fagylalt-gép.

Munkaképességre, valamint jégmegtakaritásra nézve sokszorosan kipróbált, itt
helyben ugy mint a vidéken gyakorlatilag
bebizonyult gépek, különösen

ezukrászok
és

S O J3L9

láL á t

valamint magánosok számára minden nagy
ságban kaphatók legjutányosb áron

Mayer Ferdinándnál,
rézműves,

kecskeméti-uteza 8-ik sz. alatt Pesten.
leckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetom-uteza 4 sz Vf
megjelent és minden könyvkereskedésben kapható:
' '

TÖRVÉNYJAVASLATOK.

I. Az elsöfolyamodási bíróságok rendezéséről. (A királyi
törvényJ
székek és járásbíróságok jegyzékével.)
I. A bírósági végrehajtókról.
III. A királyi ügyészség szervezéséről.
IV. A békebiróságokról.
V. Az államtisztviselők nyugdíjazásáról, valamint azok özvegyei3
nek e s árváinak ellátásáról.

mr Külön lenyomat a „Jogtudományi Közlönyéből.

(Nyolczadrét 117 lap) fűzve ára 70 kr.
lusztáT. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-utc«a 4-dik szám alatt).

Döllinger.
A vallásirajongás ideje lejárt. Századunk
oly messze áll gondolkozásmődjára nézve
a keresztes háborúk korszakától, a mily számos a nemzedékek sora, melyek napjainkat
a Clairvauxi Bernát korától elválasztja.
Csoda-e,ha Róma, — mely ama kort szeretné
visszavarázsolni ma is, — encyclikáival
mennvdörög e kor és uralkodó eszméi ellen,
a szabad vizsgálódás, szabad sajtó és szabad
lelkiismeret ellen?
.
Szerencsére e villámok hatása sem a
régi már; korunk
oly közönynyel nézi
az egyház kebelében
véghezmenö leglényegesb változásokat, a pápai csalhatlanság hitezikké
emelését ugy, mint
a pápa világi uralmának megdőltét,
mely világosan mutatja, hogy a kor nem
fogékony többé a
középkor küzdelmei
iránt.
A huszadik u. n.
egyetemes
(oeeümen) zsinat története az alig lefolyt
múlté, s igy még a
napi hirek közleményei után sem mosódhatott el emlékezetünkből. Ismerjük a zsinat tervét,
előmunkálatai menetét, melyekből a
némileg
függetlenebb irányú férfiak
következetesen kizárattak; nem felejtettük el még a többség eljárását, a megkivántató, de el nem
ért egyhangúság kicsikarására, a DupanloupokésStrossmayerek férfias fellépését és ezzel ellenkező későbbi eljárásukat. De mind-

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

DÖLLINGER.

aránt távol, mindkettővel ellentétben áll?
miben rejlik varázshatása, melylyel korunknak, a vallásos kérdések iránti közönyét felvillanyozni birta?
E férfiút vezeti mai képünk az olvasó
elé. Ez elmés, tán némi ravaszsággal, de
még több jósággal teljes kép: Döllinger
Ignácz, müncheni káptalani prépost arczképe, kinek neve az egész mivelt világban,
s igy hazánkban is élénk viszhangot költött.
Döllinger 1799-ben
született Bambergben, atyja, szintén
Ignácz nagyhirü .
élet- és boneztanár,
számos tudományos
munka szerzője volt.
Fia, amilgnáczunk
Würzburgban neveltetett ; hajlamai
egyházi pályára, tudományos előszeretete a hittan, és különösen az egyháztörténelem terére
vonzották.
Talán
történelmitanulmányai, melyeknél a
politikát nem mellőzhette, okozák,
hogy oly tevékeny
részt vett hazája,
Bajorország tudományos ugy, mint
politikai életében. A
müncheni egyetem
alapitásaóta az egyháztörténet tanszékét foglalta el annál,
s ettől csak politikai okok miatt volt
kénytelen időnként
megválni, pl. a hires
tánezosnö és I Lajos bajor király kegyen cze, Lola Montez által megbuktatott Ábel minisztérium távoztakor.
Tagja volt az 1848diki frankfurti alkotmányozó nemzetgyűlésnek, hol
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bár az ultramontan párt vezére volt az ál- z teszi föllépését korszerűvé, ez csatolja Szép arany fonalat,
Fogaiddal miként
Téped, harapád,
lamegyház ellenében, a vallási szabadság iiozzá milliók érdekeltségét. Döllingernek Sárkány szemekkel,
Ama leánykát!
mellett fényes beszédet tartott. Átalábau sikerült az egyház kérdését a századunkat Magát szövi fel,
— Vitéz Jorgován,
Döllinger a legújabb időkig ultramontan mozgató nagy eszmék egyikének terére át- Magát fejti el.
Cserna őt meghallva, Kebled buzogány,
hirben állott Németországban, a mi Rómát ültetni, ennek alapján igyekvén felépitni
Mindjárt meg is álla...
Midőn haliám
természetesen nem gátolta abban, hogy az uj épületet a fennállónak leomlandó rom- Vitéz Jorgován,
Hogy jösz hozzám,
Németország többi katholikus tudósaival jaiból. E tér, ez alap: a nemzetiség. Döllin- Erős buzogány,
Hallván büszke lovad,
együtt öt se tartsa elógorthodoxnak és foly- ger nemzeti katholikus egyházakat akar, s Megérté a hangot
| Oroszlán hangodat,
S
megismeré
legott,
Elhagyám tüstént
tonosan gyanús szemekkel kisérje.
ez akaratában a római kúria minden ujabb
Hogy
nem
férfi
hang,
S nem bántam szegényt;
Nagy hirének alapját mély tudománya | lépése csak megerősíti öt; a zsinat legtöbb
Hanem női hang,
Kérlek hagyj életben,
és ennek nagybecsii termékei vetették meg. | hibáit és legfőbb tévelyeit a Rómában uralS felbőszülve erre,
És menj haza szépen,
Döllinger finom érzékü történetíró, ki tár- kodó római szellemnek róvja, fel •- ez ellen Büszke lovát verve,
Esküszöm magamra,
gyát alaposan fölfogni és a részletek fölé csak önálló nemzeti egyházakban lát bizto- Sarkantyúzva egyre,
Roszabb leszek halva!
emelkedő bölesészi szellemével rajta ural- sítékot. A mozgalom ez irányban már ma Mint egy oroszlán
Vitéz Jorgován,
Erős buzogány,
kodni képes. 0 történetbölcsész a szó teljes magas hullámokat ver; hol lesz vége, mi Ment fel a Csernán.
Kardját imrkolá,
A kigyó őt látva,
értelmében. Müve a reformatio belső fejlő- lesz eredménye - ma senki, talán maga
S egyet huza rá,
Elfuta
borzadva,
déséről és hatásairól, különösen annak fény- Döllinger sem gyanítja, azt a jövő fogja
S összetörto testét,
De
ő
üldözé,
es árnyoldalai feltüntetése tekintetében, megmutatni. Az eszmék hatalmában való
Vagdalá szerteszét.
S átugorván
határozottan katholikus álláspontja daczára hit nem enged kételkedni az igazság. győ- A Csernán
A leányka nézte,
klasszikái becsü mü. „Az egyháztörténet tan- zelme felöl.
Utol éré.
~zi
~ L.
Mignem összetépte,
és kézi könyve" egy tudományos fő és kuAztán előlépve
A kigyó bevárá,
tató ész önálló tanulmányainak érett gyüEképen beszéle:
És ekként kiállt rá:
— Vitéz Jorgován,
— Vitéz Jorgován,
mölcse. Mint politikai szereplő jelenleg is
Jorgován János és a kigyó. *)
Kebled
buzogány,
Kebled
buzogány,
örökös tagja a bajor urak-házának; számos
(Román népmonda.)
Vezess
innen
engem,
Monda
za
mostan
sebten,
vita- és röpirattal járult a szőnyegen forgó
Mutass
utat
nekem,
Mi
jót
hozasz
nekem
?
Vajh
mi
látszik
ottan
'
Vitéz
kakuk
madár,
napi kérdések megvitatásához; nyilvános
Nővérim meglelnem,
Az jár tán eszedben
felolvasásokat tartott és tanári székéből Fenn a zöld vadonban? i Vezess innen engem,
S aztán leszek néked
Hogy
megyilkolj
engem?
Cserna erdejéből,
I Mutass utat nekem,
gyujtólag, lelkesitőleg hatott a tanuló ifjúKedves feleséged!
Kérlek, hagyj életben,
Orsova
révéből,
|
S
leszek
majdan
néked
ságra, mely Németország minden tájáról
S eredj haza szépen!
Midőn ez meglátá,
Elindult és ment,
i Szerető nővéred.
özönlik a nagyhirü „törpe prépost" előadá- Kis faluból fent,
Esküszöm
magamra,
Amulva
nézett rá,
S a kakuk igy szóla:
Csodálá sok báját
saira.
Hajnali órában,
,. — Nem lehet leányka, Roszabb leszek halva!
Mert ha megölesz,
És fiatalságát:
A legközelebb múlt vatikáni zsinat Döl- Setétben, 5harmatban, ; Van nekem nővérem
Fejem
büzhödt
lesz,
— Édes kis nővér,
Három sz p nővér,
; Mint virág a réten.
1 ingert egyszerre kiragadva e szerény, bár Három lány testvér.
Drága
szép tündér
A
férgek
ellepnek
— Hallod-e te madár,
tisztes tevékenységi körből, s számára az
Légy
tehát
énnekem,
S
támadnak
majdlegyek,
A nagyobb nővért,
Vitéz kakuk madár,
Kedves
feleségem!
S
ha
lovad
megcsípik
eszmék nagy harezosai, a reformátorok kö- Ki a csókhoz ért,
Vezess innen engem,
S míg átkarolá,
Az rögtön megdöglik,
zött szerzett helyet. Ö tudományának ala- S Garofin a neve,
Nővérim megleljem,
A
míg csókolá,
S
megmérgezvén
ökröd,
posságával, meggyőződésének mélységével Szépségit tekintve,
S leszek majdan néked
Ő
elfelejté
Megáll
szántóvotőd!
éles bonczkés alá vette e zsinat eredetét, Szép tündérnek néznéd, Édes feleséged.
Hogy
vagdalja szét
—
Átkozott
kigyó
te,
Látva
haját,
keblét.
— Nem nősülhetek én,
előzményeit, jellegét, eljárását és eredméA
kigyó
fejét;
Mit
beszélsz
itt
egyre!
A középső nővér,
Mórt nem vagyok legény,
nyeit. Féltek tőle Rómában és méltán. DölA
fej
elfutott
hát,
Mogtanitom
hazám,
Hanem kis madárka,.
linger a római székkel szakítani távolról Kis Mariska testvér,
S megvérzé a Csernát,
Egy ördöggel felér, — Nem leány a párja . . . És ez hallgatand rám,
S a Dunába méné,
sem akart, de az utón, melyre ő lépett, nincs Az ő kacsintása,
Legyen füsttel kész,
S im a bércztetöről,
S
ott elrejtőzkede
Melytől
a
légy
vész,
megállapodás. A zsinatnak egy jogtalan Szemének járása,
Magas sziklatőről
Egy barlang mélyébe.
Lovam megmarad,
tette, isteni, állami és emberi jogokat, az Kiforgat elmédből,
Csúszik le a völgybe,
, Itt aztán megbüzhödt,
S elveszesz magad;
egyház hü hagyományait sértő eljárása S meghalsz igézéstől.
Sziszeg hömpölyögve
És
sok férget költött,
Mert
haliam
az
imént
De a harmadik,
Egy irtóztató
sem kerülte el figyelmét és hatalmas érvei
Hosszú nagy kigyó;
sújtó csapásait, s midőn a csalhatatlanság, A legkisebbik,
Számtalan sok legyet,
Girozáni
Anna,
Siklik,
gyorsan fut,
a józanabb rész és a mi veit világ közvéleMelyek el nem vesznek,
Mint Tündér Ilona,
S a leányhoz jut,
S e legyek azóta
ménye ellenére hitezikké emeltetett, a kitűnő Felülmúlja szépen:
S farkával öv gyanánt
Kárt tesznek a lóba,
tudós, a történelem és a jog nevében, tilta- O csillag az éjben,
Át foga a leányt,
S megölik az ökröt, —
kozott a tan ellen, mely „minden személyes Hajnalnak csillaga,
S ez elborzada,
Nem szánthatnak rögöt
és testületi szabadság tagadásával, isten Virágok virága.
Egyre* sikolta,
Vulcanu József.
Mentek, mendegéltek, Messze hangozva . . .
itélöszékét a csalatkozhatlan pápáéval azoVirágokat
szedtek,
Fel
a
Csernán
fel,
nosította", tiltakozott mint keresztyén, mint
Sok vitéz ment el,
theologus, mint történész és állampolgár. Koszorút kötöttek,
És szavuk dalolva
S mind ott veszett el,
Vidám szüret.
A Curia, a „nagy excommunicatio" hataHangzók a vadonba.
Mégis maradt ám
Beszély.
lomszavával válaszolt megdönthetlen ér- S a mint ekként mentek, Egy vitéz román,
P. SZATHMÁRY KÁROLYTÓL.
vekre. A kitaszított papot azonban királya Végre kimerültek,
Hires Jorgován,
vette pártfogásába s szózatát a mivelt köz- S lefeküdve legott
Keble buzogány,
(Vége.)
A kicsi elaludt;
S van ugy könnyű lova,
vélemény helyeslése viszhangozta.
Másnap estére csakugyan összegyűlt a
A két nagyobb testvér, Mint a bérezek sasa,
Ma Döllingert újra a gyakorlati hatás A két idősb nővér
I Ügyes két kutyája,
frequenczia szépen.
Miknek nincsen párja,
terén látjuk — irva, munkálva meggyőző- Este felé lopva
Ott volt Feri barátunk, ki „ropogós"
S dicsekedve,
dése és hite szerint; mint eddig, ugy most Visszaindult haza,
, nevetéséről volt hires; Gyula barátunk, ki
Hetykélkedve
sem sokat hajtva a körülte zajló világ tap- S olhagyák a kicsit,.
|
meglehetősen értett a hegedüléshez, testKi folyvást alvék itt,
A Cserna mentén
saira, melyek messze tulhangozzák a Vati- Egészen hajnalig.
vérével Adolffal, ki oly komolysággal szoTitokban felmén,
kán üres menydörgéseit. De hát mit akar Kiáltá nevöket,
kott kontrázni hozzá, mint vaíami vén cziLovát tánczoltatVii,
Döllinger? miért ragaszkodik hozzá a mivelt De nem hallá őket,
Nyilakat bocsátva,
gány; László és Károly testvérek, szép fiu
nagy többség ily szokatlan, mondhatni kor- Csak egy kakuk madárt, Kutyáit uszítva,
mindkettő, elpusztithatlan kedélylyel és
Tőrét hegyesitve.
szerűtlen hévvel. Döllinger belátta Róma Mely ott repülve járt,
szintoly meg nem csappanó szép hanggal,
S hallgatózni kozde, melylyel a nemzeti színház deszkáin szeés az ott uralkodó jezsuitapárt törekvéseit Fütyölve, dalolva,
Az erdőn hangozva:
De ki nem vehette
az egyházhatalomnak jog- és hagyományrencsét tehettek volna.
— Hallod-e te madár, Mi hangzik ott egyre.
ellenes központosítására, meggyőződött, Vitéz kakuk madár,
A sült lúd, juh, tokány elfogyott; de
Vájjon férfi hang,
hogy e párttal és irányával alkudni nem Vezess innen engem,
borkészletünk fenntartotta magát, minek
Vagy tán női hang?
lehet, ü oly jó katholikus ma mint valaha, Mutass utat nekem,
Mert a Cserna nagyon
titka az volt, hogy azon a tájékon a szüreZúgott a kavicson.
messzebb áll ma is Luthertől mint IX.Piustól. Nővérim megleljem,
telő házak pincze előtt feküsznek, melyből
Erre megfordulva
Ő a protestantismussal szemben már rég S leszek én te néked
nem divat a bort végleg kiapadni hagyni.
A Csernához szóla:
elégette hajóit, menekvésre ennek kikötő- Unoka-nővéred!
Természetes dolog, hogy ezen körüljébe nem gondolhat; de ez nem is czélja. Ö — Nem tudom, kedvesem, — Cserna, tiszta folyam, ménynek egyre több-több kedv lett a vége,
Kimentselek vagy sem, Szűnj meg kissé mostan,
katholikus akar maradni jövőben is, de épen Unoka-nővérem
Mert majd néked adok mely annál magasabb fokra hágott, minél
hogy meggyőződése szerint maradhasson Van mint virág hegyen! S a móhedbe dobok
belebb haladtunk az éjszakába.
az, kelt harezra a pápaság hatalom-terjesz- — Hallod-e te madár,
Egy kis ezüst halat,
*) Ezek az úgynevezett kolumbácsi legyek, melyek a
kedése ellen. E harezban egy nagy elvre
i Bánságban s a közel eső megyékben oly nagy károkat okoz•)
Fölolvastatott
a
Kisfaludy-társaság
máj.
Sl-ki
ülétámaszkodik, ez képezi küzdelme végczélját; sében.
| nak. Jorgován a román népköltészet Herkulese.
V. J.
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Egy darabig folyt a bor; azután meg a
muzsika.
— Tudjátok mit? — mondja László, —
ntm a mi Laczink — egy felséges gondolatom
jött. Oda tul a szemben lévő hegyen még
világot látok a szüretelő házban; tudom,
hogy a szép Trézsike fenn van és magára
van, — adjunk neki éji zenét.
— Bravó! Helyes! — kiálták többen.
— De fiuk! Bolondok vagytok? — kérdem — hisz az legalább másfél óra járás
ide; itt le kell mennünk az iszonyú sziklás
hegyen , a vizén átgázolnunk s ott újra hegyet másznunk.
— Annál érdekesebb, ez az igazi kaland
— mondja Feri hahotázva, kinek a szép Trézsike szintén megzavarta volt-iejét, — menjünk.
— Megálljatok! — mondja Laczi —
nekem' is van egy hangszerem s az egyik
szugolyból egy szörnyűségesen megsérült
trombitát vont elő, melyen nem tudott egyebet, mint a posta-marsot.
— Ennek is hasznát fogjuk majd venni.
Ha fáradni kezd a nemes kompánia, majd
én lelkesiteni fogom, s ha kutyák támadnak
meg, széjjel trombitálom, ha húsz lesz is.
Probatum est. Ennek a trombitának a hangjától iszonyúan félnek.
De félhetett is attól minden jóravaló —
kutya.
Megindultunk.
Adolf barátunkra a két hegedű hordása
volt bizva; én a guittarret vittem; Laczi a
trombitát; ugy baktattunk egymás mellett és
után. Feri barátunk iszonyúan fölkaczagott,
ha valamelyik megbotolva bukfenczet vetett, mi rajta is megtörtént pár ízben; ilyenkor meg Laczi fújt tust hozzá repedezett
trombitáján.
Az egész vidék ebtársadalmát magunkra
uszítottuk; de közel egy sem mert jőni;
Laezi trombitája megtette a várt hatást.
Egykissé bizony el voltunk ázva.
Legszomorubb példáját adta ennek Adolf
barátunk, ki az istentelengyalogutonnagyot
bukfenczezve, az egyik hegedűre reá feküdt
és a másikkal betakarózott.
Gyula, a primás megtapogatta a szenvedett kárt és elszörnyüködék rajta.
A kontra-hegedű egészen összetört s nem
maradt rajta több egyetlen fölhúzható húrnál; a soló-hegedü is megsérült, kulcsai
kiestek, csak a legvékonyabb és*legvastagabb húr maradt használható állapotban.
— Mindennek vége — mondja Gyula
desperatus hangon — forduljunk vissza.
— Dehogy fordulunk! — kiált Laczi —
hiszen már alig vagyunk pár száz lépésre.
Ne féljetek semmit, kisegitlek én a trombitámmal. Aztán a Trézsike fülei nem oly
kényesek; „az áldozat pedig elég nagy, ha
mindene az áldozónak."
— De ha valami gyöngéden már ugy
sem kezdhetjük, valami nagyszerű meglepetéssel kellene kezdenünk — mondja László
barátunk.
•,
— Jó. Adok én tervet — mondja Laczi.
— Azok, a kik nem zenélnek, egy-egy jókora követ keressenek; aztán egyszerre a
folyosó deszkáihoz vágják, mi pedig reá
gyújtunk a Rákóczira; az első két sort én
is tudom belőle.
Ez ellen László gyöngéd érzete kikelt.
— Trézsike már alszik, mert a gyergyát
nem látom többé; durvaság lenne igy reá
ijeszteni.
— Ejh, nem vagy sem lélekbúvár, sem
zenész. A mi a psychologiát illeti: az első
robbanásra föl fog serkenni; roszat azonban
nem sejthet, mert azonnal hallani fogja a
zenét s az csak gyöngéd érzelmekre fogja
hangolni; a mi meg a zenészetet illeti, —

először, mint introdukezió az én tervem
nagyszerű lesz, másodszor a megtisztelt
egyetlen hangot sem fog elveszteni.
— De nincsen összehangolva semmi —
mondja Gyula aggályosán pengetve megsérült hegedűjét.
— Bah! ki gondol most az efféle apróságokra ! Nem emlékezel, milyen kedves zene
volt nekünk, midőn ágyúink először szólaltak meg. Minden a hangulattól függ; maga
a zene másodrendű kérdés.
— No én a bevezetésnek határozottan
ellene vagyok — mondja László.
— Én is — pártolja Gyula.
— Jó, bocsássuk szavazatra — indítványozza Laczi. — Ezek azt hiszik, hogy az
asszonyi szív finom üvegből van, mely egy
erösebbhangra azonnamlegreped. No ugyan.
Gummielastikumból barátim, ruggyantából; ne féltsétek semmitől; hiszen már a
régi opera megmondja: „asszonyi szív nem
reped!" Döntsük el szavazattal!
Mi hárman kisebbségben maradtunk s
miután a vita alatt a szüretelő házat nagyobb baj nélkül elértük, az exekuezió azonnal kezdetét vette.
A kövek csapása megtette hatását.
Képzelem, hogy szökött ki a kis Trézsike az ágyból, mert a Rákóczi első hangjaira már gyertya égett a szobában.
Képzelhetni azt az iszonyú Rákóczit,
melyet a két hegedű, három szál dissonans
húron s az egy szál trombita egészen elütő
hangon elkövetett. Én hasztalan kerestem
guitarreomon a megfelelő accordot; ha a
trombitával talált, nem talált a hegedükkel.
Laczi, miután a Rákócziból csak egy keveset tudott, a többi numerust a postamarssal pótolta.
De akkorra már kinyílt az ablak s Trézsike kihajolt rajta.
— Oh, hogy az ördög vigye el magukat,
hogy megijesztettek! — volt a gyöngéd
szemrehányás.
— Én mondtam, hogy ne kezdjük ugy
— mentegetözék László az ablak mellé furakozva s a fehérbe öltözött angyal kecseit
bámulva.
Az első piec,e-nek vége volt; Laczi trombitáját azonban, mint a huszár vágásnak
indult karját alig lehetett megállítani. Még
is volt az az érzékeny hatása, hogy Trézsike
befogta füleit s a környék kutyái, le egész
a városig, iszonyúan vonitottak.
— Hagyják abba az Istenért, — mondja
Trézsike, — mindjárt felöltözöm s bejöhetnek egy kissé megpihenni.
Az öltözködés alatt László egy gyöngéd
Szerelmi dalban önté ki érzelmeit, melyhez
mi is teljes erőnkből hozzájárultunk. Leszámítva, hogy kissé borizü hangja volt biz
annak, — ez végetlenül jobban sikerült, —
minek a megtisztelt is teljes elismeréssel
adózott később, midőn oda benn ülve, szép
fehér kacsóit László kezeiben felejté.
Egyetlen álmos szolgáló volt a házias
erény őre.
De azért semmi rósz nem történt.
Kalácsot ettünk; bort ittunk; bolondoztunk és ugy hajnal felé visszaindultunk.
III.
Haza mentünk kifáradva, de kedvben
meg nem törve.
— Már ma csak nem alszunk — mondja
Laczi, újból gondoskodva a borkészletről;
úgyis van egy nagy halottunk, viraszszuk ki
reggelig.
— Nem bánom — mond László, kit a
tulhegyi kirándulás ugy látszik nagyon
is kielégített — de hát mit tegyünk reggelig?

— Beszéljen ki-ki életéből valami vidám
históriát.
— Jó — mondja Laczi. — Először is én
fogom kezdeni; aztán minden történet befejezésére lövünk egy-egy vivátot.
— Bolond, van is neked pisztolyod —
mondék.
Van nekem mindenem, ha kell.
— Halljuk a történetet! Halljuk a történetet I — kiáltják többen.
— Jó; hát halljátok
Szerettem egy
leányt... forrón és igazán.
— Hohó! —kiáltja Feri — ez nagyon
is érzékenyen kezdődik; nem lehetne ezt
trombitán elfujni.
— Megállj! majd elénekelem hozzá a
Schubert „Standchen"-ét — mondja László.
De Laczi nem hagyta magát megzavartatni.
— Húsz éves, tehát fiatal és bolond
voltam. Azt hittem, hogy az asszony, leány
azt jelenti, hogy hűség. . . . most már megjöttem onnan.
-^ Azt bizony már Shakespearetöl megtanulhattad volna — mondók — hogy
„hiúság asszony a te neved és ez oly igazság,
mely megfordítva is igaz."
— Hiúság! Igazad van — mondja Laczi
utána gondolva. Aztán, mintha megbánta
volna, hogy legkevésbbé is érzékenységet
árult el, sebesen tévé utána:
— Egyszerű és kissé ostoba tö'rténet az
egész. Emlékezhettek, hogy a leánynyal
azon napon, hogy honvédnek beállottam,
jegyet válték.
— Igen, igen — mondja Feri — hiszen
az időben sokat beszéltek erről.
— N o s — H á t a forradalom alatt természetesen nem térhettem haza; most még
annál kevésbbé ülhetek otthon
Egyszer
azonban mégis hazaszöktem; egy szép holdvilágos este
•— No no, a dolog kezd újra regényessé
válni.
—• Dehogy regényes, — mond keserű
hahotával Laczi — nincs abban semmi regényes, nagy lassan az ablakhoz sompolyogtam, mely nyitva volt. Reméltem, hogy egyszer csak kikönyököl rajta jegyesem s
milyen örvendetes meglepetés lesz ! . .
— Az is volt.... mindé ni egkisebb neszre
figyeltem . . . Egyszer csakugyan édes, gyöngéd hangját haliam: „Tedd le azt a kardot Ernő; nagyon alkalmatlan itt közöttünk." . . .
— Az ördögben! Ez már igenis érdekes — mondja Feri.
— En is annak tartottam — mondja
Laczi. — Csak azzal nem voltam tisztában,
valami menekültről van-e szó a régi jó magyar háznál, vagy?.. A túlsó oldalra mentem és vártam.. nem soká kellett várnom;
pár perez múlva kikönyököltek — ö és
egy dragonyos kapitány.
— Isten engem, nagyon érdekes történet.
— Csak nem elég csattanós — mondja
Feri. — En már, hogy csattanósabb végű
legyen, egy sárgömölyéyel közéjök vágtam
volna.
— Te nem szerettél még — mondja
Laczi — vagy nem tudod, hogy „a sár az
ember kezét bepiszkolja." De hogy mégis
kedvedet töltsem, majd lövök reá egy
szalvét.
— Ne bolondoskodjál — mondja László
— nyakunkra csődited a zsandárokat.
— Soha se féljetek ! Honnan venné ö a
fegyvert — jegyzi meg Gyula.
— No csak igyatok fiuk az én egészségemre! •— kiált vissza Laczi az ajtóból.
élet
Fújjátok el azt a nótát, hogy , (< az
ugy sem sok; használják az okosok.
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fényben ragyogtak, mindha olvadt izzó érczből
lennének, a rokkantak palotájának aranykupolája
egy darab tömör tűznek látszott, gerendák, falak
hulltak a kövezetre, maguk alá temetve a szerencsétleneket, kik nem bírtak elég jókor elmenekülni.
Oltásról, legalább sikeres oltásról alig lehetett szó. A versaillesi kormány betört csapatai még

elfoglalása után vízi puskákkal és vedrekkel a
St.-Honoré és a Faubourg St.-Honoré utczák sarokházait a lángoktól megmenteni igyekeznek.
Jrtóztató látvány, boldog a ki nem részesül
benne!
Nagy bűnt követtek el, a kik e pusztulásnak közvetlen okozói voltak. Elpusztiták az
ember, legszebb termékeit!
Vajha megtanulná
a versaillesi kormány,
hogy azokat a műremekeket, épületeket, oszlopokat és csarnokokat
• „emberek" csinálták, s
hagyna fel már a borzasztó vérengzéssel. Elvégra is nem kisebb bűn e elpusztítani egy remek
festményt, mint a festőt
magát?! Az emberi szellem termékeit megsemmisíteni: barbárság; de
magát az e szellemmel
biró embert pusztítani
el: embertelonség!
A vérontás irtóztató
Parisban. A kiontott
vér tengerszámot tesz:
elég lenne talán magának Paris égésének eloltására is.

A magyar huszárok idehaza.

Bizony csak nagy az
öröm azok közt a szép,
nyalka fiuk közt, kik
most értek hosszú távollét után, messze orszáA huszárok itthon: Tánczmulatság. — {Frigy is rajza.)
gokból az édes szülő
haza földére, hová minlesz.ikadó háztetőkkel fejők felett is inkább gon- den gondolatjuk, minden sóhajtásuk szállott, mig
Paris lángban.
doltak a boszu, mint a mentés müvére, a mig egyik oda voltak, a hol lehetett _ ugyan jó dolguk, de
Elfacsarodik az ember szive, ha most ez egy- kézzel akadályozák a veszélyt, öldököltek a má- hejh, még sem olyan, mint idehaza!
Csoda-e aztán, ha a falu népét is magával sokor oly gyönyörű város jelen képére gondol. Igaza sikkal azalatt.
Képünk egy jelenetet ábrázol Paris égéséről. dorja az Öröm árja, s megnyílik a magyar gazda
volt annak, a ki azt mondta, hogy Parist elpusztítani annyi, mint megállitani a világ szivének A hely színe a Rue-Royale felső részét mutatja a erszénye, kamarája, szive, hogy illendő vendégszedobogúsát.
Madelaine-tértől a Faubourg St.-Honoré utczáig. retettel fogadhassa az „laton legszebb katonáját" f
Hány falu vasárnapi képéhez hasonlít most a
Az egész város valóságos múzeuma, gyűjte- Ez a szép utcza, melyre mindenki vissza fog emjó fiuk hazatérte után,
ménye volt mindannak,
az a kis rajz, melyet
a mit a művészet és
mai számunkban láthatipar évszázadok óta szénak olvasóink, mikor kipet és nagyot alkotott.
rendelik a barna legéÉs most!
nyeket hegedűstől,czimSzomorú romhalmabalmostól, a falu legzok, égnek meredő faszebb leányai magukra
lak a legszebb, legnépeveszik ünneplő viganósebb utczák hosszában,
jokat
s piruló orczával,
füsttől és koromtól fepihegő kebellel várják,
ketére festve, mintha
mikor szólal meg már
még az érzéketlen kövek
a tánczra hívogató muis e világváros szomorú
zsika, s kíváncsian nésorsát gyászolnák.
zik, melyik sugárIhuAz építészet műreszárfiu lesz az, a ki
mekei halommal feküsz
első öleli át karcsú denek romokban. A világ
rekukat táncz közben.
egyik legszebb háza, a
Ha a magyarnak
„Hotel de Ville", minnem lenne egyebe, mint
den ujabban kitört szaaz a szép, deli, minden
bad eszme bölcsője, lemás nemzetét szégyonégett, oda van, romhalben hagyó táncza, már
maz. A Tuilleriák, a csáakkor is megérdemelszárok laka, nagyszerű
nők, hogy külön nemkertjével, pusztaság,
zet legyünk. Van abban
alaktalan kőhalom. A
játszó, komoly, daliás,
had-, a tengerészeti miviharos, enyelgő, epedő
nisztérium palotái, a
jellemvonás, s a ki csak
számvevőszék és a lehalványan is le tudja
téthivatal monumentáírni azt a bájt és kellelis épületei füstölgő ommet, mely a magyar
ladékok.
tánczot
oly bűvössé teEgész utczákat söszi : bizony megérdemli
pört végig a pusztító
A huszárok itthon: Beszélgetés a korcsmában. — (Frigyes rajza.)
a „nagy poéta" nevet.
lángtenger. A város feArany János, kolett sűrű, fekete, alaktalan felhő képződött, mely eltakarta az eget. lékezni, ki valaha Parisban járt, mindkét oldalán szorús költőnk volt az, kinek ez eddig legjobban
Korom, égő sziporkák, hamuzápor hullt belőle alá, leégett. A jelen rajz épen az égést tünteti fel az sikerült. Mily szép pl. a „Bolond Istókban" a
utczi hosszában, a P k c e de la Concorde felé nézve. következő versszak:
mintha egy Vezúv égro szőkéit tüzlávája volna.
Paris égésének oltására nemcsak a közelebb
Csak Nini ve égése lehetett hasonló ehhez!
Szeretem nézni
Es mikor a város javában égett, akkor is eső városok, de még más országok tűzoltó-társuKomoly-vig tánczod', keleti fajom:
bömböltek az ágyuk , tüzos gránátok pattogtak latai is odasiettek, hogy a mi még megmenthető,
Mikor feljajdul rá termett kezekben
szerte széjjel a levegőben és a kövezeten. Az épü- megmentsék. Képünkön láthatók a tűzoltók, a
A hegedű s méláz a czimb.ilom:
letek, miket a láng még nem ért el, vakító vörös mint az utczának a reudes csapatok által történt

ARueRoyalégése Parisban,

Nekem nem tetszett a Laczi humora s
utána siettem.
De ő az ajtót bevonta maga után, s
mire kiléptem, a zsebéből előrántott pisztoly eldördült és ő haldokolva hevert lábaimnál.
•
— Ugy-e — monda fagyos mosolylyal
a fölkiáltásomra rémülten kitódult paj,
tásoknak — most már
elég csattanós a történet ... Mondd meg
neki, ha valaha hozzá
jutsz — sugá fülembe— hogy holtomig
szerettem!..
S a következő
perczben halottat tarték karjaimban.
Részvéttel vegyes
iszonyattal fogtuk
föl, hogy a házba,
bevive, ágyára helyezzük.
Alig történt meg
ez, midőn az ajtó benyilt s egy fényes
csákót láttunk megjelenni, melyet több
is követett.
— Ahá! — itt
vannak az urfiak —
mondja az altiszt —
örvendetes arczczal
. . . Legyenek szívesek önök velünk a
városba besétálni.
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kardot feje fölött, mintha esernyő lett volna, egy
A teremtésnek, bukásnak, bünhödésnek és a
csöpp sem érte se őt, som a lovát; hogy hajtott jövő életnek egész uj története van nálok.
be maga előtt hat huszár háromszáz burkust stb.
Uj mennyországot és uj földet csináltak. SzeMegmondják, mikor lesz megint háború, mert azt rintem a Mahomed követői is közelebb állanak a
a király először is a huszártól kérdi meg; milyen keresztyén valláshoz, mint a mormonok.
Vagy például a „Magyar táncz" czimü köl- országot foglalnak el aratáshoz egy esztendőre;
Első prófétájuk Smith József volt, alattomos,
teményében :
hogy koczintottíik a királyijai bruderpoharat, érzéki, haszonleső, tudatlan és nagyravágyó temikor itt s itt táborban feküdtek; hogy másztak remtés. Smith ösztönszerüleg érezte, hogy a hit
Most a hegedű és oboj
fel a vár falán lovastól Dalmácziába, mikor a magva csak a vértanú léptoi után kelhet ki,
Mélán merengő, bús-komoly
morlákokat voltak megtanitani, stb.
ugyanezért mindennap az üldöztetés útjába veMéltóságos zenéje foly,
És átrezeg a dallamon
S ezt'a falu népe mind oly buzgalommal hall- tette magát. Sonki sem lehet népszerű — mig nem
rágalmazzák, som szent — mig nem bántalmazzák,
Egy szende, lassú czimbalom.
gatja, mintha a szent-irásból beszélnének.
sem
próféta — mig meg nem gyilkolják.
Most elbocsátja hölgye két kezét,
S hogy örül aztán a kis leány, hogy ő vele
Smith harminczkilenczszer volt törvény olé
A vőlegény is halkan visszalép,
tánczolt az, a ki mind e hős tetteket elkövette!
idézve; fortélyosságának erős bizonyitéka az is,
Mértékre illeszti bokáit
hogy ily sokszor vádolták be — a nélkül, hogy
És mintha sugár jegenye
egyszer elitélhették volna. Hitének minden megSzellők dalára lejtene:
A mormonokról.
támadás után ujabb lendületet adott. Felekezete
Ugy andalog, külön, sokáig.
még igy is lassan nőtt, mert társa Rigdon elhagyta,
És szembe, mindig szembe járja,
(Jegyzetek Dixon után.)
napfényre
hozván előbb a József csalásait és ámiMozdulatát követve, párja,
Az uj telepet Jeruzsálemnek hívják. A mel- tásait; csak olyanok csatlakoztak hozzá, kik őt
Ki mindenben és mindenütt
szomélyosen nem ismerték. Halála szerencse volt
lette folyó vizot Jordánnak.
Ö tőle vár, ő tőle függ.
felekezetére
nézve, mely anélkül szétbomlott volna.
A
utczákon
nem
lehet
koldusokatlátni,
részeg
Ü raja néz, mint hold a napra,
Mikor a kartágói börtönben ült, néhányan
embert ritkán, mindenfelé csak jóllétet, — szeKitől szelidebb fényét kapja.
génységet, nyomort sehol. A nép csendes és szí- rárontottak s agyonütötték.
De majd élénkebb a zene,
Ez oly bün, melyet nem lehet monteni; de
vélyes.
Vidámul a táncz is vele,
A mormonok fő prófétáját, papját és királyát halála uj lelket öntött barátaiba, s Ígéreteiknek
Merészebb a nyirettyü s olykor
Brigham Youngnak hívják. Igen nagy gondot for- ezerek fülét nyitotta meg. Midőn megtudták,
Egy réztülök horkol.
dit a szinházra. A szinház hivatása a népet mu- hogy Józsefet hitéért ölték meg, — minden hibája,
Es délezegebb és vidorabb,
bűne, iszákos és erkölcstelen élete, felejtve lőn. A
lattatni és tanítani.
És majd közelb, majd távolabb
A vallásosságot az élvezettel miért ne egyez- kik életében visszaundorodtak volna társaságától
Jár a logény... mig, mintegy díjul
'
tethetné össze? Miután a városban a felsőbb ta- most a Mózes és Jézus utódjának hirdették.
A szép arával egybe simul.
nodáknak még hiányával vannak, miért ne hirUj vezetőjök Brigham, alacsony származású,
Művészi lépteit kinézve
dethetnék az erkölcsöt a színpadról?
élénk eszü, biztos és helyes életnézetü volt, abelMajd balfelé, majd jobb felé
Youngnak három leánya játszik a színpadon. viszályból a f'olekezetet ő emelte ki, s ugy találForgatja szépen, de kiméivé,
Az egyiktől kérdeztem, érez-e hivatást erre a pá- ván, hogy helyzetök a Misziszippin tarthatatlan,
Mint a zene mérsékelé,
lyára? azt mondta: ő nem szeret játszani, de az követőinek azt tanácsolta, hogy hagyják ott minA hölgy pedig fordul vele,
apja azt kívánja, hogy ő és testvérei koronként den birtokukat s vándoroljanak el a távoli nyugot
De ugy lép, mintha lengone
lépjenek fel, mert nom tartja igazságosnak, hogy vad vidékére, hol az indiánokat kivéve, még emS lábak helyett a lenge öltöny
a szegény ember gyermokét olyanra kérje, a mit beri nyom nem járt.
Redői tartanák a földön.
saját gyermekei megtagadnának.
Tul az amerikai nyugoti pusztákon, még a
Egy fordulat még és . . . .
Youngnak 48 élő gyermeko van.
kőhegyeken is tul terül el egy rengeteg pusztaság%
Magára hagyja kedvesét;
Az uj telephez a bevándorlások még most is hol a föld sós és kövecses. E terméketlen térséget
Harsány zenébe tör elő
tartanak. Egy ilyen csoporthoz intézett beszédnek még fehér ember ismert kapzsisága is megvetette.
A trombita és klarinét,
a gyakorlati jellege igen meglepett; följegyeztem: Előbb a spanyol koronához, később a mexikói köz
Vidám toborzó lángja kel,
„Testvéreim a Jézus Krisztusban! Isten válasz- társasághoz tartozott, de egyiknek sem kellett.
Mitől a vér gyorsan szökell,
E rengeteg közepén van egy holt tenger, a
tottjai! Kiket az ő kegyelme a hegyek ezen völA sarkantyú mértékre peng',
gyébe szerencsésen elvezérelt, hogy az ő itt levő víz egy negyedrésze só, a belé folyó patakok buzA hó-kebel gyér fátyla zeng,
országát fölépíteni segítsétek! A hosszas ut titeket hödtek, a források keserűek, sem fa, sem fü nem
A szív siet, HZ nrez tü/es,
kifárasztott. Ha szükségét erezitek, egy pár napig látszott sehol. Azt hitték, hogy fa és édes viz
A szem ragyog, szemet keres...
nyugodjatok; azután keljetok fel, s nézzetek szét, hiánya miatt a hely lakhatatlan.
S ha majd fokonként a zene
De Young máskép gondolkozott. 0 tudta, hogy
hogy mikép élhettek meg. A vallásos kötelesséSzilaj csárdásba átmene:
gekkel ne törődjetek. Ti e nagy munkára hivatva a melyik földbea szorgalmas s^ont ásóját belé üti,
Nem lejt az ifjú már külön:
vagytok, és az isten gondotokat fogja viselni. Le- ott a bő termés áldása következik.
Mint a villámpzikra pattan át
gyetek vidámok. Nézzetek szét a völgyben, hová
Törhetetlen hite volt, hogy az erős izmok,
S hévvel ragadja meg, ölön,
vezéroltettetek. Legelső kötelességetek megtanulni durva kezek s hajthatatlan akarat, még a sóstenMosolyra gyűlt menyasszonyát,
azt, hogy a káposztát, hagymát, paradicsomalmát, ger által elpusztult völgyből is aratást tudnak
A hölgy pedig kendős kezét
burgonyát s más egyéb zöldségeket mikép kell felmutatni.
Nyugtatja vőlegénye vállán,
tenyészteni, a disznót hogy kell hizlalni, a házat
Young ács volt. Fát vágni, szekeret csinálni,
És perdül, egy darabba válván
építeni, kertet alakítani, fákat ültetni, barmokat házat épiteni tudott, azok a szentek is, a kiket
(És mintha része volna csak,
nevelni és kenyeret sütni; egyszóval, első köte- magával vitt, többnyire mind olyan földművesek
Vagy szárnya a gyors ifjúnak;)
lességtek élni tudni, a második, az isten nyelvét, az voltak, a kik, ha a szükség ugy hozta magával,
Mig pajkosán lebbenti szét
angolt megtanulni, ha ugyan volnának még olya- minden munkára alkalmasak voltak, s az akadáA szellő suhogó mezét.
nok közöttetek, a kik nem tudják. Ezek az első lyokat le tudták győzni.
De végre a szilaj zene
dolgok; a többi a maga idejében majd magától jő.
Az angol és franczia már az ut közepén el(Mintha fáradtan dőlne le)
pusztultak
volna, de a benszülött amerikai embor
Az
isten
áldjon
meg
benneteket!"
Ketté szakad nagy hirtelen.
Mindazon szenvedélyt, melyet más vallás- mindenhoz ért: sütő, mészáros, ács, irnok, kocsis,
felekezetek a vitatkozásra fordítanak, a mormonok államférfi; alkalmilag mindenben feltalálja magát,
S a hölgy, kit a legény vezet,
munkára használják. A szellemi, de még inkább a a sütő megcsinálja a hidat, a pap a szilaj lovakat
Lihegve néz ülőhelvet.
durva kézi munkát ugy tekintik, mint az isten befogja, az ügyvéd jó ebédet főz.
Young tudta, hogy az utón a nép nélkülötörvénye által rendelt áldozatot, mely az embert
Ha már a magyar táncz önmagában is ily szép, minden bűneitől megtisztítja, s mely által az zése nagy lesz, de azt is hitte, hogy jó példaadásmilyen lehet még, ha nyalka huszár járja, kinek örökké való nyugalmat nyerik el. Innen követ- sal oda bátoríthatja őket, hogy a fáradalmakat
közönséges járása is komoly, méltóságteljes táncz kezik az, hogy ők ott is gyarapodnak, hol mások megbirják.
és zene együtt.
meg sem tudnak élni. E kietlen s terméketion
Mindenkinek érteni kellett valami mesterséAztán bizony egy kis ital is jól esik a magyar vidéken más nép már rég elpusztult volna, de ők get, a nők is dolgoztak, még a gyermekeket is felhuszárnak. Ha karezos is, jobb az árpalénél, a e helyet munkájok által paradicsommá vara- használták. Az amerikai leány tud tehenet fejni,
a fiu lovat hajtani.
mivel az ember csak a lelkét szomoritja Valahol zsolták.
így indultak útra 500 mértföldnyi távolságra.
Csaszlauban. Hát ilyenkor, táncz után jót tesz az
Harmincz év óta terjedtek el ennyire És
A Misziszippi jegén keresztül, járatlan utaembernek leülni az alatt a fedél alatt, mely min- Smith Józsefnek kétszázezer követője van.
denkinek otthont nyújt a korcsmában s beszélni a
Minden mormon szent, pap és katona. Min- kon, hidak, faluk, vendéglők nélkül.
Tél volt, a napok rövidek voltak, s a föld
nagy világot nem látott parasztoknak mindenféle den háznál van fegyver. A szentek eleinte békecsodadolgokat: hogy ette a táltos Taljánországban szerető emberek voltak , de miután mások rajok hófödött. Élelmi szereket vittek magukkal.
abrak helyett a parázs-tüzet; hogy szedegették le törtek, s azt, a mit ők igazságnak neveznek, fegyA gyermekek kezét-lábát megcsípte a hideg,
az égről s rakták zsebre a csillagokat, mikor Hel- verrel támadták meg, ők is begyakarolták magu- éhség és szomjuság gyötörteifját, öregét egyaránt.
véczia határán jártak; hogy Milanóban akkora kat a fegyverrel való bánásba, s pár hónap alatt Vizet nem kaptak. A lovak, juhok és tehenek
magas torony van, hogy ha az ember reggeli ki- hatalmas seregök lett; — ezóta a hadigyakorlatok megbotegodtek. A tej fogytán volt. A szegényelencz órakor felnéz, punkt-tizonkettőt üt az óra, soha sem szűntek meg, sőt a vallás szertartásához ket, öregeket és betegeket hátra kellett hagyni,
mire tekintete a torony tetejibe ért; hogyan épí- tartoznak; a mormon köteles a fegyvei-gyakor- s ezek ápolására olyan életro való ifjakat hagytették Venécziát, a vizén úszó várost, mikor a ten- laton megjelenni, épen mint a templomban.
tak, kiket alig tudtak nélkülözni.
ger be volt figyva;hogy traktálták meg paprikás
Ez a borzasztó megpróbáltatás sok szentet
A szentek azt mondják, hogy ők hitök alapszalonnával a cseh király kis fiát, a ki aztán kezet jául a bibliát veszik, csakhogy máskép magyaráz- visszaijesztett. Az utazás alatt sokan meghaltak.
csókolt a huszár bácsinak; — és aztán beszélnek zák mint mi, ő szerintök sokkal tisztábban és Mindennap volt temetés. De a szentek e vosztehős tettekről, hogy szelte ketté a huszár derékon világosabban. Az igaz, hogy bibliájukban olyan ségek daczára, bátran küzdöttek előre a fagyos
a vasas németet lovastól; hogy ugrottá át a kilencz különös tanokat s állításokat találnak, a milyent és csinálatlan utakon. Nappal szent énekeket éneöles árkot; mikor zápor eső esett, hogy forgatta a mi soha.
keltek, éjjel az őrtűz körül tánczoltak.
És olykor a bu fatj-ola lelebben
S kiront a jó kedv tánczban és dalon:
Egy élet e táncz, melyben lélek a dal:
Kevés öröm, vegyítve sok bánattal.

török kisárct mellett jutottuk Widdinbe, hol Bittó újság hátlapjára. Látnak ott nyílt téren egy
SzemereBertalannal,Hajnik Pállal,Fülep Lipóttal, gyógyszertárt, hol a csodabalzsamot árulják, a
Imrédy Lipóttal és Ivánka Zsigmonddal folyt itta bolt előtt hever egy betog ember, a másik megaz ut.it ladikoa Szilisztriáig, innét a Balkánon át gyógyulva ugrándozik, mutatva vissza a csodaVárnáig. Várnáról Konstantinápolyba, innét fran- balzsamos sebtapasira, melynek életét köszönheti.
Az amerikai újságon is ily képek özönlenek
czia hajón Athonbe mentek. Szemére és Hajnik itt
maradtak, Bittó ellenben Marsoillesbe ment. el. Emitt láthatunk egy sötét posztóval beterített
Francziaországból kirándulást tett Angliába, s oltárt, melyen kereszt, viaszgyertyák, szentelt
víztartó, füstölő áll. Ezután következik maga a
Gorove Istvánnal Svájczba.
A külföldön 1851-ig maradt, midőn enge- szöveg: ,,Az istenben boldogult Ortiz de Rozas
délyt nyervén a hazatérésre, hazajött, Somogyiban León ur neje, testvérei s fiai (itt jőnek aztán a
települt le, hol gazdaságot folytatott s „procul a nevek) fölkérik azon urakat, a kik történetből
halotti jelentést nem kaptak, hogy folyó hó márcz.
negotiis" zajtalan életet élt.
A 61-ki alkotmányos felelevenedés napjai 20-án kisérjék el a gyászoló feleket a megboldoBittót is előszólitották a politikai közélot régi, gult lelke üdvösségeért tartandó engesztelő áldokedvelt mezejére. Somogymegyo szigetvári kerü- zatra a főtemplomba, mi által az illetők nagyon
lete képviselőül választá. Mint ugyanezen kerület le lesznek kötelezve."
Ezalatt mindjárt a másik sorban felhőcsoképviselője vett részt az 1865—8-diki országgyűlésen is, hol tevékeny, bár nem hangzatO3 szere- portból félig kiragyogó nap látszik, közepén egy
pet játszott, s a többség őt jelesei sorában nevezó. feszülettel, s ily fölirattal „Ave Mária." Ez már
Az 1869-ki országgyűlésre történt képviselő- harmadszori hirdetés, mit a szent olvasó főnökei a
választások alkalmával Somogymegyében kisebb- szent szűz kegyes és jámbor tisztelőihez intéznek.
E hirdetmény szövegét mellőzve, elég legyen
ségben maradván, az erdélyi Abrudbánya tisztolte
őt és magát meg azzal, hogy Bittót képviselőjéül tartalmát közlenünk. Elbeszéli részletesen, hogy
választá. Ez országgyűlésen először második alel- szent Domingo patriárcha emlékére épített temnökké, utóbb Gajzágó leléptével első alelnökké plom két hajója már készen van; szent Domingo
választatott, mely díszes parliamenti tisztet egész újra festetett, földiszittetett a hívők nagy lelki
máig viseli. A pénzügyi bizottság, a ház állandó öröméro; csakhogy a pénz nem lett egészen elég,
bizottságainak legfontosabbja, elnökké választotta, tudatják tehát a papok, hogy ekkor meg ekkor a
szintúgy az 1870-iki magyar delegáczió is, mely- főajtón fognak állani, s a legkisebb adakozást bő
nek tanácskozmányait kitűnő tapintattal yezetó. erszénybe nagy örömmel fogadják.
Most egy busongó női alak tűnik szemünkbe,
Egyénisége ritka kedvosségü, modora lebilin- ki merengve könyököl egy siroszlopra, melyre egy
cselő, figyelme nagy dolgokra és apró részletekre kendő van bontva, hogy a gyöngéd női kar közegyaránt kiterjed. Nyilvános ülésekben szólni nem vetlenül ne érintkezzék a hideg márvány nyal;
szeret, sőt a zajos tanácskozmányokat kerülni lát- balkezében egy fa feszületet tart, ugy hogy az
szik , s e tartózkodása részint szerénységének, egészen vállára hajói le, s szemben a gyászoló
részintlelke csendesebb ösztöneinek tulajdonitható, nővel egy szomorufűz ereszti le komoran ágait a
melynélfogva beható, intensiv munkával inkább képlet kiegészítéséül. A hirdetés szövege aztán
szeret foglalkozni, mint nagy applombbal elmon- előadja, hogy művészileg vágott, faragott s öntött
dott rhetorikai csilloo-ásokkal feltűnést okozni. koporsószegek és betűk a legújabb divatból mérAz uj igazságügy-miniszter.
Mindé tulajdonai s alapos Ítéletei az egyes kérdé-*
Az igazságügyi tárczát ért válság véget ért; sek körül biztositák részére az elismerést s tekin- sékelt áron kaphatók G. J. öntödéjében. Az alatta
Horváth Boldizsár helye Bittó Istvánnal, a képvi- télyt a többség körében, sőt azon tul is, s a párt lévő kép külsőleg komorabb színezetű, de nem
selőház első alelnökével töltetett be.
vezérének, Deák Ferencznek.különös barátságát. felel meg annyira a hirdetés czéljának. Czime
igy hangzik: „ásóknak, a kiket illet." A képen söA „Vasárnapi Újság" ezelőtt két évvel köztétlik
borult ég alatt, fekete fa árnyékában, fekete
lötte Bittó István sikerült arczképét, azon alkalommárványsirkő, s e két utóbbinak széleit bágyadt
mal, midőn ő a jelen országgyűlés kezdetén a képviselőház egyik alelnökévé választatott. (V. U. Még egyszer hirdetések hirdettetnek. holdsugár világítja meg ogy kissé, alatta igy ol| vassuk: ,,Victoria-utczáb:m a 63-ik sz. a, a nappal
1869. évf. 19. szám.) Minthogy az arczkép ma is
Alig van nagyobb lap, hol már tiz év óta a minden órájában beszélhetni egy olyan egyénnel,
találó s közlése óta sokkal kevesebb idő telt el,
mintsem e lapok olvasó közönségének zöme nagy hirdetések közt ott ne szerepelne egy női arczkép, ki mindenféle név-, meghívó-, gyászjegyet mérváltozáson mont volna át, annak ujabb közlését mindig egy, mindig változatlan. Ez a hír neves sékelt áron, a legrövidebb idő alatt a legutóbbi
„ÉnRix Vilma," ki arczképe kiadása mellett árulja divat szerint készit, mire fölhivja az őt megtiszmost feleslegesnek tartjuk.
hölgyeinknek az örök ifjúságot fenntartó ,,pom- telő s pártoló közönséget, a hirdetők átalános
Ugyanakkor az életrajzi adatokból, a mi ke- padour-pasztát." Arczkópe után ítélve, nem javasveset bírtunk, azzal a fenntartással adtuk közre, lom senkinek szépítő szerét. De á f'öltünésre vá- szokása szerint."
A természetrajz sem küszöbölhető ki a hirhogy adandó alkalommal kipótoljuk. Keresve sem lasztott mód csakugyan nem téveszti el hatását,
detések
rovatából. Costa Ferdinánd állatseregletet
találhatnánk erre jobb alkalmat a mostaninál.
minek egy jelensége az is, hogy ime hírneves
szándékozik
mutatni, s hogy valakinek eszébe ne
Közöljük azért az akkori hézagos életrajzi egyéniségéről mi is említést teszünk. Rix Vilma jusson őszintesége felől kételkedni, termetes oranméltó
társa
a
mi
lapjainkba
is
átvándorolt
vázlatot lehetőleg kiegészítve most, a „Pesti
Traugott Feitel bécsi kereskedő ur. Ez a szerény gutánját egy fametszvényen mutatja be, s ennek
Napló" s többi napilapok után.
történetét részletesen leírja, ajánlván, hogy a teBittó István, azujjigazságügyminiszter, 1822. uri egyén áruezikkeit ajánlgatván, azok felébe remben még bővebb részletekkel kedveskedik. Az
egy
keretben
kecses
arczképét
is
közli,
hogy
vomáj. 2-án született Poz3onymegye"SárO3f'alva helyérdekes állat padon ül, kezében egy pálczával, s
ségében. E helység családja ősi birtoka, melyről násairól olvashassuk le kereskedői hitelét. Pedig hogy annál meglepőbb legyen, Don Fernandos
megjárta
ugyancsak
mindenki,
ki
nagy
szájjal
az előnevét is írja.
azon igyekezett, miszerint állata nagyon hasonAtyja Bittó Benjámin volt, Pozsonymegye al- magasztalt áruczikkeiből magának egyetmást meg- lítson az emberhez, s épen ezért bőven elsorolja
ispánja. A gyermek gondos neveltetésben részesült; rendelt. A közönség azonban olvasta a fél lapot kedvencze rendkivüli ügyességét, hogy mily bájoiskoláit részint Pesten, részint Pozsonyban vé- elfoglaló hirdetést, látja a czikkek nyomtatott sán töri meg a diót. Ezután elősorolja számtalan
gezte, s itt 1840-ben fejezte be a jogi tanfolyamot, i ábráit, s mint gyermek a képes Abéezének örül, állatait, a közönség figyelmébe ajánlja két ezer
A tanodákban kezdettől fogva kivált a többiek hitelt ád Traugott urnák, ki nom igen folel meg bogarát, s végül kedvezményül, nagy óriás betűkközül, és még ma is élő tantársai a tanulói kor szép nevének. Nem lehettem még szerencsés kel nyomtatva, kijelenti a-.t is, hogy megtisztelő
reminiscent iáiról beszélgetve, nem győzik eléggé \ Traugott úrral találkozhatni, hogy megkérdez- vendégeinek mexikói régiségeket mutat. A belépti
' ' „első
' ' ••eminens"
•
magasztalni az örökké
Bittó•szor- hettem volna, ha vájjon járt-e Amerikába, de dij, hogy minél többen részesülhessenek e ritka
százat mernék egvre tenni, hogy hirdetési rovatait tünemények élvezésében, „csak" két reál, gyergalmát és tehetségeit.
Tanulói pályáját elvégezvén, először atyja, a amerikai kaptára ütötte, hol a hirdetési rovatok- mekek „csak" felét fizetik.
pozsonyi alispán, utóbb Zalay Alajos itélőmester ból egy egész képes könyvet lehet összeállítani.
Most. aztán egy teknősbéka mászik a hirdetés
oldala mollett gyakornokoskodott.
Ausztráliai, amerikai s más angol lapok fe- gőzkörében, csúszó lábai alatt fehér űr terjed el,
Innét a megyei pályára tért át, melyot Mo- küsznek előttem, hot a hirdetés a lap homlokán, alatta a földöt kis oszlopos betűk képezik, melyek
fonymogyénél m i n t aljegyző kezdett meg. Mosony- nem pedig hátlapján van mint nálunk, de ezekben az inyenczeket a májusi utczán levő vendéglőbe
ó
k * ^45-ben tért át Pozsonymegyébe mint szol- a képes hirdetés nincs oly tulságba vive. A gya- csalják teknősbéka-levesre s rántott békára. Nem
gatnro. Felvilágosodott elvei, tanulmányai kez- korlati irányú amerikai nép kitalálta az utat arra, untat hosszú szertartásos beszéddel, tudva, hogy
dettől fogva
szabadelvű ellenzék táborába j hogy még az olvasni nem-tudó közönség is átért- a jó béka ezégér nélkül is elkel. Ki van tűzve az
ot
• ,,,
> és anép
nép kiváló
kiváló ragaszkodását
ragaszkodását bizbiz-\\hesse
hesseaahirdetés
hirdetés tartalmát
tartalmát.Mikor
Mikormég
mégaTirabszol
rabszol- óra, mikor a fris békát asztalra tálalják, tartsa
tositaK szemelve irányában, melynek legékeaszó- \ gaság fennállott, a megszökött szerencsétlennek kiki magát készen az illető időre.
IODD Di,:onysa_ga azon tény, hogy Pozsonymegye | nemcsak személyleirását tették közzé, hanem
Nagy botük vonják ismét magukra figyelalso-csalioKozi kerülete őt 1848-ban a népképvi- i ezenkívül arczképével is díszítették a hí
hirdetési münket. A teknősbéka csuszómászó alakja eltűse éten alapuló első pesti országgyűlésre képvi- rovatot, természetes aztán, hogy a hitvány famet- nik. A „gyengélkedőknek," s az óriásbetük alatt
selőül megvalaszta. Ekként jutalmazták meg szeten minden rabszolga egyformának tűnt föl, s nagy nőstényszamár hegyezi füleit, hirdetve, hogy
polgártársai azon nemes törekvéseiért, melyeket elfoghattak százat, mig az igazira ráismertek.
tejét hol vehetik legfrisebben, hamisitatlanul a
a népképviselet, a jogegyenlőség és a közteherviszegény mellbetegek.
Dél-Amerikában
Buenos-Ayres
igen
jelentéselés érdekében a megye körében kifejtett.
Az elveszett tárgyak számára külön hasáb
keny város, egymaga több lapot tart fenn, s a
Bittó a kormányt Debreczenbe és Szegedre is lapok jövedelmét nagyobb részint a hirdetések van szentelve. Valahány elveszett kutya, elfutott
Jeki8érte_ A világosi katastropha után mlnekült. alkotják. E hirdetésekből közlünk itt néhányat, barom, istállóból kivitt, vagy kiszabadult ló csak•mtto többekkel együtt Orsován átkelt a határon, hogy összehasonlíthassuk múltkori czikkünk né- nem egyforma, azon különbséggel, hogy egyik
JWusini magyar ügynök Belgrádban négy utle- met hirdetéseivel. Az amerikaiak dr. Forty eljá- nyargal, a másik hever, a harmadik fölazerszay e I e t
küldött nekik, de ezek eltévedtek, és í
gy rását követik. Nézzenek csak olvasóink egy ily mozva rázza sörényét.
Végre megérkeztek az igéret földére, melyről előre tudták, hogy nem paradicsom, hanem
puszta, kietlen terméketlen hely, hol nem számithattak semmi egyébre, mint békére és szabadságra. Tudták, hogy a természettel minden talpalatnyi földért meg kell küzdeniök.
A szent testvérek ide telepedtek, s néhány
napi keresés után nemcsak jó forrásvízre akadtak, de erdő-boritott helyekre s zöld mezőkre is.
Egy napot sem vesztegettek el, építettek,
veteményeztek, a földet javították. A Young gyakorlatias szelleme uralkodott felettök; mindenki
dolgozott.
A pusztát elnevezték: méhek hazájának, igéret földének, a szentek jövendőbeli hazájának.
A természettel eleinte nehéz küzdelmet állottak ki, do nem pusztultak el, sőt népesedtek.
Számok évről évre szaporodik, nagyon növekszik,
kereskedelmüket London és Uj - Yorkban már
ismerik. Ez a uj Jeruzsálem a világ csudája lett.
Ez uj telep meglepő haladásának és terjedelmének mi a titka?
Az, hogy ők politikával nom foglalkoznak,
jogokat nem kivannak, sérelmeikről nem panaszkodnak, elégodettok, ha békében dolgozhatnak.
Bármily különös és idegenszerünek találjuk
is hitezikkeiket, de mégis kell azokban jónak és
igaznak lenni; oly emberek, kik saját vállalatuk
és munkájok után megélnek , sőt vagyonosodnak,
nem lőhetnek épen őrültek.
Utczájok tiszta, házuk rendes, kertjök gyümölcsös. Városukban békesség uralg. Kéj hölgyek,
járda koptató uracsok s részegesek nincsenek
köztök. Már most nyilvános iskola is van nálok,
mint bárhol Amerikában.
(Folyt, kóvotk.)
8ámi Lászlóné.
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A csodaorvosságok szintén njánltatnak az
emberiség köszönotnyilvánitása mellott. Egy csodáserejü fa jobb- és baloldalán két óriás üvegedény látszik, telve oly orvossággal, minőt még a
leghíresebb orvosok sem találhattak ki, melyet
csak sok évi kisérlet és tanulmány után F . . .
vegyésznek sikerült előállítani. Az áruhelyiség
pontosan ki van jelölve, s a vevők figyelmeztetnek, nehogy máshová tévedjenek be. A két óriás
edény czimtáhláját el r.e téveszszék.
Legyen elég ennyit közölnünk a képes hirdetésekről, hiszen nemcsak Amerikában, de nálunk is meghonosítva látjuk már ozt, s nom is
állítjuk, hogy czélszerütlen volna, csak az a luim-'
búg-féle öndicsőitgetés maradna ol, milyennel a
Rixek, Traugott Feitelek a közönséget tévútra
vezetik, s még a jószándéku hirdetések hitelét is
raegcsorbitják. Higyj, de meglásd kinek. A verebet
dobbal nem fogják meg, sok embert pedig a nagy
haranggal hirdetett képes hirdetés már nem egyszer szedett rá, ha a biztosnak hirdetett hajnövesztő szert drága árért megvette.
K. T. Kálmán.

A barrikád-harezok Parisban.

i!

Most, a hol messziről, ágyukkal gorombáskodnak egymással a rendes hadseregek, sokszor a
nélkül, hogy szemtől szembe látnák egymást, most,
midőn csak kivételes esetbon kerül szurony közelségre a dolog: kétszerosenirtóztatónnk tűnik fel a
testvérek közt folyó utezaharez,
hol székláb, tégla, vasrúd s minden, a mi oz ember kezébe akad,
emberélet eloltására alkalmas, fegyvert képez az ember kezében.
Ily iszonyú harezoknak volt
kitéve Paris az utolsó napokban.
A Commune emberei mit sem
akartak hallani arról, hogy megadják magukat. Elzárva a külvilágtól, nem várhatva sehonnan segélyt, hatszor akkora hadsereggel
szemben, még ennek képzelhetlen
megveretése esetében is készen
arra, hogy a készen álló poroszokkal kell szembeszállniok, — védelmezték magukat elkeseredetten e
valóban oly hősileg, hogy ha egész
Francziaország a háború kezdetén
ily erélyt fejtett volna ki a poroszokkal szemben: bizony nem tudhatni, hogy ezek a hatalmas szervezőt, pontosság, fegyelem, kitűnő
vezénylet, élelmezés és fegyver dticzára is nem huzták volna-e a rövidebbet.
Francziaország felett átok látszik lebegni. Ugy hozta a végzet,
hoay ÍV franeziák önnön maguk s
nem az ellenség ellen fejtsenek ki
oly erélyt, mely bámulatra ragad
minden elfogulatlant.
Minden talpalatnyi földnek, melyet franeziák
foglaltak el írancziáktó], franczia vér volt az ára.
Ingyen nem kaptak egymástól, de egy lépésnyi
tért sem. A mint a körfalat elfoglalták s a Paris
környékén levő commune-párti orődöket halomba
lőtték: azt hihette volna a világ, hogy most már
Paris az övék s a Commune leteszi a fegyvert.
Nem tette. Minden házat, minden téglát ugy kellett tőlök elcsikarni.
A város belsejében kezdődött még a harcz legborzasztóbb, legvéresebb része. Barrikádokkal volt
felhányva minden utcza,s minden egyes torlasznál
újult dühvei, újult elkeseredéssel kezdődött a csata.
Képünk egy ily torlaszt mutat fol, mely körül egyik legvérengzőbb jelenete játszódott le az
egész 1870—71-kí hadjáratnak.
E torlasz a Cnstiglione-utcza és a Vendometér sarkán állt. Itt várták a kétségbeesett commune-pártiak a versaillesiakat. Ez utóbbiak a már
addig kivívott siker által lelkesitve, oroszlán bátorsággal rohantak a magasra felhányt mellvédnek,
melyet már akkor fejvesztett, a siker iránt kétségbeesett emberek védtek. Véres volt az összeütközés, de csak az utóbbiak részére. A versaillesiak
eltanulták a poroszok azon hareznodorát, hogy
csak biztos, fedett helyekről, házakból s hevenyészett mellvédek mögül lőttek. A torlasz védői
csapatonként hullottak cl a gyilkos tüzelés alatt,
misr a többiek kétségbeesett futásban krreste.lc
menedéket, hogy egy másik torlasznál újra kezdjék a védelmet s elhulljanak ők is.

közében, baljában pedig megtöltött pisztolyt markolt. Gyakran fordultak elő esetek, melyekben a
** (Süketnéma gyilkos amerikai törvényszék borotvát vagy a kést az öngyilkos halott kezéből
előtt.) New-Yorkban különös jogeset vonta magára csak jókora erőkifejtés mellett lehetett eltávolía közönség figyelmét. Egy néger gazdáját, a kinél tani. Devergie esetet észlelt, melyben az illető
szolgálatban volt, körülbelül egy évvel ezelőtt pisztolylövés által vetett véget életének, s midőn
meggyilkolta, s miután a tett elkövetése reá bizo- az öngyilkos szobájába lépett, ennek jobb karja
nyult, elfogatott; eleinte mindönki azt hitte, hogy és keze azon irányban volt tartva, melyben a
elitéltetése rövid utón megtörténend, do egy nagy fegyver elsüttetett. — Egy ember mészkemenakadályra akadtak; a gyilkos tudniillik süketnéma czéből kifejlett szénsav-gőz hatása következtében
lévén, de még e szerencsétlenek A-B-C-jét sem múlt ki, s midőn ráakadtak, teste alvó helyzetben
értvén, következésképen védőjével nem értekez- feküdt, felemelt balkarjával fejét tartotta, mig a
hetik; már pedig, ha gyilkosság miatt pörbe foga- jobb, félig meghajlítva, hasán nyugodott. —
tik, okvetlen szükséges, hogy magát védelmezze, William Russel lord, kit Courvoisier 1840-ben
mert a bíráknak nem lehet őt minden előlegea gyilkolt meg, egyik kezével nyoszolyája fáját
kihallgatás nélkül elítélni. Már egy ízben őrültnek megfogta, mintha a gyilkossal küzdene. — Nem
akarták a kérdéses négert nyilvánítani, do akkor szokatlan, hogyvizbefultak kötéldarabokat, eveis ép az ellenkezőről győződtek meg, az a kérdés zőnyelet, a parton tenyésző füvoket és más tártámadt tehát, hogy mit tegyenok vele? A törvény- gyakat erősen megmarkolnak. 1847-ben egy fiatal
szék az ügyet komolyan megfontolván, az akadály ember alatt, a mint a jégen korcsolyázott, ez beszaelhárítása tekintetéből azt határozta, miszerint „a kadt ; a fiatal ember azonban nem merült ol azongyilkos cstikis azon oknál fogva, hogy kifogás nél- nal, hanem karjaival a jégen fenntartotta magát,
kül elitéltethessék, oktatás végett a süketnémák s mint ez engedett, más darabhoz ugrott; végtére
intézetébe küldessék, a per folyama pedig egyelőre mégis alásülyedt, s mint másnap a tó fenekén őt
függőben marad." Amerikában tehát az ember megtalálták, karjai oly helyzetben voltak, mint
a jégen magát fenntartani igyekezett; lábai kimég az akasztófára is különösen neveltetik.
** (Hullagörcs.) Ujabb időben alapokban szó nyújtva, a ezomb mellső oldalán levő izmok pedig
volt arról, hogy a francziaországi csatatereken a összehuzódva voltak, a mint ezek működése által
meggyilkoltak hullái elég hosszú időn át oly magát a jégen fenn akarta tartani. — A közölt
helyzetben maradtak, melyben a halál pillanatá- példákban leirt állapot hullagörcsnek neveztetik,
ban voltak. Ez észlelet, — jegyzi meg a termé- s akkor lép fel,midőn a halál hirtelen következik
szettudományi társulat közlönye, — nem uj; be, s az illető a halál pillanatában valami czélból
jelentékeny izomerőt fejtett ki. A
mint az izom életképességét elvesziti, a hullagörcs is megszűnik. A
halálos merevség bekövetkezése »
hullagörcsnek mindig véget vet.
** {Gólya-statárium.) KővágóÖrsről a következő érdekes sorokat
irják a „Hon"-nak: Hogy mily érzelom, értelem és ítélő tehetség lakozik az állatokban, szolgáljon reá
például a következő meglepő, de
megtörtént eset. Egy rokonom beszélto, hogy gyermekkorában figyelemmel kisért egy gólyapárt, mely
éveken át házukon fészkelt. Egyszer az 5 gólyatojásból 'kettőt ludtojással kicserélt: hogy vájjon kiköltenék-e ezt is saját' tojásaikkal
együtt? A gólyák nem vették
észre a cserét és szépen kiköltötték, de ekkor felismerték a két
idegen fajzatot. Pár perczig figyelemmel vizsgálták, akkor a hím
elkezdett kelepelni, mintha csak
szemrehányást tett volna a nőnek
hűtlenségéért. A nőgólya csak szomorúan bámult és hallgatott. Ekkor
a him elrepült, de kis idő múlva
ogy nagy csapat gólyával tért viszsza. Ezek is megnézték és megbáA Castglione-utczai torlasz Parisban.
multák a kiköltött fiákat, azután
elkezdtek roppantul kelopelni, és
Russell a krimi háborúban tett idevágó tapasz- lármázni, mintha csak tanácskoztak, s később —
talatait következőképen írja le: „A hullák néme- mintha csak ítéletet hoztak volna; mindannyian a
lyikének állásai rettenetosek voltak. Az egyiket hűtlennek bizonyult szegény nőgólyára rohantak,
térdolve, s 'közeit ezélzásra kinyújtva lehetett és azt addig vagdalták, mígnem megs/ünt élni!
látni, összevont szemöldökkel, egymáshoz szorított Eme rögtönitélet végrehajtása után az idegen góajkakkal, mint ez az ellenséggel szemben a fegy- lyák eltávoztak, csak a him maradt ott szomorúan,
verelsütéspillanatában az arczkifejezésnek megfe- egyedül — és még több éven át ellátogatott ősi
lel. Ezen embert a golyó nyakon találta. Egy másik fészkéhez, de csak egymaga, párt vagy nőt soha
háton feküdt ugyanolyan arczkifejezéssel. A harma- többé oda nem hozott — annyira hatott reá a képdik testével tökéletes ivet képezve, feküdt; feje és lá- zelt csalódás.
bai a talajon nyugodtak, mig háta felfelé volt emel** (Virágkedvélőknek.) A „Revue hortícole"
kedve." Hasonló esetek észleltettek Olaszország- egy levelezője írja, hogy vett egy gyönyörű rózsaban a solferinoi ütközet alkalmával, nemkülönben bokrot, mely tele volt bimbóval; de a mint a bimÉszak-Amerikában a szövetséges és szövotkezett bók meghasadtak, szomorúan tapasztalta, hogy a
államok közti hadviseléskor. — Marc egy éltes férfi sokat igérő bimbókból hervatag, csenevész, mocsesetét boszéli el, ki családjával a színházban lévén, kos halványságra rózsák fakadtak. Akkor a bokor
kezeire hajtott fejjel, s a támfára támasztott földjét beterité finomra tört kőszénporral s íme a
könyökkel nyugodtan maradt. Azt hitték, hogy virágok rövid időn oly pompás szint és üdoséget
alszik, midőn azonban a színházból a közönség ha- nyertek, hogy gyönyörűség volt nézni. Megkisérlé
zafelé indult, kitűnt, hogy azon férfi meg van ezt a maneuvret a színtelen patuniákkal is s az
halva. — Taylor Alfréd liatal hölgy történetét előbb halvány határozatlan színű virágok sötét
közli, ki tökéletesen egészséges volt, midőn este vörös és kék szint, az egész fehérek pedig szép
hálószobájába mont, hol másnap reggel halva piros ereket nyertek. A többi virágoknál is a legtaláltatott. Zsámolyán imádkozó helyzetben tér- előnyösebb változást idézte elő a kőszénpor.
delt, s toste ebben merevedett meg. A halált
** (Statisztikai adat.) A legújabb összeszámmindkét esetben gutaütés okozta. Chloroform ál- lálás szerint nőtlen ember van Magyarországban :
tali halálos mérgezés eseteiben többször találták, 3.072,157. Erdélyben 584,837. Fiúméban 4913.
hogy az illető a kézbe szorított kendőt a szájhoz Horvátországban 276,175. A katonaőrvidékeken
és az orrhoz erősen odanyomva tartotta. 1863-ban 310,846. Összesen 4.252,928. Férjnélküli nő pedig
egy uri ember magát meglőtte, s szobájába az ön- nincs több 3.898,441-nél. A nőtlen férfi tehát több
gyilkosság után csak több óra múlva hatoltuk. A mint a férjetlen nő.
kisütött pisztolyt még mindig szorosan tartotta
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Melléklet a Vasárnapi üjság 24-ik számához 1871. jnn. II.
Irodalom és művészet.
** (Munkácsy Mihály ujabb képei.) A „N.
Fr. Pressé"-nek irják Düsszeldorfból: „Munkácsy
uj festvénye : a „Háborús idők," itt Düsszeldorfban néhány nap óta ki van állítva, s valamint „A
siralomház," úgy ez is rendkívüli érdekeltséget
kelt. Valójában a tépéskészitő magyar nők, kiknek egy sebesült katona hadi kalandjait beszéli el,
mint mélyen átérzett lélektani kompoziczió és szinezési mestermű, egyaránt megragadó hatást gyakorolnak reánk, A megrendelő — egy angol műbarát — maga jött el, hogy a képet átvegye és
Londonba szállítsa, a hol kiállítják. Goupil műkereskedő rögtön összeköttetésbe tette magát a
művéazszel, hogy a képet metszé3 alá bocsáthassa,
sőt még „pendant" is rendelt meg hozzá. Munkácsy e czélból tárgyául a „Békés idők"-et választotta, Ez a heti bér kifizetését ábrázolja egy falusi
birtokon, sezuttal ismét alkalma lesz a művésznek
a különféle személyiségek és temperamentumok
jellemzésére. Miutáneképek az „Arany menyegző"
és „Keresztelő" alakjában jelennek meg, bizonyára
helyet találnak a festesz hazájának szalonjaiban,
mivel a magyar élet sajátságos rajzai. Munkácsy
ezúttal egy eredeti tájképet is állított ki, mely egy
őszi erdő bensejét ábrázolja."

T A R H Á Z.

egy ivén. Előf. ára az év hátralevő részére, vagyis hét hónapra 1 frt. 50 kr. (Keletkezett május 31-én.)
Erdély (Maros-Vásárhely.) Szépirodalmi és vegyes
tartalmú heti közlöny. Laptulajdonos és kiadó Imreh Sándor.
Felelős szerkesztő Balás Antal; főmunkatárs Szolga Miklós. Megjelen minden csütörtökön egy nagy ivén. Előf. ára
jun.-decz. (7 hóra) 3 frt. 50 kr., jun—szept. 2 frt. (Keletkezett június 1-én.)

Közintézetek, egyletek.

anyag. A román, mint latin faj, népköltészeti tekintetben legtávolabb áll afrancziától, közelebb az
olaszhoz, s még közelebb a spanyol s portugálhoz. A
szomszéd népek közül pedig legközelebb áll a szerbekéhez. Mielőtt még a román irók megkezdték
volna a népköltési kincsek gyűjtését, már Berlinbea
Kotzebue által németre fordított népdalok jelentek
meg. Aloxandri Vazul román lyrikus 1852-bea
adta ki az első gyűjteményt, 1859. és 66-banpedig
Marienescu. A német irodalomban Schuller és
Mokesch (Szeben), francziában Ubicini és Charles, az angoloknál Stanley, az olaszban Ruscala, 9
nálunk Ats Károly ültettek át román népköltési
darabokat, s a legújabban a Kisfaludy-társaság;
foglalkozik vele. — Ez értekezést nagy figyelemmel és érdekeltséggel hallgatták a társulati tagok
épen ugy, mint a nagy számú hallgatóság. Végűi
Vulcanu több általa eszközölt szép fordítás utján,
is bemutatta a román népköltészetet, s a tagok és
közönség éljene közt hagyta el a felolvasó asztalt.
(Az általa felolvasott népköltemények egyikét lapunk mai számában közöljük.) — Ezután Toldy
Ferencz Kisfaludy Sándor irodalmi hagyományait
ismerteié, melyekből négy kötet, általa sajtó alá
rendezve, közelebbről jelen meg Hockenast Gusztáv kiadásában. E műveknek kiváló értékük és
érdekük van, mert nem csupán a költő első kísérleteit tartalmazzák, hanem az akkori viszonyokról
is bőven szólanak s a nemesi fölkelést nem egy uj
vonással ismertetik. Magánlevelei s önéletirata
oly irodalomtörténeti művek, melyek a költőt íróasztala mellett családi életében ismertetik. —Balmady Győző „A tűzhely" czimü lyrai költeményét olvasta föl.
** (A nemzeti múzeum) természetosztálya
nagyobbszerü rendezés végett múlt évi ősz óta
zárva lévén, miután ezon rendezés már annyira
haladt, hogy az állattár és a kelet-ázsiai uj népismei gyűjtemény mogtekinthetők, ezek ezentúl
minden csütörtökön d. o. 9-órától l-ig a közönség
számára nyitva állandnak.
** (As idei magyar jogászgyülés) szeptember
24., 25., 26. és 27-ik napjain lesz Pesten. Már eddig
746-an jelentkeztek a gyűlésben való részvételre.
** (A magyar színész szövetség kormányzó-tanácsa) m. hó 20-kán tartott ülésében a választások
végbementek, éa pedig a következő eredménynyel:
Elnöknek választatott: Kibáry József; alelnökökké : Feleki Miklós, Várady Gábor ; titkárrá í
Bulyovszky Gyula; jegyzőkké: Szigeti Imre*
Paulay Ede.

** (A magyar tud. akadémia) június 5-diki
ülésében a főtitkár bemutatá a Nádasdy-féle pályázatra érkezett két epikai költeményt. Ezután
négy értekezés következett, melyek beszáguldottak nyelvészi tekintetben az egész világtörténetet
s elkezdve a csak most születő finnirodalom zsengo
termékeitől, nemzetünk ezredéves múltján s a
klaszikus koron át visszamentek egész a gigászok
korszakáig. Az első értekező Toldy Ferencz volt,
— nemzetünknek régi, egészen a történetírás
előtti korszakából mutatva föl némi elmosódott
irodalom-történeti nyomokat. Egy oly nevet födözött föl a XIII. században, melyről még eddig
nem történt említés : Magyar Pál (Paulus Hungarus) nevét, ki I I I . Béla uralkodása alatt születvén, jogot tanulni Bolognába ment s utóbb itt
annyira kitünteté magát, hogy jogtanárnak választatott. Irt több munkát, majd mint hittérítő a
— (A protestáns egyházi irodalom) több érté- kunok közé zarándokolt s oly buzgalommal hirkes egyházi beszéd-gyüjteménynyel szaporodott deté ez egyház tanait, hogy halála után a szentek
ismét. Székács József beszédeit, melyeknek meg- sorába vétetett föl. — Kevésbbé bizonyos, de
jelenéséről értesülünk, de melyeket látni még szintén érdekes Toldy második adata is. A bécsi
alkalmunk nem volt, csak futólag említve, a kezeink cs. könyvtárban van egy körülbelül kétszáz lapközt levő következő kettőről szólhatunk :
nyi írott kódex, olasz nyelven, „Jámbor lelkek
Fábián Dániel, Erdély veterán egyházi szó- tükre" czimmel, melynek szerkesztése Margitnak,
nokainak egyik jolesbbike, egykor nagy-enyedi, IV-ik Béla leányának tulajdonittatik. Toldy után
majd kézdi-vásárhelyi lelkész, évek során át poli- Zichy Antal olvasta föl Brassai Sámuel ily czímü
tikai fogoly forradalmi működéseért, jelenleg szi- értekezését: „Commentator commentatus." Zilágycsohi lelkész, ki egyházirodalmi működéséről chy néhány héttel ezelőtt Horatius szatíráiról
már a forradalom előtti években is előnyösen volt tartott székfoglaló értekezést; Brassainak ez adott
ismeretes s legközelebbről templomi imákat bocsá- alkalmat elővenni Horatiust és commentatorait, s
tott közre, most,,Népszerű egyházi beszédei"-ből egyszersmind papírra is tenni a commentatorok
ad egy egész évre valót, összesen ötvenhat egy- magyarázatától eltérő saját észrevételeit. Értekeházi beszédet egy vastag kötetben. Érett gyümöl- zése bevezetésében Brassai nagyon igazán, helyén
csei a gondolkodás-, tanulmány- és vallásos meg- és idején panaszkodik a klasszika philológia elhagyőződésnek. Ajánlásukra az illetők előtt nem nyagoltatásáról napjainkkan. A hálátlan világ
kell semmit mondanunk, csak azt emiitjük, hogy kezdi feledni, hogy az európai éa amerikai művelte beszédek magas belbecsükhöz méltó s oly díszes
kiállításban jelentek meg Petrik Gézánál, mint ségnok a klasszikus irodalmak a főforrásai. Az
prot. magyar prodikácziók még soha. A több mint akadémia is 39 évi működése alatt igen keveset
600 lapra terjedő szép kötet ára fűzve 3 frt, egész foglalkozott a klasszikusokkal. — Harmadik előadó Barna Ferdinánd, a ki a finn nemzeti irodaangolvászon díszes kötésben 3 frt 50 kr.
lomból mutatott be néhány czikket; többek közt
A Fördős Lajos szerkesztése alatt megjelenő egy finn dolgozat alapján igyekezett bebizonyítani,
Egyház és iskola.
„Kecskeméti lelkészi Tár"-ból, mely a gyakorlati hogy őseink, mielőtt mostani hazájukat elfoglallelkészeihez tartozó munkák gyűjteménye, a har- ták, a németeket átalános névvel nem németeknek,
— (Dö'llingernek hazánkban is) akadt már egy
madik kötet jelent meg Filó Lajos nagykőrösi lel- hanem szászoknak hivták, a honnan az erdélyi bátor követője. Dubrovszky József felszentelt álkész arczképével. Az előbbi kötetekhez hasonló flandriai germán népnek, valamint a szepességi dozár és sz. ferenezrendi szerzetes Pozsonyban,
jelességü gyűjteményben ismét oly kiváló nevek- németeknek is régibb szász nevezete. Os idők- kedvelt hitszónok és köztiszteletben álló ember,
kel találkozunk, minők a protestáns egyháziroda- ben ugyanezen szászok űzték a kereskedést egész kilépett szerzetéből, tiltakozással a pápai csalatlom terén Dobos, Csikay, Filó, Tatai, Szász Károly, északon, és Skandináviában ők alapították Kal- kozhatlanság hitezikke ollen. Leveléből, mely kiKönyves Tóth Kálmán, Fejes István, Illyés Bá- már városát, a honnan több rajokat bocsátottak lépése indokait adja elő, néhány sort közlünk.
lint, Fejér Péter stb. A kötet gyöngye Dobos Já- ki, melyek ugy Svéd-, mint Finnországban szász Előro bocsátván, hogy katholikusnak lonni mindig
nos sirbeszéde Nyáry Pál felett, klasszikái becsü vagy kalmár nevet viselnek. Egy másik czikkben örömének s dicsőségének tartotta, az igazi kathomű, a sziv melegével, s a lélek teljességgel; és Alquist finn tudós kikel a magyar művelt osz- liczismustól a bálványimádás felé való visszalénem képzelhetjük, hová tették műérzéköket némely tály előitélete ellen, mely a magyar nemzetnek pésnek nevezi az uj dogmát. „Ez az — úgymond
hirlaptudósitók, mikor e beszédben (annak idejé- a finnekkel való rokonitását magára nézve le- — ami minden igazhivőnek lelkületét szükségkép
ben) valami megrovandót találtak akár politikai, alacsonyitónak látta volna. Egy czikk ujabb iszonynyal tölti be. Éa ha Döllinger az emberi
akár egyéb tekintetben. A kötet ára, mint az előb- politikai mozgalmainkat ismerteti; másikban egy tökély magaslatán álló tudományával a csalatkozbieké, 1 frt 20 kr. S a tiszta jövedelem ogy része a finn aesthetikus méltányolja Petőfi költői nagysá- hatlansági tant, mint keresztyén, mint theolog,
kecskeméti egyházmegyei gyám- és nyugintézeté. gát. — A4-ik értekezésaz akadémia egy veterán- mint történész és mint polgár elvété, nem makacs— A kiadó itt is Petrik Géza.
jától, Szabó Istvántól jött, de a megbízott fölol- ság, vagy ellenállási viszketogből, hanem szent
— Sz. J. (Magyar hírlapirodalom 1871-ben.) vasó, Hunfalvy Pál csak kivonatosan mert belőle meggyőződéséből, én a józanész álláspontjából
A „V. U." 5., 6., 8., 11., 15. és 20. számában kö- egyet-mást fölemlíteni. Az értekezés a titánok és elvetem és kárhoztatom, mint ember. — A csalatzöltek óta még a következő, ez évben megindult gigászok nemzetiségével foglalkozik. Tagadja, kozhatlanság egyike az isteni tulajdonoknak. A
hogy ezek költött, képzelmi alakok volnának. pápa azonban nem isten; tehát az isteni tulajdohirlapokat koll fölemlítenünk:
Egyptomiaknak tartja okot; onnan származtak nok egyikét sem birhatja. — Én mint öntudatos
Nemzetközi Divatközlöny. (Bécs.) Időközi szakirat a
férfi öltözék iparágában a leghirnevesebb szabómesterek Görögországba. Egyébiránt a magyarok is Egyp- és nyílt gondolkozásu ember a csalatkozhatlansági
közreműködése mellett. Tulajdonos kiadó és szerkesztő Hof- tomból származtak s a némettel már ott is szom- dogmát elvetem, mert embertársamat istennek
man F. A., ezelőtt szerkesztője és kiadója a „Nemzeti férfi- szédságban laktak, stb. stb.
tekinteni soha sem fogom. És nem azok, kik a
divat-közlönynek." Főmunkatársa Lowetinski Fr. Megjelen
csalatkozhatlansági
tant elvetik, hanem azok, kik
** (AKisfaludy-társaság)xaiy 31-ki ülésében
minden hó első napjaiban 4-drét féliven. Előf. ára egész
évre 7 frt., félévre 3 frt. 50 kr., évnegyedre 2 frt. (Kelet- Vulcanu József külső tag tartotta székfoglalóját, azt elfogadják és hirdetik, szakadárok, mert az
kezett január hóban.)
tüzetes tanúim ínyt olvasván föl a román népköl- egyházban egy téves tan fölállítása által szakaNyiri Közlöny. (Nyíregyháza.) Társadalmi és ismeret- tészetről, melyet első helyen a szabad természet dást idéznek elő. A csalatkozhatlansági tantsoha,
terjesztő hetilap. Uj folyam. Kiadja Dobay Sándor nyomdade soha sem fogja elfogadni egy gondolkodó, emberi
tulajdonos. Fel. szerk. K. Kmethy István. Megjelen minden bájai iránti fogékonyság jellemez, továbbá a bűbá- méltóságának tudatával biró embor. És ez az alapvasárnap kis ivrét egy ivén. Elöf. ára egész évre 4 frt., fél- jos és rejtélyeshez való hajlam. A tündori lények
évre 2 frt., negyedévre 1 frt. (Keletkezett április 9-én.)
közt van Cosinzán Ilona, mely egészben olyan, ok, mely engem is arra kényszeritett, hogy inkább
Bácskai Híradó. (Szabadka.) Községi, közművelődési, mint a mi népmesénk Tündér Ilonája. De a román lássam magam megfosztva papi tisztemtől, mintközgazdászati s kereskedelmi heti közlöny. Kiadó-tulajdo- népköltészet nem csupán idyllí darakokból áll, sem, hogy hamisítatlan hitemet és belső meggyőnos Bittermann Károly özvegye könyvnyomdája. Felelős
ződésemet ilyen, a gondolkodás és elmélkedés
szerkesztő Farkas Antal. Megjelen minden szerdán ivrét mert sok benne a hazafias is, sok bonne az epikai j
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minden szabadságát elfojtó tannak föláldozzam. első húzás épen akkorra osett, midőn a f'ranczia
Azon indokokat pedig, melyek a zárdái élőt elha- főváros ostrom alatt volt; de azért megtörtént, s
gyására múg befolyással voltak, jövőre fogom föl- léggolyók utján tu.ltuk meg ;iz erj;]ményt. A mátárni." — Eddig Dubrovszky atya. Kíváncsiak sodik húzásnak június elején kellett megtörténni,
lehetünk, jő-e reá is a „nagy excommunicatio" tehát ismét oly időben, midőn a szerencsétlen fővárosban nem eszközölhették. A magyar kormány
mint Döllingerre?
** (Döllinger levele a pozsonyiakhoz.) Döllinger már készületeket tett, hogy Budán eszközölje a
a pozsonyi katholikusoknak hozzá intézett bizalmi sorsolást, azonban mint egy távirat jelenti az jun.
levelére a következő sorokkal felelt: „Pozsony elsőjén megtörtént Versaillesban.
** (Czigánybanda egy magyar ezredben.) A
szab. kir. város szabadelvű katholikusaihoz. örömmel
•és szívből fakadó hálával fogadom Pozsony város „Molinary" magyar ezrednek, mely közelebb hekatholikusainak hozzám intézett iratát. Vajha a lyeztetett át a fővárosba, két zenekara van. Az
katholikus hithez, és annak valódi tanához való egyiket, mint más ezredeknél, a tisztok fizetik, a
ragaszkodás, mely ez iratban ki van fejezve, vala- másik az ezred legénységéből alakult. Az ezredbe
mint a régi egyházi rend lényegében való hűség ugyanis több „barna hazafi" van besorozva, kik
mindinkább erős meggyőződésévé válnék a magyar mindnyájan értenek valamelyik hangszerhez, és
nemzet intelligens katholikus tagjainak. Magyar- midőn katonai kötelességüket elvégzik, összeállaország katholikus polgárai voltak az elsők, kik vi- nak, s minden uj magyar darabot betanulnak. Az
lágosan belátták, hogy a világiaknak törvényileg ezred e szerint soha sincs megakadva és mind az
rendezett részvétele az egyházi ügyek megállapí- idegen tánezdarabokra, mind a ,,csárdás"-ra jól
tásában és kezelésében az, a mire az egyháznak betanult zenekara van.
** (Tortura.) A „Gyors-Posta" irja: Egy pesti
jelenleg szüksége van. E közreműködésben fogják
ők megtalálni :iz alkalmas eszközöket is, hogy a háztulajdonos fia, valami Szalmás nevezetű, annak
vatikáni határozatok által nyilt kifejezést nyert népe és a háziszolga megfogtak gyanúból egy
azon zsarnoksáktól megmeneküljenek, mely az Micspán nevezetű egyént, ki tőlük ingeket lopott
egész katholikus világot egy majdnem teljesen volna. Micspánt az utczán fogták meg, behurczololaszokból álló papi hatóság, s a kúriával szorosan ták a házba, ott megkötözték és elkezdték egy
összefüggő jeszuita rend önkényuralma alá akarja hegyes vassal vallatni. Az embertelen vallatás
annyira ment, hogy Micspán ájultán rogyott össze.
hajtani. — Döllinger / . "
— (Iskolai értesítés.) A pesti ágost hitv. Ekkor megfogták és bedobták a kamrába, hol so7u
wang. gymnasiumban az 18 /T1-ik tanévi nyári szi- beiben, étel és ital nélkül, három napig hevert. A
gorlatok és közvizsgák következő rendben fognak rendőrség ez embertelen tettnek csak ekkor jött
tartatni: Jun. hó 15—23-ig szigorlatok az egyes nyomára. — Micspánt a kórházba kellett szállítantárgyakból; június 26 és 27-én közvizsgák s tani, a tetteseket pedig elfogták.
** (Egy hivatalos okmány:) A „Z. S. Közaz ezekkel összekötött magyar s német ifjúsági
imképző körnek szavalati eléadásai; június 28 és löny" irja: Szorul szóra hozzuk a következő kö29-én magán vizsgák tartatnak. A szigorlatok és zépkorbelihez hasonló iratot, mely bizony nem
közvizsgák délelőtt 9, délután 3 órakor kezdődnek. igen válik dicséretére azon város birájának, a ki
Ucyan azon község fi- és loánytanodája vizsgái kiállította: „Bizonyítvány. Miszerint Molnár Jujúnius 1!' — 28-ig délelőtt tartatnak és 9 órakor liána Lettényéről átvonul N.'Kanizsára tízolgálakezdődnek. Ezen vizsgákra a gymnasium tisztelt tott Keresni Magaviselete által Ajánltatils minpártfogósága, a t. ez. szülők, gyámok és az oktatás denkijnek szolgálatban volt Lsigráf Gábornál Es
<js nevelés minden barátai ezennel tisztelettel meg- Mindenkor Megvotunk véle Elégedve — lutrános
hitben Lévő. Kelt Lettényén apr. 30-án J871.M.
lúvatnak. — Az igazgatóság.
J . vbiró. Személy Leirás. Szeme kék, Szemöldöke
szölke, Haja szölke, Személye vagy arcza középszerű, Óra középszerű."
„% (Egy öreg asszony,) a ki a gellérthegyi
** (A legfőbb itélőszéknek) azon Ítélete, mely
Karagyorgyevics herczeget a társait az ellenünk czitadellában szokta felhúzni a hajók érkezését
emelt vád alul fölmentette, annyira nem tetszik a jelző kosarakat ogy négy ölnyi mélységű kútba
meggyilkolt szerb fejedelem magyar rokonainak, esett és az ijedség következtében szörnyet halt.
— (Halálozások.) Francziaország egyik loghogy enaek következtében gr. Hunyadv László
Mosonmegye főispánja és gr. Hunyady Kálmán iiagyobb tudósa Payen Anselm tanár s a franczia
akadémia egyik legrégibb tagja 76 éves korában
honvédezredes lemondásukat beadták.
** (Honvéd-emlék.) Felső-Ságon nagyban buz- elhunyt; kitűnő vegyész volt, s számos tudomágólkodnak, ho^y Mosterházy Istvánnak, az 1848 nyos munkát hagyott hátra. — Az erdélyrészi ref.
— 49-iki szabadságharez alkalmával elesett bátor tanügyet, illetőleg a kolozsvári ref. főtanodat érzéhonvédezredesnek sirszobrot emeljenek. A gerezdi keny csapás érte. Kocsi Károly, a természetrajz
„olvasó-kör" e hó 17-én Felső-Ságon zártkörű jeles tanára és tanvezető, kitől épen most van sajtó
alatt egy szakmunka, néhány napi betegség után
tánczvigalmat is rendez a siremlék javára.
** (Egy régész, a ki már maga is régiség.) A mellhártya gyulladásban 42 éves korában meghalt.
nagy tudományáról és régészeti bő ismereteiről Bánatos özvegyet és négy árvát hagyott maga
nevezetes Czinár Mór, a pannonhalmi könyv- és után. — Keller Mihály a közös hadsereg Magyarrégiségtár sok éves őre, május 5-én monda 60-dik országon állomásozó részének tábori főpapja, egyévi miséjét. Tartsa Isten még soká a tudomány házmegyei áldozár s az egri székeskáptalan tiszteletbeli kanonokja máj. 29-én 64 éves korában
hasznára.
** (Galambposta.) Egy újpesti lakos az ünne- agyszélhüdésben Budán elhunyt. — A pannonpek alatt sikeres kisérletet tett a galambpostával. hegyi Benedekrend győri székházának egyik tagja
Uj-Pesten két zsebórát egymáshoz igazított, a Császár Konstantin gyranásiumi tanár május 31-én
galambduczból fészkéről levett egy galambot, s meghalt. — Veber József 48 49-iki honvéd s az
azt csónakon Budára küldte. A várban a galamb aradi honvédegylet választmányának tagja, —
<8
nyakára levélkét kötöttek, s miután arra elbocsát- Péterffy Nep. János 18 /49-diki honvéd százados
tatásának idejét följegyezték, szabadon ereszték, i meghalt. — Nagyszombat plébánosa : a 92 éveA galamb nyolez perez és negyvenegy másodpercz Schnell György prépost meghalt. — Keszthelyen
a 83 éves dr. Pfhaler Károly hunyt el, 20,000 frtot
múlva már Uj-Pesten volt.
** (Kétfejü galamb.) A „Zalasomogyi Köz- hagyva a keszthelyi szegényeknek s szLitén húszlöny" irja, hogy Baksán egy kétfejü galamb kelt ezret a pestieknek, ez utóbbi összeg kezelését a
ki a tojásból, szépen növekedett s már repülni kez- pesti nőegylotre bizván. — Dr. Bott Ignácz, volt
dett, mire a tulajdonos elpusztította, a kétfejü sas egyetemi segédtanár s kiérdemesült pestvárosi
miatt ellenszenvet érezvén a kétfejü madár iránt. kórházi főorvos rövid szenvedés után „tüdőszél** (A magyar vasúti kölcsön) kötvényeinek hüdésben" elhunyt. — Győri Lajos, a kis-ujszálsorshúzását tudvalevőleg Parisban eszközlik Az lási helv. hitv. egyház 30 éveken át volt buzgó

lelkipásztora, a heves-nagykunsági egyházmegye
egykori tanácsbirája s főjegyzője, f. hó 4-dikén
megszűnt élni.

Nemzeti színház.

Hónapi-és
hetilap
11 Vasár
12 Hétfő
13 Kedd
14 Szerd.
15 Csőt.
• ibPént.
17 Szóm.

Katholikus és protestáns
naptar

Június

Görög-orosz
naptar

Izraeliták
nnptára

Máj. (ó)

Sivan R.

Na P
f.

P9
59
n"
54
51

kél

II 0 l d
nyűg.

hossza

kél

ó. P- ó. P- f.
P- ó. P6 42 1 21
4 9, 7 6 fi
i
9 7 57 19
4 1 37
4 1 7 57 31 12 1 5fí
4 1 7 57 43 10 2 7
4 9 7 58 55 1 9 39

A í Barnabás
22 Abigail
A 1 Barnabás 30 < 2 Izsák
Johanna
Tóbiás
23 [elpártol. Hfí
31 Hermeias
Páduai Antal
Páduai Antal 1 Június
24 B. Jerob. 81
Vazul nagy pk. Elizeus
2 Nicephor
25
82
Vitus, Vid
Kresc.,Lybia 3 Lucillian
26
83
Jézus sz. szive Juditha
4 Metrophus
27
84 48 4 2 7 58 66 50
Adolf
Adolf, Rainer
5 Dorotheus
2 8 S. K o r . 85 4fi 4 2 7 59 78 35
Hold változásai. • Ujhold iL8-án 3 ór* 45 pereskor reggel láthatlan napfogyatkozással.

3 5
3 35

MEGNYITÁSA PESTEN.

A Duna mellett, pompás fekvésű ujonépült

„HUNGÁRIA" NAGY SZÁLLODA

megnyitásról ezennel van szerencsénk a t. ez. közönséget azon szives kéréssel értesíteni,
hogy ezen uj és nagyszerű vállalatot, mely a nagy szálloda minden kellékeit egyesitvén, a
legfokozottabb kényelmi igények szerint van berendezve, becses figyelmével és ajánlatával
támogatni szíveskedjék. — Mi igyekezni fogunk, hogy lakás, konyha és pineze körül szerzett régi jó hírnevünket ne csak igazoljuk, hanem folyton emelhessük.

ILLMER és ZEILLINGER.
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SAKKJÁTÉK.
Sötét.

könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4-dik szám alatt) megjelent és minden hazai könyvárusnál kaphatók:

Az 1865 — 1869-ik évi törvények, ugy az azok Szeoiciey Gusztáv. A magyar csődtörvény és
életbeléptetése és végrehajtása tárgyában kibocsátott magy. kir. miniszteri rendeletek gyűjteménye. Hivatalos adatok után közli Szeniczey Gusztáv.
I. kötet 5 füzet, egy-egy füzet ára
i ft.
II. kötet 1-ső füzet 1 ft., 2-ik 80 kr., 3-ik 1 ft., 4-ik 80 kr.

csődeljárás az 1868-ik évi LIV. törvényezikk 45.§. alapjánaz 1840-ikévi X X I I . és
1844-ik ovi VII. törvényczikkekből az országbirói értekezlet által javaslatba hozott ideiglenes törvénykezési szabályok szerint. Második kiadás. (Nas-v 8-rét
286 lap). Ara
2 ft. '

Az 1869-i* évi tör ények ugy az azok életbelép- Szeniczey Gusztáv, A magyar váltó-eljárás a szűktetése és végrehajtása tárgyában kibocsátott magy. kir. miniszteri rendeletek gyűjteménye. Hivatalos adatok után közli Szeniczey Gusztáv. Külön kiadás. (8-rét,
348 lap) fűzve
l ft. 80 kr.

Szeniczey Gusztáv. A magyar váltó és kereskedelmi törvény az 1840: XV. XVI. XVIL XVIII. és XX, ugy az 1844. VI. tör-

vényezikkek nem különben a magyar kir. igazságügyi miniszter által 1869-ik ápril i
8-án a váltói ve'grehajtásokra vonatkozólag kiadott eljárási szabályok és egyéb a
váltótörvénykezésre vonatkozó magas rendeletek szerint, összeállitva ugy nem különben a magyar földhitel-intézet peres ügyeinek gyors elintézése tekintetében
kibocsátott legkegyelmesebb királyi leirattal és egy a váltójogra vonatkozó pótlék tárral függelékképen ellátva. Negyedik bővitett kiadás. (Nagy 8-r., 248 1.) ára 2 ft.

a

b

c

d

e
f
g
h
Világos.
Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.

Az 597-ik számú feladvány megfejtése.
(Madarassy Lászlótól Kecskeméten.)
Világos.
Sötét.
1. H c 8 - a 7
Kb8-a8
2. Hb5—c7f
KaS-b8
3. Ha7—cbf
Kb8—c8
4. e 3 - e 4
Kc8-d7
5. Fe2—g4f
Kd7—d6
6. e4—eö matt
Helyesen fejtették m e x : Venzprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe
József. — Jászkiséren; Galambos István és László. —
Czegléden Galambos Károly. — Karczagon: Kacsó Lajos
A pesti sakk-kör.

JK5* Lapunk mai számához a „Nefelejts"
és „Szépirodalmi Csarnok" előfizetési felhívása van csatolva.

Döllinger (arczkép). — Jorgován János és a kigyó. —
Vidám szüret (folyt.). — Paris lángban (képpel). — A
magyar huszárok idehaza (két képpel). — A mormonokról.
ó. p.
— Az uj igazságügyminiszter. — Még egyszer hirdetések
1 11 í hirdettetnek. — A barrikád-harezok Parisban (képpel). —
1 15
! Egyveleg. — T á r h á z : Irodalom és művészet. — Közinté1 9\
9 9f> zetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Mi újság ? — Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
9 99
3 33
Heti-naptár.
3 33
Felelős szerkeiztő: Nagy Miklós. (L.magyar-utci* Sl.tz.)

nyűg.

(GRAND HOTEL HUNGÁRIA)

602-ik sz. f. — Drtino Jánostól
(Hnevsinben.)

TARTALOM.
hossza

A „HUNGÁRIA" NAGY SZÁLLODA

Szerkesztői mondanivaló.

Mi újság ?

Hl E T I - N A, P T A l

^

u

Péntek, máj. 2. „Don Caesar de Bazan. Vígjáték 5
felv. írták Dumanoir és ])' Ennery; ford. Diósi.
Szombat, jun. 3. XXVII. olasz operai előadásul: „Ernani." Opera 4 felv. Zenéjét szerz. Verdi.
Vasárnap, jun. 4. „A nagyapó.'' Vígjáték 3 felv. Irta
Szigligeti.
Hétfő', jun. 5. XXVIII. olasz operai előadásul: „Migoletto." Opera 4 felv. Zenéjét szerzetté Verdi.
Kedd, jun. 6. XXIX. olasz operai előadásul: „Ernani."
Opera 4 felv. Zenéjét szerz. Verdi.
Szerda, jun. 7. „A felolvasón!)." Szinmü 2 felv. Bayard
11
után ford. Feleki M. És ,,Egy játszma piquet. Vigj. 1 felv.
Francziából ford. N. N.
Csütörtök, jun. 8. Az ünnep miatt a színház zárva volt.

— Pest. „Utolsó éjszakán." Ámbár ily kezdői kísérletből biztosan ítélni nem lehet, mi is hajlandóbbak vagyunk
atyjának adni igazat s azt tanácsolni: foglalkozzék hasznosabb dolgokkal. Ez utóbbiak közé Dumas regénvének forditgatása sem tartozik.
- Kit-lj-Szállás K. H. L. A beküldött czikkek maguk helyén nem érdektelenek, de különlegesb jellegűek
mintsem lapunkba valók volnának. A síremlékek rajza közlésre nem érdemes, olyanok mint száz meg százezer rendes
sírkő; a szöveg érdekesebb volna; ha kívánja, átadjuk a
„Prot. L " szerkesztőjének, a másikkal együtt.
— Arad. V. J . Örülünk az ujabb találkozásnak,
dekkel várjuk a közlemény folytatását. A tudósításokra
annak idejében mindenesetre számolunk.
— Naajy-Káta. J . M. Az illető intézettel nincsenek
összeköttetéseink; mindazáltal megkísértjük a dolgot, s az
eredményről tudósítani fogjuk.
- Félegyháza. A. S. Magánlevélben válaszoltunk.

HIRDETÉSEK.

séges peres és nem peres birói határozatok és beadványok gyűjteményével, ugy a
földtehermentesitési kötelezvények megsemmisítése körüli eljárás tárgyában kiadott
legfelsőbb rendelettel és a magy. kir. igazságügyi miniszter által, az 1869-ik évi
ápril 8-án kiadott és váltó-végrehajtási eljárásra vonatkozó rendeletben foglal sza~
oályok szerint tárgyilagos rendben szerkesztett mindennemű irománype'ldányokkal
iuggelékképen ellátva. ÍMSfféd kézikönyv váltótörvényszéki hivatalnokok, váltóugyvedek s perlekedő felek számára. Harmadik bővitett kiadás. (Nagy 8-rét) A r a
2 ft
- 5 0 **•

Knorr Alajos. A polgári törvénykezési rendtartás
(1868. 54-ik t. ez.) kérdések és feleletekben. (8-rét, 204 1.) fűzve

lft. 20 kr.

A bélyeg és illeték díjszabás. A magyar kir. pénz- Knorr Alajos. A birói ü g y v i t e l é s á t m e n e t i
ügyminiszter által 1868-dik évi július 21-én közzé tett pénzügyi törvény 14. füzekedések kérdés és feleletekben. (8-rét, 112 lap) fűzve
tében foglalt és az ezen pénzügyi törvény kiegészítéséül időközben kiadott egyéb

rendeletek, ugy az 1868. évi X X I I I . t. ez. s az 1869. e'vi XVI. és XVII. törvényczikkek nyomán közli Szeniczey Gusztáv, nyugalmazott királyi váltófeltörvényszéki biró. Függelék: Az 1868 —69-dik évi törvények és rendeletek gyűjteményének
I és II-dik kötetéhez, közli Szeniczey Gusztáv.

Mellbetegeket
értesítem arról,

délután 2-töl 4-ig.

Bálvány-utc/a 6. szám, 2. emelet
r

v á c z i n t 81-ik szám.)

ERKST L.,

homaopath-orvos és szülész.

a nemzeti felolős kormány visszaállításától fogva. Kiegészítő jegyzetekkel szerkeszti
Okrfiss Baifnt. 1867-dik év. Teljes egy kötetben. — Ára
8 ft.

—

.• cin 7 W

Pesten^ soroksári-uteza 20-ik szám alatt
ajánlja mindennemű

kész cséplőgépeit lóerőre;
továbbá tisztító és zsáktartóval ellátott

imszorint mell-beteRségck, kii-

önöseii mellfójás, r £ k e l t 8 ég,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt hasonszenri orvos által sikeresen
gyógyittatnak.
Kendelvényi órák:

Törvények és hivatalos rendeletek gyűjteménye,

Rock István epf yara

Apálmahajfürt-essentia

használata által
I
fölülmulhatlan tartósságu fényes, puha s!
ruganyos hajfíiríök; továbbá hölgyek s!
uraknál hullánmzera s tartós haj-bodrok!
éretnek el.
E g y üveg a r a 1 ft. 2 0 kr.
Főraktár: LUKFF M. illatszerésznél a
^Minervához" Pesten, a váczi-utezában.

intéz80 kr.

6 lóerejü könnyű menetű

hordozható járgányait (Göppel); Hentzmann- és amerikai cséplőgépeit
2, 3, 4, 6 lóerőre;
szecskaváa^ó-^épeit, kéz- és lóerőre; répametsző, knfeoricza-morzsolé és znzóg^peit,
minden megkivántató nagyságban, ekéit, olaj-, bor- s t^pöríü-sajtóit, sóőrlöit; valamint
őrlőmalmait ló-és gőzerőre, tisztitóval vagy a nélkül; fekvő-gőzgépeit minden nagyságban, lokomobile és vízszivattyúit. s gyártmányai szilárdsága s tartósságáért kezeskedik
1090 (3—6)

R O C K I S T V Á N , gyártulajdonos

312

Levél általi megrendelések azonnal telj esitetnek.

A i. ez. vidéki közönséghez.

Alólirott ajánlja a mélyen tisztelt vidéki közönségnek jól berendezett és mindenkor friss árukkal ellátott

Czérnanadrág- és mellény
nyári-szövetek

füszerkereskedését
a „babér-koszomhoz"

s biztosit a legpontosabb és olcsó kiszolgáltatást utánvétel mellett. —
Más szakmába vágó czikkek a legszívesebben megszereztetnek a szükséges pénzösszeg megküldése mellett.

a legújabb minták szerint, nagy választékban megérkeztek, melyről a t. közönséget értesitni van szerencsém.

Mössmer József
rumburgi

1093

Jármay Ármin,

d-1

Pesten, 2 sEerecsen-ntcza 11. szám.
Jfájg" Ugyanott felvétetik a jövő tanfolyam megnyitásával egy 12—15
éves tisztességes szülőktől való tanulóifju szállás- és teljes ellátásra;
megjegyzendő: hogy a lakás az evang. gymnáziumhoz igen közel van.

vászonraktára,

-3.-,

Pesten, uri-utcza 10. szám.
Minták úgyszintén árjegyzékek kívánatra beküldetnek.

betegségeket

(ft
M
O

3)

(Nyolczadrét. VIII. 200 lap.) Fűzve 8 0 krajczár.
(balzsamos-olaj),

5

dl

CD

&CJ4

lluile balBainique

3

1

se

>

a

jónak tapasztalt s a legnagyobb tekintélyek által '" 3
számtalan bizonyítványokkal igazolt szer a fülféM '3
reg-rákfene ellen, vadász és vizslakutyáknál.
1 üveg ára 2 ft. 3 5 k r . a. é.

Life preservers, Pilis for dogs. I

íl

az
eL>

CQ

(kutya- lapdacsok.)

Egy hírneves angol állatorvos által 30 éven át
hasznait kutya-labdacsok nemcsak előmozdítják a
fül-rákfene gyorsabb gyógyulását, — hanem megóvják, a kutj ik.it minden m^egjebb betegségektől, u. m. nehézkor, vidatáncz, köszvénys rüh-töl, az eb-düh ellen pedig a legnagyobb sikerrel használható.
E«y skatulya á r a 1 ft. 10 kr.
SJBT" Bérmentes levelek által megrendelhető: Bittner Gyula gyógyszerésznél
Clogscniczban.
'
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Legfinomabb
ÍW, >

j I

legolcsóbb

Levélpapírok
csinos s legújabb

Monograiiiinokkal
ellátva

szines nyomatban.
100 levélpapír legfinomabb ft. 1 — 1.50
100 levélp.legjobb ang. vastag ft. 2—2.50
100 levélboriték monogramul, ft. 1 -1.50
100 levélborit, monog. nélkül kr. 50—60
100 levélboriték finomabb 80 kr. — 1 ft.
100 levélboriték
kr. 3 0 - 8 0

Látogatási jegyek.
100 db. legfinom. dupla fényes papírra,
kőnyomat
ft. 1 — 1.40
100 db. legfinom. bristolpapirra ft. 1.20
100 db. a la minute . . . . kr. 5 0 - 8 0

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

Nyomtatványok.

1000 db. postai szállító-levél . . . ft. 3
1000 y> vasúti szállitó-levél , , ,ft.6
1000 » váltó
ft. 4, 6 és 8
1000 » számla
ft. 8, 5 és 8
Kapható:

LöwingerA.éstársa
papírkereskedésében Pesten,

hatvani-uteza 6. sz., a nemzeti kaszinóval szemközt, a „Tanulóhoz."

Pest, június 18-án 1871.

T i t k o s

a

A Bach-korszak adomákban.
Össiegyüjté egy Bach-huszár

Csak alapos gyógyítás bletoslt ntébajok ellen.

•3

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám) megjeleni
tek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

r .•

Tizennyolczaűik évfolyam.

25-ik szám.

Szelvények, arany- s ezüst beváltás.

Szokatlan ritkaság!

A szerencsének nemcsak kezet nyújtani, — hanem kettős irányban minden
koczkáütatás nélkül értékpapírokra és sorsjegyszámokra együttesen játszani, párosulva a legkellemesb reményekkel tőke és kamatok okvetlen mesjnyerését
az alább következő jól átgondolt tervezet szerint magának biztosítani!!

Csak 15 fi. liavonkiiili befizetéssel s egyszermindenkorra 2 ft. 50 kr. bélyegdij
minden részvevőnek egy részvény-levél fos kézbesiltetní,
mely által minden részvevő az előjegyzett

100 db. 400 frankos teljesen befizetett sorsjegyre játszhatik.

8 tehetetlenséget,
elgyengült férfleröt,

gyakori magömlések, sőt a végképeni
lehetetlenséget katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerű
módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az újonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyítja W e i s s J . gyak.
orvos és szülész, az itteni cs. kir. garnison fökórházban kiszolgált osztályorvos, a m. kir. természettudományi társulat rendes tagja minden alkalmatossággal ugy a titoktartás, mint a gyógyczélokhoz jól beosztott rendelo-intézetében Pest, Sebestyén-tér 4-dik szám
1-ső emelet, (a „2 huszárhoz" czimzett
kávéház felett), naponkint reggel 7 órától 10-ic; és délután 1 - 4 óráig.
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Dijjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, ós kivánatra gyógyszerről jg
gondoskodik.

Legújabb

nőiruha-kelmék
bámulatos olcsón!

! Hamburger Adolf]
Üzletében
jjPEST, zsibárus és uriutcza sarkán.
JF~ Minták kivánatra j
"küldetnek mindenfelé i n g y e n
bér mentve.

s melynek teljesen lefizetett tőkéje

Ezen csásíári török vasnt-kölcsfin sorsjegyeknél as érdeklettek,
az evenkinti 3°/o kamatok, mi ly 1200 frankot tesz ki, s az evenkinti rendes
Ö húzásaiban, mely 11.300,000 frank nyereményt képvisel, teljes élvezetébe
lépnek, sigy sokszorozott irányban nemcsak az összes 10í> db. eredeti
sorsjegy tóke-kamatai, hanem az arra csft nyereme-iyek is 25 részre felS",
osztva rénzesévé válnak.
Az ezen minden egyes részvény-levelekre évenkint eső 48 franknyi kamat,
valamint a befizetés tartama alatt tett nyeremények azonnal felosztatnak, s az
ilyféle részvény-levélre eső 4 db. 400 frankos teljesen befizetett és 1600
frankot képvisplfl eredeti sorsjegyek közvetlen a fiO havi lefizetés bezártával
minden részvevőnek ki fog szolgáltatni,mely felosztott, sorsjegyek a 3% kamat élvezésén kívül tovább is az évenkint történni szokott 4 ( S húzásban a
legdúsalib nyeremenyeüre játszanak.
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Ugyanezen jól átgondolt tervezet áll 50 db. 400 frankos teljesen befizetett 20,000 frivnk vagyis 8000 ft. tevő cs. török sorsjegyekre nézve is, a
befizetést felényire állapítva meg s bélyegdij 1 ft. 25 kr., mely tervezet egyidejűleg nyittatott meg, s melyre a t. ez. közönséget szíves részvétre felhívni ezennel
szerencsém van.
Jókori megrendelés esetében minden érdeklettnek egy állami honvéd jótékonysági sorsjegy 100.000. 20,000, 2 a 10,000 It. s több jelentékeny
mellék nyereményekkel ingyért fog adatni, — mely sorsjegyek azonban 2 ít.
50 kron szinte megrendelhetők.

Austerliiz Zsigmond első pénzváltó irodája
Budán, a lánczhitl közelében.
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek.

Hetedik kiadás
(magyar

nyelven

negyedik).

A n«ml élet

titkai s veszélyei.

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy
módjaival.
1010 (4—12)
Függelékkel a bujakóri ragalysásról
és Dr. B ő d e t , lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óv
szerérői,

a férfi ég nói ivarsaerek boncütani ábráival.
Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több;
utánvétellel 4 0 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Biber V. U.

Pesten, Jóasef-utoza 66-ik siámu
saját házában.

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

Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Üjság és Politikai Ujdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3ft.— Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft, — Fél évre 2 ft. 50 kr.
flW* Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai (JJdon8a*gokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többszöri igtatásnál csak 1 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Becsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haastnstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-dij, küldn minden igtatás után 30 krajczár.

Révész
A kitünö tehetségek, melyek Révész
Bálintot mint szónokot s egyházi irót a magyar protestánsok első rangú jelesei közé
emelik, a fáradhátlan munkásság, melynek
lelkészi, tanári pályáján s az egyház kormányzatában annyi tanujeleit adta, a szilárd hazafias és valódi protestáns jellem,
mely a legnehezebb időkben sem hazudtolta
meg magát: mindez eléggé kimagyarázza a
népszerűséget, melylyel a tiszántúli helv.
hitv. egyházkerület uj superintendense már,
évek hosszú sora óta bir nemcsak Debreezenben és egyházkerületében, de az egész
magyar protestáns egyházban,
söt hitfelekezeti különbség
nélkül országszerte; s mely
őt, — a kerületéhez tartozó
egyházak szavazatainak közel
%-részével (471-gyei 577 közül) emelte a superintendensi •
székbe, a reform, egyház'-kerületek legnépesebbikében, mely
hatodfélszáz egyházgyülekezetben közel 800 ezer lelket
számlál.
A néhai Balogh Péter halála által megürült superintendensi hivatal betöltésére
vonatkozó szavazatok f. évi
ápril 20-dikán bontattak föl a
kerületi közgyűlésen s a mindenütt nagy örömmel fogadott
eredmény közhirré tétele után
csupán azért késtünk eddig is
a népszerű föpásztor arczképe
és életrajza közlésével, mert
legújabb arczképét kivántuk
bemutatni lapunk olvasóinak.
Éhez csak e napokban juthattunk, _ m ost kerülvén ki
Uondy és Egey jeles fényirdájából — s azonnal sietünk azt,
rövid életrajzi vázlat kiséretében, közreadni.
Révész Bálint 1816. január
16-án Debreczenben született.
Szülői szegény sorsú s közrendü polgáremberek voltak; de nagyobb
iskolákkal bíró helyeknek megbecsülhetlen
előnye lakosaikra nézve, hogy a szegényebb
sorsú is, ha tehetségei s hajlamai a tudoinányos pályára vonják, bőven merithet az
sikereteknek keze ügyében levő s gazdagon

Bálint.

áradozó forrásaiból. Révész Bálint az elemi
iskolákat végezvén, az ottani főiskolába lépett s folytonosan a debreczeni kollégium
növendéke maradt, mig gymnasiurni, bölcsészeti, jogi és hittani tanfolyamot mind
elvégzett.
Szép érczes hanggal s fogékony kedélylyel és tanulékony elmével megáldva, korán, ugyszólva gyermekkorában kitűnt a
szónoklat iránti hajlama, s a legjobb szavalónak és előadónak tartatott társai közt. A
felsőbb tanpályákon is mindig megtartá osztályában az első helyet; s a hittani tanfolyamot

RÉVÉSZ

BÁLINT.

végezve, a prot. kollégiumokban divó szokás
szerint esküdt diák, majd osztálytanító lett,
előbb a grammatikai, azután a felsőbb rhetorikai osztályban, s végre contra-seribai és
seniori hivatalokat is viselvén, az iskolai
élet aristokrácziájának minden fokozatain

átment a legmagasabbig. Ekkor már mint
egyházi szónok is kitűnt a kollégiumi oratóriumban, söt a nagytemplomban is tartott
szónoklata által, s a papi hivatalra készülvén, belőle mindenki első rangú egyházi
szónokot várt. Ő nem is csalta meg e várakozást. Mint egyházi iró is már ekkor kezdte
próbálgatni szárnyait, és pedig oly sikerrel,
hogy diák-kori egyházi beszédei közül több
a Török és Székács által szerkesztett „Beszédtár'.'-ba is fölvétetett, imái közül pedig
a*legtöbb,csaknem változtatás nélkül jelenhetett meg a „templomi imák" ama későbbi gyűjteményeiben, melyeket évek múlva bocsátott
közre s melyek a reform, egyház legkedveltebb imakönyvei
az ujabbak közt.
1842-ben befejezvén se-.
niori hivatalát, az iskolából
egyenesen a tanári székre léphetett, a mennyiben az azon
évi egyházkerületi gyűlés őt
a debreczeni főiskolában az
épen akkor fölállított gyakorlati lelkészééi tanszékre tanárul választotta. Az egyház
atyái biztak az iskolában tanusitott tehetségeiben és szerzett tanulmányaiban; ö azonban magasabb tudományos
képzés után sóvárgott s tanulni akart még, mielőtt tanithasson. Engedelmet kért tehát, hogy két évet külföldi
egyetemeken tölthessen, mielőtt tanári székét elfoglalná.
A berlini egyetemen fél évet
töltött, azután a bázeli, hallei,
göttingeni, gieszeni, heidelbergi és lipcsei egyetemekben
hallgatott egyes előadásokat
a szakába tartozók közül. Időközben ahajduböszörményi népes egyház is lelkészül választotta; de ö lekötelezve érezvén
már magát a főiskolának: a
választást nem fogadta el.
1844. novemberében tehát elfoglalta tanszékét s tizenegy évig hirdette azon, ékesszóló ajakkal a gyakorlati lelkipásztorkodj
tudományát s az egyházi szónoklattant,
melynek gyakorlatilag is kitűnő mestere

