
448

Évenkint 40 sorshuzás. 20 résztvevő. 20 drb. sorsjegy.
Az ujonnan rendezett

sorsjáték-társulat programmja.
Bátorítva a tetszés által, melylyel eddigi sorsjáték társulataim találkoztak,

a lehető legkedvezőbb feltételek alatt ismét az itt közlött csoport ozatot állítottam
össze, melyet a t. cz. közönség figyelmébe ajánlom:
1 db. 1854-iki
1
1
1
2
1
1
1
1
1

sorsj ért. 250 ft.
„ 100 „
„ 60 „
„ 10 ta'l.

10 frc.
100 ft.

50 „
40 „

1 db. budai
Keglevich
Rudolf
Waldstein
Pappenheim
Freiburgi
Windisgratr
Hitel
Pálffy

sorj. ért. 40 ft.
10 „
10 „
20 „

7 ft. dn. é.
15 frc.
20 ft.

100 „
40 „

1860-iki
1864-iki
svéd
milanói
dunagfah. társ.
trieszti ,,
Salm „ » 40 „ 1
Genois - - ^ " *•
Clary

Havonkinti 4 ft. részlet fizetésekkel, 20 részletben. Ezen sorsjegyekrek egy
fnlvama ilatt 40 húzásuk van, tehát minden résztvevő, majdnem minden héten

iá'tsz k 850 OOO ft 2S0.000 ft., 200,000 ft., 100.000 ft., 80,000 ft., 60,000
ft 50,000'ft., 40.000 ft., 30,000 ft , 20,000 ft, 10.000 ft. stb. nyereményekre,
és'miután a havi befizetések csak 4 ft. tesznek ki, ennélfogva a résztvevő alig 1 ft.
o. é. játszik a fentebbi nyereményekre, sőt még e csekély összeg is, a sorsjáték-
társulat bezártával, az akkori árkeleti árban visszanyerhető. Ugy hiszem, nem szük-
séges, e sorsjáték-társulat előnyeit bővebben fejtegetni, miután a fent elősoroltak
eléggé kimutatják, mikép lehet csekély dij befizetés mellett, jelentékeny nagj nye-
reményeket tenni.

Az első befizetés összege a bélyeggel együtt 10 ftra rug, melynek lefizetésé-
vel, minden résztvevő, részvényjegyét, a melyre a fentebbi sorsjegyek feljegyezvék
megkapja. Minden egyes beléphet a társaságba, és nem kell a többi résztvevőkről

Vidéki megrendelések, a legtávolabbi vidékekről is, az első részlet bérmentes
beküldése mellett a legpontosabban eszközöltetnek és az illető feladványi elismer-
vények a félnek elismtrvényül szolgálnak.

Ha a társaság magát maga állitja össze azon előnyben részesül, hogy a fokon-
kint befizetett összeget kiveheti, és a sorsjegyek nem adatnak el, hanem a társulat-
nak az utolsó részlet lefizetésével kiadatnak.

Miután e sorsjegy-társulatnak csak néhány részvénye nincs még lefoglalva,
ennélfogva kérem az ebbe való belépést, sürgetöleg bejelenteni.

Tisztelettel
KOnig Zsigmond,

váltó-irodája Győrött, belváros, fehérváji-utcza.284(2—3)

Egészen uj!
kitünö hathnfósága végeit igen

ajánlatraméité

dr. g prof. Herbert-féle

iijjáalkotási-iapüacsok
(Regenerations-Píllen.)

a férfiasság helyreállitására,
1 doboz ára 2 ft. a. é.

Egyedül s kizárólag kapható:

Formágyi F..
az „istennek szent anyjaboz" czim-
zett gyógyszertárban Pesten, hol egy-
szersmind magyar-, szerb- s rumaenia
országok számára a főraktár létezik.

232(8-8)

Höveldei értesítés.
A növendékeknek, magánfinöveldémbe

iz 186'/»-dik tanévre beirása történik f. évi
szeptember 29-dik napjától kezdve október
8-ik napjáig. 2H (2-3)

A valláskülönbség nélkül felveendő
növendék lehet 6—16-dik éves, s oktatást
nyerhet, egyéni szükségéhez képest, az
elemi-, gymnasiumi és gazdasági akadémiára
készitő tudományokban,

Felvétetik pedig:

a) mint benlakó, nevelés és teljes ellá-
tásra ; vagy

b) mint ugymondott félkosztos, ki a
szülei háztól reggel jővén be az inté-
zetbe, délben ott étkezik, s csak a
délutáni tanítás végezt<5velktért visz-
sza szüleihez; vagy végre

«) mint ugynevezett bejáró, ki csupán
a tanítás óráira jár be mind reggel
mind délután az intézetbe.

Tudakozódásra részletesb felvilágositás

gal, s kívánatra az intézet 'programmjával
addig is, bárkinek, kész szivvel szolgálok
Pesten, czukor-utczában 6-dik szám alatti
iáját házamban. Szőnyi Pál s. k.

Külsö és titkos betegségek
e's

katonai és polgári kórházakban siker-
rel használt egyszerü módszerrel bámu-
latos gyorsan és alaposan (az ujonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
Weisz J . gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. gnrnlsonfókórházban
kiszolgált osztályorvos, minden alkal-
matossággal ugy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelő-
intézetében Pest, kis mező-uteza 38
sz. 1. emelet, (a „Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet
a lépcsőn, naponkint reggeli 1 órától
10-ig és délután 1 — 4 óráig

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várszoba.

Dijjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 198(5-12)

Elöfizetési felhívás

VASÁRNAPI EJSÁG
és

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
1868. évi oktober—deczemberi folyamára.

Előfizetési feltételek:
A Vasárnapi Ujság: és Politikai Újdonságok együtt*

postán küldve vagy Buda-Pesten házlioz hordva:

Évnegyedre (oktober—deczember) . . . . 2 ft. 50 kr.
Csupán a Vasárnapi Újságra:

É v n e g y e d r e ( o k t o b e r — d e c z e m b e r ) . . . . 1 f t . 5 0 k r .
Csnpán a Politikai Újdonságokra:

É v n e g y e d r e ( o k t o b e r — d e c z e m b e r ) . . . . 1 f t . 2 5 k r
m ^ P * A két lap, öszhangzó tartalmánál fogva magában egye s
W&B minden hasznos tudnivalót, s olcsó áránál fogva minden osz-

tálybeli olvasni szerető ember által könnyen megszerezhető; — minélfogva a
fentebbi előfizetési felhívás a t. cz. olvasóközönség szives figyelmébe ajanltatik,

M^flB^ Tiz előfizetett példányra rendes gyűjtőinknek s mindazoknak,
S^WF kiklapjaink számára előfizetéseket gyűjteni szándékoznak —

tisztele tdijul egy ingyen példány nyal kedveskedünk. IPF* A pénzeslevelek
bérmentes küldése kéretik.

1 W A csupán Vasárnapi Ujságból — folyó évi júliustól kezdve,
meg néhány teljesszámu példánynyal szolgálhatunk.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(1_6) (Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Heckcnastiiál épen most jelent meg és kapható:

110Willi KAPTÁR

KÁNYAJÓZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.<
ajánlja

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföld

női-divatáru

A honvédek érdekeinek kitünő szemmeltartásával szerkesztett ezen
naptár tartalmából csak a következőket emeljük ki, képek: Komáromvár
átadása (nagy czimkép). Aulich. Mészáros. Czuczor. Beniczky Lajos. Ko-
márom. Komáromi sáncz. Komáromi előőrsök. Mészáros L. Siremlék. Zsol-
czai honvédemlék. Csornai honvédemlék. Debreczeni honvédemlék stb.
Szöveg: Mészáros. Aulich. Czuczor életrajzai. Riadó, költemény. A 9-ik
zászlóalj századosa, költemény. A bevehetlen vár vagy Komárom végnapjai
az 1848

/9-ki szabadságharcz alatt (3 képpel). Csatadal. Az arany paszománt.
Honvédpantheon (4 képpel). Forradalmi és hodvédadomák. Honvédmozgal-
mak 184%-ben. Országos honvédgyülés okt. 28-án. Eendkivüli orsz. hon-
védgyülés aug. 4-én. A hazai honvédegyletek, azok székhelyei és tisztikara.
Törvényjavaslat a honvédségről stb. — Ára csak 60 kr.

Továbbá:

A Nép Zászlója naptára

200(3-6)

Gyönyörü szines czimlappal. Képek: 5-ik Ferdinánd átadja a 48-ki
törvényeket (nagy czimkép). A „Talpra magyar" első példányainak kiosz-
tása. Ihász Daniel, Vukovics Sebő, Irányi Dániel, Szilágyi Virgil, Simonyi
Ernő arczképei. Tiezaparti halászleány. Tiszai vén halászok.A vérszerződés.
Árpád a honalapitó. A bordeaux-i szüret. Taposok. A pincze. Afrikai álla-
tok stb. Szöveg: Hogyan született a 48? Mit adott a 48 ? Mit érnek a 48-ki
törvények? Kun László krónikája, vers Petőfytől. Adjatok a mit adhattok,
beszélyke Tóvölgyi Titusztól. Ihász, Vukovics, Irányi, Szilágyi, Simonyi
életrajzai. Induljunk vers Szemere Miklóstól. A hazai népéletből (2 kép-
pel). A hazai történetből (2 képpel). A nagyvilágból. A bordeauxi szüret
(3 képpel). Afrikai vadászkalandok (képoel). 48-as adomák. A mit a gazdá-
nak tudni kell vagyis hasznos házi tanácsok. Elegy-belegy stb.

Ára 40 krajczár.
ÜĴ jT Tiz egyszerre megrendelt példány után egytiszteletpéldánynyal

kedveskedünk.

500 darabból álló töke-jnhnyáj,
Kökényesen Nógrádmegyében szabadkézből eladó, a vételbe bocsátkozni
akarók bővebb értesitést nyerhetnek Desaewfty Titustól Kökényesen, utolsó
posta Hatvan. 242(1-3)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Tizenötödik évfolyam.38-ik szám.

Pest, szeptember 20-án 1868.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.

Csnpán Vasárnapi Ujság: 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 Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számara hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Debreczen, a délibábos magyar alföld
csöndes városa évek óta folytonos emelke-
désben van, s a tevékenység szellemi és
anyagi terén megindult mindennemü moz-
galom már eddig is jóformán megváltoztatta
előbbi arczulatát s még több változást igér.
Ugy, hogy a ki húsz év előtt látta s husz év
mulva fogná meglátni, aligha ismerne reá.

A közelebbi napokban azonban a szokott-
nál is élénkebb, zajosabb a jó Debreczen. Az
ország minden vidékéről összegyűlt hazai
dalárdák tartják ott évi országos gyülésöket.
Nem mondjuk, hogy ebben a debreczeni or-
szágos zajban a legkitünőbb hang épen azon
férfiúé lett volna, kinek pedig
épen ez alkalomból közöljük
arczképét, t. i. Komlóssy Imréé.
Ellenkezőleg; meg vagyunk
gyözödve, hogy az összes da- '
lárdások közt senki sem viselte
magát csöndesebben, mint e
szerény férfiu. Azonban ő levén
épen a debreczeni (s ezuttal
tehát központi) dalárda elnöke,
egyik elnöke egyszersmind az
országos dalárünnepélyt ren-
dező nagy bizottságnak is;
azt hiszszük, ez elég alkalmat
ad azon régebbi óhajtásunk
teljesítésére, hogy ez ép oly
igénytelen, mint érdemteljes
férfiut olvasóinknak bemutat-
hassuk. Az alkalom csak eset
leges, egyik a sok közül, mert
ugyanő számos, a dalárdák-
nál sokkal gyakorlatibb egye-
sületeknek is részint választmá-
nyi tagja, részint elnöke, több-
nyire mozgató lelke.

SzületettDebreczenbenl813.
julius 5-kén Komlóssy Dániel
és Konthy Juliána szüleitől.
Atyja Debreczennek tisztelt
Polgára, számos évekig sená-
tora s az 1825-, 1830- és
1832-ik országgyüléseken követe volt. Gyer-
mekei nevelésére igen sok gondot forditott.
Imrét 1826-ban Eperjesre küldé idősb test-
vérével Lajossal, hol a késöbb oly kitünő
tudós és jeles debreczeni tanár Vécsey Jo-
zsef nevelői felügyelete alatt nagy szorga-
lommal képezte magát s különösen a német
nyelvet, melyért Eperjesre küldetett, elsajá-

K o m l ó s s y I m r e .
titá. A következő évben visszatért a debre-
czeni ref. kollégiumba, hol mindig a kitünő
tanulók között volt.

Iskolái végeztével az 1832—36-iki po-
zsonyi országgyülésen Poroszlay Frigyes
Debreczen egyik követének oldalánál töl-
tötte a jurátusi éveket, majd 1836-ban ügy-
védi oklevelet nyervén, elébb Szabolcsmegye
tiszteletbeli aljegyzője, aztán Biharmegye
rendes aljegyzője lett. Édes atyja 1845-
ben meghalván, tisztességes birtokának ke-
zelése a gazdálkodáshoz vonta őt, s a kezdő
gazdaságba, mint mondani szokás „menyecs-
ke is kellett a házhoz." Öt ebben is nem az

K O M L Ó S S Y I M R E .

, meg-érdek, hanem a sziv vonzalma vezette, g
ismervén s megszeretvén Biharmegye főszol-
gabirájának Thurzó Jánosnak leányát: Rózát,
kivel ez év óta boldog házasságban él.

Az örökké emlékezetes 1848-iki ország,
gyülésen Debreczen város képviselőjévé vá-
lasztatott; mint ilyen az országgyülés Deb-
reczenbe költözésekor elöreküldettet szál-

lás-szerzés végett. Ö az országgyülésnek
tagja maradt mindvégig, miért is a világosi
katastrofa után neki is annyiakkal bujdo-
kolnia kellett; 1850-ben hadi törvényszék
elé állittatván, kötél általi halálra itéltetett,
azonban szerencsecsillaga azon néhányak
közé vezérlé, kik Haynau által, a kamarillá-
vali történt összekoezczanása alkalmából,
szabad lábra helyeztettek.

A közelmult időkben visszavonult a ha-
tósági közhivataloktól, nem fogadta el 1861-
ben az egy szivvel, lélekkel felajánlott városi
főkapitányi tisztséget sem,de csak azért,hogy
mint magán ember a közügy előmozdítását

társadalmi téren annál nagyobb
mérvben eszközölje. A virágzó
„István" gőzmalom társulat, a
szilárd hitelű debreczeni taka-
rékpénztár, a dalárda és a szin-
házi bizottmány buzgón és ta-
pintatosan vezetett elnöksége
mellett ő számtalan egyletnek
tevékeny választmányi tagja,
városi képviselö, egyháztaná-
csos és az egyházi gazdasági

i bizottmány elnöke. Egyszóval,
soha nem vonult ö vissza sem-
mi szép és hasznostól, a mi a
közügy emelését czélozza; a
Debreczenben fennálló számos
egylet alapításában tevékeny
részt vesz, a jótékonyságot va-
gyoni állásához mérten kiváló-
lag gyakorolja, s e tekintetben
nem marad hátra Debreczen
azon derék polgáraitól, kiknek
neve az egész országban is ös-
meretes áldásos jótékonysá-
gukról.

Komlóssy Imre nevét azon-
ban különösen az ingyen-isko-
lázás ügye körül szerzett ér-
demei tartandják meg hosz-
szasabb időig az utókor előtt.
Ö volt az, ki ezelőtt mintegy

hat évvel megpendité ez eszmét, ő volt, ki
az akkor nem a legnagyobb rokonszenv-
vel fogadott elvet nem hagyá feledésbe
menni, hanem türt, fáradt és munkált, mig
végre f. évi junius havában az egyháztanács
az ő inditványára az ingyen-iskolázás fon-
tosságát és szükségét elvben kimondotta,
majd a költségek fedezésére pótadót rendelt,f**
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mig a városi közgyülés, szintén az ö ösztön-
zése folytán, pár hó elött feltette a mü koro-
náját az által, hogy a hiányzó évi tízezer
forint fedezésére ezer hold földet az ingyen-
iskoláíás alapjául kihasittatott, s eképen el
lön érve azon czél, mely mindig hö óhajtásai
közé tartozott, sDebreczennek jutott ez által
a dicsőség: a népnevelés zászlóját hazánk
valamennyi városa között elsö helyen lo-
bogtatni.

íly számos teendő között időt tud sza-
kitani ö még a hazai irodalom ápolására is,
melynek mindig hö pártolói közé sorakozott.
Ugyanis számos kéziratban heverő apró köl-
teményén s egyéb dolgozatain kivül 1866-
ban Németországban tett utazása eredmé-
nyéül a mult évben kézirat gyanánt ki-
adott „Uti levelei"-vei lépett, nem annyira
a nagy közönség, mint inkább a baráti kör
elé; a szerény mü azonban, melyet a mi-
nap közlött kivonatból némileg a „Vasár-
napi Ujság" olvasói is ismernek, sok oly
műnél jelesebb, mely nagy igényekkel lép a
közönség elé.

Komlóssy Imre jellemének uralkodó vo-
nása az önzéstelen szerénység; ö soha sem
keresi a közönség tapsait; a mit tesz, szive
sugallatából s nem hiú érdekből teszi; ritka
becsületessége, jellemszilárdsága mindenki
becsülésére, tiszteletére érdemesiti; ritka
képzettsége, széles ismeretei s tapintatos
ügyessége által pedig csaknem biztos sikert
képes szerezni az ügynek^ melynek élére ál-
lott, az eszmének, melyet megpendített.

Adjon isten sok ily tevékeny, buzgó és
mivelt polgárt magyar városainknak, me
lyek mindenikében annyi mozgató erőre van
még szükség, annyi előmenetelre pályatér s
annyi jóra és nemesre anyag!

A v é n p o é t a .
Belé szerettem egy ifju leányba,
Belém meg egy vén aszzony veretett:
Amaz a múzsa, ez gonosz röstségem,
Nem rázhatom le e kisértetet;
Mig ea a dalok szűzéért esengek,
Rám csimpalykózik ez agg ördögborda.
Be keserves a vén poéta dolga!

Mint a czimbalmon a verő bot: szökdel.
Tánczol fejemben érzelmim raja;
De míg időzöm, a zsongó csoport már
A heverőtől tova szárnyala. —
Mikor oly jó, hajh! pamlagomra dőlve,
Szobám padlását nézni elmerengve,
S pipám kék füstjét, mint úszik kerengve!

Eszméim: pusztán nyargaló csikók, a
Pányvát nyakokba csak ritkán vetem,
Sötét és piros szőlő fürtök, nagyobb
Része tőkéjén vesz, le nem szedem,
liogy is nem csordul — gyakran gondolám már
Mint édes must: a költés aranyhabja,
önnön magától a költöi csapra.

Bizony jó volna, — a helyett, hogy annyi
Sok éven által gyötörje magát —
Minden poétát a sajtóba tenni,
S mind kisajtolni, mit csak lelke ád.
Menne dolgára! tenne mást \s[ á l m a

Honából lépne a valóra sarka!
Ne untalan csak dalt dudoljon ajka!

Valót, valót! A költésnek mi haszna!
A tyúk is költ, de >ím csirkét nevel!
A poéta: ez égi fiastyúknak
Csirkéit nyársra ki húzhatja fel?
Dalol a bakter is, de mint a költő,
Nem mászik fel a légbe 8 bércztetőre, —
Itt lenn a falu viskók gondos őre!

Oh naplopó faj! rímeket faragcsál,
S nem látja, hogy vén háza roskadoz;
Költői méne nyerít, tombol, ugrik,
S dolgozó lova béna, sánta, rosz;
Verse kerekded; maga hitvány, száraz;
Eszméi: dús táp, ezrek vacsorája, —
S arra nem gondol: lobog-e konyhája?

Nagyokat ásít üres csűre, csupán
Serdülő lyánya lesz majd: eladó.
Kölcsön vegyen? A poéta bőrére
(Ha juhbőr volna!) nem ád a zsidó. —
Sajtóba véle, mondom! hadd szakadna
A tollrágásnak mindörökre vége;
Be megköszönné dolgos felesége!

Ifjú költőről szólok! — a vén, a rost
Poétából már többé mi sem lesz,
Kényért keressen? bezzeg az, — kenyeret
Ő csak az asztalfiókban keres.
Ingyen élő! sem gazda, sem poéta,
S csak akkor ugrik egyet szárnyas méne,
Ha tüzes üszköt dugnak a fülébe. —

Károly! ki Szász vagy, s mégis lófő székely;
Endre! ki Tót vagy, s mégis hű magyar,
Kiknél a rím s a mérték csínját-bínját
Könnyen forgatja még az ifju kar,
Segítsetek a rösten! én csak szüljem
D tlgyermekim', — s ti, dugjátok sorjába,
Ezt: úrköntösbe, amazt: pórgunyába!

Szemere Miklós.

A d a l v a r á z s a . * )
..Aludj!" — szólott, az anya kisdedéhez,—
Aludj el kedves, drága gyermekem!
Már késő est van... nemsokára éj lesz,
S te még szüuetlen ébren vagy velem.
Aludj! oh hunyd be kis szemed pilláit,
Uj éltet ád az enyhe nyugalom;
Midőn az első sugár bevilágít,
Keblemre veszlek ujra, angyalom!''

A jó anya sokáig igy beszélt még,
Beszélt, könyörgött, lágyan, szeliden:
Oh de a kisded nem érté beszédét
S nyugtalan zajgott kis bölcaőjiben.
De. . . halkan nyilt, nyilt az anyának ajka
S rajt' méla hangok titkos árja kelt,
Mely összefolyt egy andalító dalba...
S a kisded csöndes, alvó, néma lett. —

— Beszélt az ifju, ah! beszélt a lánynak
Hő szerelemről, mélyen, lelkesen!
Elmundá almit: mily magasra szállnak,
S hogy őt nem érté eddig senkisem...
Beszélt! a mit csak érzett szive, lelke,
Elsúgva vágyit, nagy reményeit...
Elsirta néki, hogy mit érdemelne
S hogy ő e nélkül el van veszve itt!

A lány hallgatta... rezdült szíve húrja,
De teít viszhangot lelke nem adott:
Hitét a kétely gyakran összedúlta
S még érzett benn egy titkos hézagot...
De jött egy alkony, csöndes, mint az ünnep.
S a légen át lágy húrok h-mgja szállt...
A lány hallá... * a kételyek eltüntek,
S ment, ment... hol rá a dalnak ifja várt! -

— Mély álom ült lelkén egy büszke népnek.
Moly hős volt egykor, hős és rettegett!
Alvó testére rút férgek jövének
S szívtak belőle vért és életet...
S jöttek próféták, kik szentelt szavakkal
Hirdették a nagy Nemezis tanát,
Buzdítva őket, mint egy őrző angyal
S oszlatva álmuk vészes mámorát...

És mind hiába! A nép nem, nem ébredt!
Mindegyre gyült a vész fejők fölé...
Következének nehéz, sulyos évek
S lelkök szünetlen mély álom fődé. —
De... megzendült egy lelkes, drága órán
Megzendült a szép, harsány induló!
A harczidal szólt... s a szellők széthordván
Lőn ébredés, nagy, igaz, nem muló!

Im a dalok szent, bűbájos beszéde
Megérteié, mit a szó nem tudott:
A csecsemőnek áimat estit szemére,
Szerelméhez az ifju igy jutott!
Ez öntött lángot a holt nép szivébe!
S ez hoz e földre még örök derűt! —
Daloljatok! mert a daiok beszéde
Isten szava, mely alkot mindenütt!

Benedek Aladár.

•) Szavalja szerző a debreczeni országos daliirünne-
p?ly művésii hangversenyen.

Nehány nap Francziaországban.
ív.

Tudom, hogy ha még hetekig időzöm is
Havreben, könnyen találok ujabb meg ujabb
élményeket, melyek kellemessé teszik mara-
dásomat. De időm ki volt mérve: mennem
kellett. Miután néhány napot folyvást a kikö-
tőben, a hajózási kiállításban s átalában egy
tengeri városban töltöttem, nehéz lett volna
a viztől azonnal megválnom: tehát Havreból
hajón indultam további utamra. A mint a
dagály ideje eljött, megindultunk egy kis
gőzösön, mely dunai személyszállitó hajó-
inktól csak abban különbözött, hogy vagy
másfél lábbal mélyebb járatú és jóval sze-
gényesb butorzatu s átalában kevésbbé ké-
nyelmes volt, mint ezek. Külföldön, mint
tudjuk, nem is annyira kényes az utazó kö-
zönség. A vaspályák is rendesen egyszerűb-
ben butorozvák, hanem minden közlekedés
sokkal olcsóbb is mint nálunk. Különben
mindenki tudja, hogy nem ezen egyszerübb
bútorzatból erőd az olcsóbbság. Ott a közle-
kedési vállalatok egész berendezése is sok-
kal takarékosabb; de különösen sokat tesz
az égő anyag átalános olesóbbsága s a rend-
kivül nagyobb forgalom. Csakis ezen ténye-
zők összehatása idézheti elö a forgalmi ol-
C3Óbságot.

A mint a kikötőből kiértünk, a Seine
torkolatán keresztbe egyenesen Honfleurnek,
mely A Seine tengerbe ömlésénél a bal par-
ton, Havre-vel szemben esik, — tartottunk.
Rég időben Honfleur volt az, a mi most
Havre; sőt mikor Havreban még alig volt
nehány halász-kunyhónál egyéb, Honfleurt
már számos spanyol és portugall vitorlás
látogatta. A kereskedelmi forgalom ily elte-
relését (mint a II. czikkben emlitve volt)
egyenesen I-ső Ferencz kegyeinek tulajdo-
nitják. Különben, mint tudjuk, ritka eset,
hogy a kereskedelem azon irányt vegye,
melyet neki a hatalom készit. A változás
magva itt is csak abban rejlik, hogy a ter-
mészetes előfeltételek mindkét helyt egyfor-
mák voltak, s a két hely közt levö távolság
alig másfél mértföldnyi: igy a hajósra nézve
könnyü volt a választás, oda menni, hol rá
némi előny vár.

Honfleur ma mintegy 9—10 ezer lakost
számlál. Csendes, nyugodt városka. Jöve-
delme halászatból, s tengerfürdők látoga-
tóitól s a közelebbi időkben kissé élénkülő
vas-, épületfa- és kőszén-kereskedésből van.
Ugy látszik, hogy a fürdővendégeket a közel
eső Trouville és Díauville, hol a partok
finom homokja kedvesebbé teszi a fürdést,
mielőbb el fogják csábítani. Honfleur majd-
nem egyetlen nevezetessége sz. Katalin egé-'
szen fából épült régi temploma, melyben
Quellin Erasmus, Rubens tanítványának a
mint Jézus a keresztet, viszi s Jordaens-nek
Jézust az olajfák hegyén ábrázoló olajfest-
ményei láthatók. Honfleur kikötője szép. Itt
szállt Lajos Fülöp, nejével Amáliával 1848-
ban „Express1' angol gőzösre, hogy Angol-
országba meneküljenek.

Tovább is, Rouenig, a Seinen folytattam
utamat. A Seine e része kevés érdekeset
mutathat s ha külön az itteni hajózási intéz-
mények nem érdekelnek, könnyen elhatá-
rozhattam volna magamat az első vaspálya-
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állomásnál gyorsabb lábra kelni. Tancar-
viliénél egy fellegvár romjai, Lillebonnenál
némely római régiségek s különösen egy
római szinház maradványai nevezetesek. A
partok átalában kevéssé népesek. A vidék
sokat szenvevl a tenger dagályának olykor
szörnyü rombolásaitól, melyeknél fogva a
Seine itt kevéssé szabályozható, legfölebb
annyit tehetni, mi nagy részt meg is történt,
hogy a partokat a beomlás ellen kikövez-
zék, mi természetesen mit sem javit azon,
hogy a meder ép oly zátonyos legyen, mint
nálunk a pozsony-gönyői Duna vagy a Dráva
stb. — A folyónak Rouenig némi kellemet
az itt ott egész a partig majd a parttól messze
huzódó dombok és hegyek, ezek aljában
némely uri lak, egyes gyümölcsösök s nehány
falu és városka (Quüle-boeuf, Vatteville,
Caudebec, Jumiéges és La-Bouille) kölcsö-
nöznek.

Rouen azonban tekintélyes város, az alsó-
seinei kerület fővárosa mintegy 100,000
lakossal. Nagyszerü pamut-, fonó- s szövő-
gyárai vannak, s ezen kivül hires a roueniak
vászon-fehéris ése, valamint a szövetek saját-
szerü festése. Rouen ezen iparágakban éven-
kint mintegy 32 millió forint (80 mill. frank)
forgalmat tesz. Nevezetes ezen kivül az angol
kőszénnel és vassal, a spanyol gyapjúval és
ónnal, az olaszországi gyümölcscsel valo
kereskedése.

Miután Rouen igen régi város, ódon,
rendkivül szük, egyenetlen utczáiról is majd-
nem külön hírben állott az ujabb időkig, a
midőn nagyszerü újításokat tettek, a várost
több szép hosszu, egyenes és széles utczával
sétányokkal gyarapították. Azonban ma sem
hiányzanak egynémely, még a XV-ik és
XVI-dik század évben épült házak, melyek
közt van egy egészen fából épült ház is.
Több nevezetesb temploma közül legne-
vezetesb a Notre Dame cathédral, melynek
homlokzata mesteri faragványaival 1509
és 15BO közt készült, s tornya, mely az
elöbb villám által sujtott fatorony helyébe
1822-ben vasból épült s 141 V2 métre (vagy
is mintegy 425 láb), és igy majdnem oly
magas, mint a strassburgi cathédral tornya
s csak vagy két Öllel alacsonyabb az egyp-
tomi gúláknál. — Rouennak több színháza s
gazdag muzeuma van. A festészeti muzeum
három külön (a franczia, holland és olasz)
iskola több szép müvét és egy szoborgyüj-
teményt foglal magában. A régiségek mu-
zeuma, mely csak 1832-ben alapittatott, egy
a leggazdagabb a francziaországi hasonnemü
intézetek közt.

Ezeken kivül van egy természetrajzi mu-
zeum; ea:y nagy közkönyvtár több mint 110
ezer kötet könyvvel, gazdag érem-, forgó
pénz-, kőmetszet-, chinai tárgyak stb. gyüj-'
teményével; s végre egy gondosan rendezett
füvészkert, mely a közönségnek szintén min-
denkor nyitva áll. -—Midőn ezen intézeteket
meglátogatjuk és dicsérjük, dicsekve teszi
hozzá a roueni: ,,és uram tudja-e, hogy itt
született a két Corneille, Fontenelle, Jouve-
net a festesz,Boieldieu s több kiváló férfiu?"

Rouenból a vaspályán mentem tovább.
Majdnem repültünk, az ój egy kis toldással
elég volt, hogy a Laon melletti Chálonba
érjek. Parison még egyszer átmentem s még
a fontainebleaui gyönyörü kertek mellett is
be kellett érni egy pillanattal, hegyen-völ-
gyön át a czélponthoz sietve. Chálonban
inkább csak pihenésre szálltam meg; mert
előre tudtam, hogy meglehetös bor- és szesz-
kereskedésén kivül csakis a Creuzoti Schnei-
der-féle öntöde, egyszersmind gép- és hajó-
gyár, mely rendesen 500 munkást foglalkoz-
tat, érdemel némi figyelmet. Hajdan pedig
igen virágzó kereskedőváros volt: Chalon.
tt torkollik ki a Saőnt a Loirral összekötő

csatorna, melyen meglehetős nyers épitke-
zési és tüzelő anyag-forga!om van. Minda-
mellett hogy van vagy 20 ezer lakosa,, az
egyszerübb vidéki városok közé tartozik.

Másnap a nagy bortermő Máconon át,
hol Lamartine született s él ma is, csinos kis
gazdaságok közt értem el Lyont.

Francziaország déli részében általában
sokkal inkább fölíeljük, mint az északi vidé-
keken, azt, mit a francziáknál mintegy föltá
telezni szoktunk t. i. a megelőző nyájasságot
és őszinteséget,Maga a vidék is nyájasabb. Itt
általában mindenütt otthonosbnak érezheti
magát, az idegen is; Lyon pedig déli Fran-
cziaország egyik legkedvesb városa. — A
Saőne és Rhőne összefolyásánál fekszik. A
Saőne jobb partján meredek hegy emelke-
dik: a bal part, valamint a Rhőne mindkét
partja, sik. A hegyet, előtte a két folyam-
közi félszigetet és a Rhóne bal partját mind
a város foglalja el — gyönyörü épületeivel,
széles egyenes utczáival, vidám sétányaival
s pezsgő iparos, gyári és kereskedelmi életé-
vel, mely együtt mintegy 325 ezer lakost
köt e helyhez. Kilencz szebbnél szebb hid
köti össze a város különböző részeit.

Itt van a selyem-gyártás legnagyobb ta-
nyája egész Francziaországban. Selyemgyá
raiban mintegy 70 ezer munkás foglalkozik
arany- s ezüstsujtással mintegy 800-, a se-
lyemfestéssel 1500 egyén. Ezenkivül számot
réz- és bronzönjőde, ékszer- és csecsebecse-
mühelye van. Elénk a bőr-, szesz-, pamut
g) apju-, különböző szövet-, szén- és füszerke-
reskedés is. — Számos egyháza közt a Notre-
Dame, Szt-Jean d' Ainay s Sz. Nizier tünnek
ki részint nagyságukkal, részint építészet
becsükkel s kitünö festményekkel és szobrok
kai. Középületei, minők: a városháza, t
kereskedelmi csarnok és tőzsde egy épület-
ben, a nagy szinház, a szépmüvészetek
palotája, a festészeti és szobrászati muzeum,
a tertnészetrajzi, a régészeti s az ipar-és kéz-
művek múzeumai —- mind egyenként a leg-
érdekesb paloták. Két nyilvános könyvtára,
több mint 300 ezer könyvet és 42 ezer kéz-
iratot tartalmaz. És tán mind ennél nagyobb
figyelmet érdemel az ugy nevezett Martini-
ére-iskola, melyben a tudományokat és mü-
vészetet az iparra alkalmazva ingyen ta
nitják.

Alig leljük egyhamar párját, oly szép
összhangzásban van itt a munka, a kereske-
dés az élvezettel, üdítő nyugalommal, — a
fényüzés szeretete a számítással, — a szel-
lemi törekvés a vagyongyűjtéssel. Itt is tud-
ják, mi a csín; de azért senki sem akar valami
párisi-báb lenni. Lakásaik kényelmesek; de
azért nem ábrándoznak saloni életről Fölke-
resik a sétányokat, de nem azért, hogy ott
negélyeiket mutassák be. Mulatnak; de nem
azért, hogy az időt léhán elharácsolják,
hanem hogy földerülve annál elevenebben
láthassanak dolgaik után.

Az estét a Bellecour téren töltöttem, hol
XlV-ik Lajosnak Lemot által készitett ércz-
szobraáll, átér ugylászik, hogy a szokottnál
népesebb volt, mert sokan akarták látni az
augusztus 15-dikiünnepélyezésre a kivilágí-
táshoz tett előkészületeket, melyek valóban
igen sokat Ígérők voltak. Volt egy kis zene
is. A sétány szép zöldje, a szökőkutak, a
virágárusok eleven virágkertecskéi, az élén-
ken társalgó közönség bárkire is igen vidító
hatást, gyakorolhattak s az egészet még vi-
dámabbá tette a sétány körül sürgő társas-
kocsik kisded-versenytársa, egy kis társas-
kocsi a gyermekek számára, melyet egy
nyájas arczu szegény öreg vezetett a sé-
tanyra. A kis kocsi teljes képmása volt
egy rendes társaskocsinak, csakhogy a hány
felnőtt ember számára vannak azok, ez
ugyanannyi gyermek számára volt s a gyer- !

mekek izléséhez idomítva, rikitóbb festésű
és a lovak helyett kecskék voltak befogva.
A kis fogatot még kedvesebbé tette, hogy a
csikó helyét is pótolta egy ugránczi gida.
Mind ez együtt valóságos szép egészet képe-
zett, kivált a mint a kis kocsi a mindenfelől
ujjongva, tapsolva összefutó aprósággal meg-
telt. Egy-két percz műve volt, hogy meg-
telt. A ki föl nem tért, — legalább kisérte
a boldogabbakat. Népes bucsujárás lett akis
kocsi kíséretéből; mert természetesen a daj-
kák, a mamák sem maradhattak el, s még
némely papa és nagypapa is velük ment. Az
élvezetet Jacques apó nyájas szempillantásai
osztogatták: szekere fölött az ő igazságsze-
retete őrködött; megesett biz azért mégis,
hogy egynémely kis jogkövetelőt csak a
sétány szélén álló teheneknél lehetett kibé-
kiteni egy-egy pohár szemeláttára fejt édes
tejjel. — Nálunk is mindenfelé derekabb
dolog volna a gyermekeknek, az ördöglova
helyett efféle élvezetekről gondoskodni.

Lyontól a marseillei uton jobbra-balra
kertek, szőlőhegyek gyönyörködtetnek s
vége hossza nincs a sok eperfának, melyek
a selyemtenyésztéshez szükségeltetnek. . A
Rhőne mintha buvócskát akarna velünk ját-
szani, hol meglep, hol elhagy bennünket, s
játékát egész le Avignonig üzi. A gőzösök,
melyeket a folyam mentén láttam, leginkább
igen hosszúk és keskenyek, testvérei azok-
nak, melyekkel 7— 8 évvel ezelőtt a hires
Magnan kapitány ijesztett ránk a szerb par-
tokon. Vannak azonban a Rhőne-on talpra
esett szebb hajók is, melyek Lyonból Mar-
seillebe hetenkint kétszer közlekednek,

Lyontól nem messze Viennenél. Pipet
hegyén egy váromladék s a boldogságos szüz
nagyszerü szobra, mely 1860-ban állíttatott
fel, vonják magukra figyelmünket. Monda-
nom is fölösleges, hogy a diszes egyházak
még falvakban sem ritkák.

Távolabb Montélimar,Oraage és Avignon
vidékén a falvak rendetlen utczai, vakolat-
lan kőházai, söt a sok domb és hegy is gyak-
ran Zalamegye nyugati felére emlékeztet-
tek. — Avignoni a vaspályától nem messze
jobbra látni egy hegytetőn a pápák egykori
lakával, egy középkori roppant terjedelmü
palotával, melyet 1815 óta katonai lakta-
nyául használnak.

A mint alább Tarascont, Ariest, elhagy-
juk, Miramasnál megpillantjuk a Földközi-
tengert, a mint felénk egy hosszan benyúló
öblöt vet; Marseilleig azonban még több
mint öt mértföld Útunk van innen. Itt kez-
dődnek már a Földközi-tenger partjait any.
nyira jellemző kopasz, száraz sziklaságok;
itt-ott azonban ezután sem hiányzanak egy-
egy olaj- s narancsfás völgy vagy cserjés
hegyoldal, mig nem Marseille közelében
minden él és virul.

Mint egyeseknek, ugy egész lakosságnak
is meg vannak az éghajlat, élelmezés, foglal-
kozás hasonlósága szerint közös jellegeik;
ugyanezt, találjuk a városokban is, melyek
lakói egy irányban müködnek, s a helyviszo-
nyok hasonlósága hasonló foglalkozásra hívja
a lakosságot. Igy mindenütt van valami
közös vonás gyárváros és gyár város, tengeri
város és tengeri város között; s hiszem, hogy
nagy részt, mit Havreröl mondtam, elmond-
ható Marseilleröl is; — nehogy tehát unal-
nas ismétlésekbe essem, Marseilleröl csak

röviden kell szólanom.
Marseille Francziaország egyik legré-

ibb városa, melynek alapja már a keresz-
tyén idöszámlálás előtt 559 évvel megvette-
:ett. Lakosságának száma meghaladja a 300
zeret. A város fekvését é-» alakját patkóhoz

hasonlíthatni, melynek közepére esik a város
kikötője. A patkó alaku kiterjedés egyik
felét, magas dombokon és hegyoldalt az ó
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a másik felét, jobban síkon elterülve, az uj
városrész foglalja el. Ujabban rendezett
utczai a legszebbek közé tartoznak, tágasak,
egyenesek. Köz- és magánpalotákban gazda-
gabb mint egy némely főváros. Muzeumok,
színházak, képtárai, börzéje, könyvtárai, isko-
lái nagy számmal. Mindennél több azonban
kereskedése. Marseille Francziaország elsö
kikötője, hol évenkint mintegy 5500 vitorlás-
és gőzös hajó fordul meg. Főbb forgalmi
czikkei: a gabna, olaj, gyarmati árúk, gyapjú,
selyem stb. Ipara pedig különösen a szappa-
nosmüvekben, a borkezelésben, gyapjuino-
sásban s hajóépitésben tünik ki.

Népe igen munkás, de közel sincs ugy
gondtól eltelve, mint az északi vidékeken.
Könnyebb, elevenebb vérü, sokkal inkább
ragaszkodik a széphez, mint azok; a nélkül
azonban, hogy az olaszföldi dolce far niente
után epedne vagy a jó értékét a szépének
alá rendelné.
Közhelyeik,

sétányaik, sőt
kávéházaik

berendezésé-
ben is, szóval

mindenben
több izlést

tanusitnak s
mindennek

kedvesb ala-
kot tudnak

adni, mint sok
más helyen

Francziaor-
szágban.

Mig Párisban
a szabadban

asztalokra
rakják ki

vagy boltok-
ban helyezik
el az eladó
virágot, mit
már Lyonban
szintén több
izléssel a sé-
tányokon kü-
lön kertecs-
kékké állit-
nak össze: itt
azt a boule-
vardok tere-

bélyes fái
alatt meny-
nyezeteskör-
ded emelvé-
nyeken árul-
ják.Mondjam-
e, hogy a vi-
rágok közt

az árusnö oly
kor a legmél-
tóbban foglala el A legroagasb helyet?

Órákig elnéztem a kikötőt, hova az élet
pezsgése mellett a magába szállt tenger mél-
tóságos nyugalma igézőn vonzott. Derült
volt az ég; a nap a viz simaságán vidáman
ragyogtatta mosolygó arczát. Ma is e derű-
ben s e tiszta fényben látom Marseillet és
kikötőjét.

Féltve őrzöm e képet, melyre csak egy
felhő árnyéka sem borul.

Kenessey Albert.

Lengyel foglyok Szibériába kisér-
tetése.

Századunk hiába a felvilágosultság, szabad-
ság s erkölcsi és társadalmi rend százada, mint
korunk dicsőitői mindennap mondják, a jog, be-
csület és emberiség fogalmai még fölötte hézago-
sak s ellenmondásokkal teljesek. A társadalmi

életben egy rosz szóért párbajt vívunk élet-halálra,
oly kényesek vagyunk arra, a mit becsületnek
nevezünk! — s együtt élünk^a legjellemtelenebb
és legbecstelenebb emberekkel, sőt kezet is szorí-
tunk s barátkozunk velök. Becstelenitőnek tartunk
sokat, a mi nem az; s nem tartunk annak sokat, a
mi igazán becstelenitő. A népjogról is sokat be-
szélünk, s kivált a nagy hatalmak szörnyen félté-
kenyek arra. Sértse meg valaki egy zászlójukat,
mely végre is nem egyéb hitvány rongynál, készek
milliókba és rengeteg véráldozatokba kerülő há-
borut folytatni érette. De azt hideg közönynyel
türik el, hogy egy istentelen hatalom leigáz egy
népet s bilincsekbe ver és legkezdetlegesebb em-
beri jogaiktól is megfoszt milliókat. A becsületére
oly kényes európai diplomatia, mely hangzatos
frázisokban tud ömlengeni az emberi- és népjo-
gokról, megengedi, hogy egy nagy multtal s nagy
életképességgel biró szerencsétlen nemzetnek még
az is megtiltassék, hogy istenéhez maga módja
szerint imádkozzék, sőt az is, hogy anyanyelvén
beszéljen. Ha valaha egy későbbi boldogabb szá-
zad fiai olvasni fogják az orosz czári hatalom

ismét oda vonják a figyelmet Európa e szégyen-
letes sebhelyére, — addig a szegény lengyelt csak
ugy csoportonként hajtja Szibériába a durva
kozák káplár, mint a baromcsordát. Jajjaik hiába
hatnak az égbe; az európai kabinetekbe nem hat-
nak el; a miniszterelnököknek, ha theájokat ké-
nyelmesen szürcsölhetik 8 glacé-keztyűiket fel-
húzhatják, semmi bajok nincs, bármennyire vérzik
is a szegény lengyel háta. Miért szereti ugy hazá-
ját, miért ragaszkodik vallásához s ősei nyelvéhez,
miért nem tudja elfeledni multja dicsőségét, s
miért nem veri ki fejéből azt a bolond ábrándot,
hogy egykor ő is nemzet volt!

Az a csoportozat, melyet e képen látsz, szives
olvasó, ugy látszik, mintha nem törődnék már
hasonló ábrándokkal. Nem is jajgatnak, nem is
átkozódnak, néma megadással látszanak tovaha-
ladni az uton, mely egyenesen Szibériába vezet.
Nem borsódzik a hátad erre a szóra? nem fut-e
végig a hideg veritek, tetőtől talpig minden
izeden, mikor e rettenetes ország nevét kiejteni
hallod? Nem épen azért, hogy ott nagyon hideg
van s végetlen hómezők és jégfödte síkok terül-

nek el hosszan,
az egyik látha-
tártól a mási-
kig, mert hi-
szen a hideg
égalj alatt is
laknak embe-
rek s a nyo-
moru lapp és -
szilimány szia
bériai elég jól
érzi magát szü-
lötte földén, a
hol fókákra va-
dász, halzsirt
eszik s taránd-
tól vont szán-
kóján kergető-
zik, — hanem
azért, mert a
•deportált sze-
rencsétlenneka
osöndesOczeán
öröktavaszos,

szigetén is si-
ralom az élet
s ha a kény-
szeritett és örö-
kös száműzetés
helye a termé-
ezet e legsiva-
tagabb részén
van, kétszere-
een és száz-
szorosan az. A
hontalanság és

raboskodás
borzasztó sor-
sát semmi sem
enyhiti,minden
még fokozza s
a hazája tájai
felé önkényte-
lenül is vissza-
forduló szemet
nem a

Lengyel foglyok Szibériába kísértetése.

kegyetlen ukázait a nyomom lengyelség ellen,
anachronismusnak fogják tartani azokat a felvilá-
gosultságával annyira dicsekvö XIX. század év-
könyveiben, vagy irtózattal fognak tekinteni a
korra, melyben az uralkodók és a nemzetek eltűr-
tek ily égre kiáltó embertelenségeket, s nem szö-
vetkeztek minden erejökkel egy ily minden isteni
és emberi jogot kigunyolo hatalom visszaélésének
meggátlására, vagy megtorlására.

Szegény lengyelek! Arapperswyli emlék, mi-
dőn küzdelmeik dicsőségét juttatja eszökbe, csak
jobban felszaggatja sebeiket. A legirigylendőbb
sors a mi fiaikat érheti: a hontalanság; mert az
idegen földön mentek legalább a zsarnokság tett-
legességeitől, kivül esvén a körön, meddig annak
szorító karjai s sujtó kancsukái elérnek. Otthon
— a papot elrántják az oltártól s korbácsolva
verik végig az utczán, a békés polgárt pedig ar-
czul ütik s vasba verik, ha lengyelül mert szólani
barátjához s anyanyelvén kivánt jó reggelt isme-
rősének. S mig a diplomatiai jegyzékváltások,
mint a tengeri kigyó mesés alakja, időnként fel-
felmerülnek az ujságok hasábjain, csak épen hogy

tenger
csöndes moraja
nyugtatja meg,
sem pálmafák
illatos árnya

nem ringatja el, hanem növónytelen kopár és me-
redő jégsziklák ijesztik. Az élet minden kényel-
meit nélkülöznie kell; s a késlekedő nap még
távol sem emeli fagyos tányérát a sivatag láthatár
fölé, mikor őt már a kényszermunkára hajtják.

Egy mivelt porosz, ki 1862-ben lengyel Lith-
vániában települt le, s az 1863-iki lengyel fölke-
lésben való részvétel gyanúja miatt előbb halálra,
azután kegyelem utján élethossziglani Szibériába
szállitásra itéltetett, érdekesen irja le az itélet
helyére szállitás módját s körülményeit. Leirásá-
ból átveszünk egy pár részletet, mi képünk ma-
gyarázatául szolgálhat.

A Szibériába szállitandó foglyokat a kerületi
börtönökben gyűjtik össze s tartóztatják le, mig
elegendő szám gyül össze, hogy szomoru utjokra
indithassák. Harmincz-negyven elitéltet aztán
útnak inditnak, s a birodalom főbb helyein a más
vidékekről szintén oda került csoportokkal össze-
csapják, ugy hogy végre nehány százra szaporo-
dik a számuk. Férfiak, nők, leányok, öregek
vegyest vannak e csoportokban s mindnyájan a
fegyenczek öltözetét viselik.
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A Szibériába számüzött fegyenczek öltönye,
minden tekintet nélkül előbbi rangjuk- s polgári
állásukra, durva kendervászon ingből, durva szőr-
nadrágból, vaskos bőrczipőkből, a nadrághoz ha-
sonló kelméből készült hosszu szőrkabátból s
ugyanabból ké-
szült kucsmából
áll, orosz katona-
sipka formájára
szabva. A kabát
hátára, valamint
& kucsmára is
egy sárga posztó-
ból vágott kocz-
ka van tűzve, mi

ismer-

és bánásmódnak, melyben a foglyok részesülnek.
A lengyelek nagy mértékben használják ez en-
gedelmet, s kivált a nők többnyire élnek e szo-
moru kedvezmény jogával, a feleség, leány vagy
kedves rendesen kiséri férjét, apját, kedvesét,

a legnemesb önfeláldozás erényének válik forrá-
sává igy; s az ily önkénytes vállalkozóiról ke-
vésbé hallani panaszszót, mint a tulajdonképi fe-
gyencztől.

Az emberi természet eredeti nemessége a
bün és gonosz-
ság setét árnyék-
lata mellett tün-
döklik legszebb
fényében.

—á—r—

g y
tető jele. Haris-
nya helyett kap-
cza rongygyal
van a láb és alsó
lábszár beteker-
ve. Télen mind-
ehhez még bá-
ránybőr bekecs
jő, mit a kabátra
öltenek. S az egé-
szet a lábukra
vasalt három láb-
nyi hosszu láncz
egészíti ki. A
nők, lettek lé-
gyen bármily elő
kelő hölgyek ko-
rábban, hasonló
fegyencz-ruhát

kénytelenek vi-
selni azon kü-
lönbséggel, hogy
nadrágot nem

kapnak, hanem a
helyett a maguk
szoknyáját visel-
hetik, s kucsma
helyett ugy köt-
hetik be fejüket, a hogy akarják és tudják.

Egy kedvezményt enged az orosz igazság-
szolgáltatás, ha ugyan e név megilleti a kegyetlen
bánást, azt t. i., hogy a legközelebbi rokonoknak
szabad az elitélteket elkisérniök, de akkor nekik
is alá kell vetniök magokat ugyanazon eljárás

Tompa Mihály emléke Feketehegyen. — (Foltényi Béla fényképe után.)

szivesen feláldozva magát, hogy ennek némi vi-
gaszt s enyhületet szerezhessen. Kényelmes élet-
hez szokott úrhölgyek vetik alá magokat az ön-
kénytes száműzetésnek, odahagyva a gazdagsá-
got, meleg szobát, kényelmes bútorzatot s jóllé-
tet azért, a kit szeretnek. A muszka kegyetlenség

Tompa Mihály
emléke

a feketehegyi
fürdőben.

Szepesmegye
fenyvekkel bori-
tott hegyei közt
fekszik a fekete-
hegyi vizgyógy-
intézet. Látoga-
tóinak száma év-
ről évre növe-
kedik, s nagyon
hihető, hogy a
kassa-oderbergi
vasút megnyíltá-
val még jobban
kivívja majd ma-
gának a hazai
közönség érdem-
lett pártfogását;
miután ez inté-
zet — tekintve
úgy a természet

által nyujtott
előnyöket, mint
a lelkiismeretes
gyógykezelést s
a vendégek gon-

dos ellátását, — bátran kiállja a versenyt a kül-
föld ilynemü intézeteivel.

E fürdő látogatói közt volt két évvel ezelőtt
egy beteg költő, ki a sok és mély érzelemtől elvi-
selt szivére keresett itt gyógyirt. Tompa Mihályt
értem, a természet szépségeinek, a nemzeti fájda-

Nippon hidja Yedóban.
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lomnak emelkedett lelkü lantosát, kit csak néhány
hét előtt látott sirba dőlni a gyászoló haza. —
Az 186G. év junius és julius hónapjait töké itt a
szivbajban szenvedő.

Szokásban van e fürdőben, hogy a vendé-
gek, eltávozásuk előtt, megjelölnek egy-egy ked-
ves helyet, melyen legörömestebb időztek itt mu-
latások tartania alatt. Kövekből s lágy mohából
ülőhelyet készitnek oda, 8 felírják egy sima kőre,
hogy ők e helyen szoktak egykor üldögélni. A
mint a mult hetekben Tompa halálának hire fáj-
dalmasan bejárta a hazát: a feketehegyi fürdő
vendégei közt felvillant a gondolat, hogy az itteni
árnyas erdő többi emlékei közé emléket emelje-
nek az elhunyt nagy költőnek, kiválóbb emléket
a többiek közül, ő hozzá méltó nagyobbszerü em-
léket; mely tudtára adja a világ zajából e csen-
des helyre érkezőnek, e hegyi utak zarándokának,
hogy itt bolyongott egykor Tompa is, a magasz-
tos kcblii költő.

A gondolat néhány nap alatt valósulást nyert,
e most már ott áll a képünkön is látható emlék, a
közönségnek sétányul szolgáló erdőrész egyik
legszebb pontján, sürü fenyvek sötétjében. — Az
emlék másfél öl magasságú gula, hegyi sziklák-
ból erősen összeillesztve; alapját egy az idő viszon-
tagságaival tovább daczoló 40—50 mázsás szirt
képezi, oldalán e fölirattal : „Tompa Mihály em-
lékére a fürdői közönség. 1868." A gula csúcsát
képező kövön látható a lant, a költészet jelvénye.
A hál só részen ez van irva : ,,/<( időzött lSü'ti. év
nyarán." — Az emlék előrészével szemközt két
csinos ülőke, hátsó része mögött egy nagyobb
féiköralaku készült, lngy mohával fedett kövek-
ből. — Augusztus 20-án ment végbe a leleplezés
egész ünnepélyességgel a fürdői vendégek jelen-
létében.

Egyszerü, természetes, mesterkéletlen ez em-
lék, öszhangzó a környezet természetes mesterké-
letlenségével.Nem is akart ez Tompa-emlék lenni,
átalánosabb szempontból tekintve; mert ilyet, a
nemzet nagy költőjéhez illő nagyszerü emléket
kétségkivül az összes nemzet emelend majd ked-
ves költőjének. Ez a fürdői vendégek eredeti
terve szerint, emlékeziető jel akart lenni arra,
hogy Tompa egykor itt járt, itt időzött. Kegyelet
állitá fel, s hisszük, hogy kegyeletteljesen foga-
dandják Tompa Mihály minden tisztelői, és ke-
gyeletteljeseri őrzendik meg az illetők.

Komáromy Lajos.

A Mppou hidja Yedóban.
Egy japáni példabeszéd meglehetősen dicsek-

vö hangon azt a tanácsot adja, hogy a ki boldo-
gan akar élni, menjen Yedóba lakni. E dicsekvéa,
bárha jó messziről jött is, nem egészen uj, mert a
mi földrészünkön sem ismerek nemzetet, a mely
fővárosára büszke ne volna; ott vannak a Bécset,
Párist, Londont, Nápolyt, Bukurestet — szóval
majd minden ország fővárosát több kevesebb igaz-
sággal magasztaló, czifránál czifrább közmondá-
sok, s mi is büszke önérzettel emlegetjük virág-
zásnak indult ifju szép Pestünket, pedig eddigelé
Pest csak hazánk s nem egyszersmind nemzetünk
fővárosa is. Adja az ég, hogy minél előbb az
legyen. De hogy Yedóba visszatérjünk, ugyancsak
megjárnók mi, szegény európaiak, ha számunkra
boldogság a japániak főiárosán kivül sehol sem
léteznék, mert akkor felette kevesen élvezhetnők
azt az oly nagyon földicsért boldogságot! Egyéb-
iránt e boldogsággal a Japánba települt európaiak
sem igen dicsekednek. Csakis a magas diplomatia
ügynökei élvezhetik azt a jogot, hogy a taikun
kormányának székhelyén szivhassák a "drága leve-
gőt; holmi közönséges embernek pedig azt mond-
ják, hogy künn_ tágasabb. Hanem azok sem állják
ki sokáig a dicsőséget, a kiknek s?abad volna
Yedóban lakni; két-három évi bennlakás arra a
bölcs tapasztalatra juttatja mindeniket, hogy
mégis csak jobb lesz a szomszéd Yokohamában
letelepedni, mert ott legalább mentve lösznek attól,
hogy ugy bánjanak velők, m i n t v a i i i m i m a g a s
állásu allamtbglyokkal. Hanem azért a japáni
mégis nevezheti Yedót földi paradicsomának; ők
inkább felfoghatják fővárosuk boldogitó előnyeit
s különben is: de gustibus non est disputantum!

Japánt az ujabb időkben, mióta a világke-
reskedelem számára, ugy a hogy, megnyilt, sokan
beutazták s fővárosát sok tudós europai utazó
látogatta meg. A többek között Lindau Rudolf
Yedo városának igen jelea és tüzetes leirását bo-
csátá közre. Ismertetve van abban Yedo minden
o'dülról; kiterjedése, népessége,negyedek szerinti

felosztása, egyszóval minden körülményesen le van
irva.

Lindau szerint e minden tekintetben rendki-
vüli érdekeltségre méltó város 85 kilométernyi te-
rületen körül-belül 1 millió 800 ezer lakost foglalt
magában: szerző hozzá teszi, hogy 1858-ban e
roppant népesség elemei következőleg voltak meg-
oszolva: polgárok, kereskedők és iparosok 572,848;
a daitniók (iiübérurak, főurak) cseléjeikkel s ki-
séretökks 1 együtt megközelitőleg 500,000-re tehe-
tők ; taikun háza, oda számitva a papság 180,000
nyi tagjait, körüli:elől 200,000-re megy; utazók
és idegenek 200,000-en, végre koldusok és pá
riák 50,000-en vannak.

Igen hihető, hogy dacz«ra azon folytonos
hullámzásnak is, melynek Yedo népessége job-
ban ki van téve, mint bármely más városé, e fölve-
tés eredményeit ma is érvényes gyanánt fogadhat
juk el, mivel az a lehető leginkább megközeliti
a valóságot.

Japán érdekes fővárosát lapunk egyik tava-
lyi számában már ismertettük. Igyekeztünk fogal-
mat nyujtani arról a nagyszerü sürgés-forgásról,
tolongásról, zajról és a járókelők azon sajátságos
tarka vegyületéről, melyet oly meglepő mérték-
ben a föld kevés városa volna képes felmutatni.
Részletesebben tehát nem terjeszkedvén ki ez
óriási tömkeleg leírására, olvasóinkat egyenesen
a belváros közepére, a főváros legszebb, legélén-
kebb s nemcsak Yedónak, hanem némi tekintet-
ben az egész japáni birodalomnak is legnevezete
sebb pontjára, a Nippon-hidra vezetjük. Azért
mondotiuk, hogy e pont némileg az egész ország-
nak is legnevezetesebb helye, mert a birodalom
földrajzi távolságait e hídról számítják és a To
kaulo is, a főváros legfontosabb, legszebb és leg-
élénkebb utczája s folytatásában az egész biroda-
lom legelső országutja, innen indul ki.

A Nippon-hid (Nippon-Bassi), meiy — amint
képünkön is látható — igen meredek, magas ive-
zettel van épitve, már csak azért is legkitünőbb
pontja a fővárosnak, mert Yedo innen látszik a
maga leggyönyörűbb, legfestőibb panorámájában.
Ha délfelé tekint az ember, figyelmét a láthatár
szélén a Füsi- Yama, a japániak Sinai hegye, vonja
magára, melynek hófedte csillogó pyramisa elra-
gadó látványt nyujt még annak is, ki azt már
megszokta. Jobbról a város felett lépcsőzetes
halmok uralkodnak, melyeken a taikun gyönyörü
kertjei és nagyszerü lakának négyszög tornyai
dis.» lenek. Ugyanez irányban a Nippon hid csa
tornája egészen addig, mig a fejedelmi palota
árkaival egyesül; mindakét partján számtalan
selyem-, gyapot-, rizs- és más különféle raktár
szegélyezi. Balfelől a halpiaczon túl, a szem csak-
nem eltéved azon sok utcza és csatorna között,
melyek az O-Gava folyam partjaira rugnak ki.
Száz meg száz hosszu bárka, melyek fával, szén-
nel, bambusz-náddal, gyékényekkel, fedett kosa-
rakkal, hordókkal és roppant nagy halakkal
vannak tele rakva, szeldelik a szó szoros értelmé-
ben keresztül-kasul a járható csatornákat, mig az
Utczák — ugy látszik — kizárólagosan csakis a
járás-kelésnek vannak átengedve. De néha terhes
szekereket is lehet látni az utczákon, a mint két
gebe nagy nehezen tova vonszolja azokat. Másféle
kocsizörgést soha sem lehet hallani, mert ott a
kocsik nincsenek divatban s az előkellők gyalog-
hintóban hordoztatják magokat.

A faczipők csoszogása a járdákon és a kongó-
bongó fahidon, a lovak topogása és az alamizsna-
gyűjtők csengettyűi, a szolgák és járókelők foly-
tonos kiabálása és a csatornákból felszálló zaj,
zsibongás együttesen oly sajátságos öszhangzatot
képeznek, melyet egyetlen más városéval sem
lehet összehasonlítani. Mert minden nagy város-
nak meg van a maga különös, panaszszerü zaja.
Londonban mintha csak a tenger emelkedő dagá-
lyának tompa moraját hallanók, ellenben Yedo
zaja inkább egy folydogáló, csörgedező patakéhoz
hasonlit. Mint hullám a hullámot, ugy követik a
nemzedékek is egymást. Az a nemzedék, melyet
mi látunk szemeink előtt elvonulni s Örökre el-
tűnni, magával ragadva mindazt, a mi kedvest, a
mi becsest ősei rá hagytak: a vallásos tisztelet
tárgyait, ősi szokásokat és viseletet, régi fegyve-
reket, százados törvényeket, maholnap csak régi
emlék leend az uj-japáni társulat szemeiben, mely
nyugot iskolájában már is hatalmasan készül meg-
alakulni. Ezentul nemcsak ifju Olaszország, ifju
Törökország és ifju Németország fog szerepelni a
világtörténelem színpadán, hanem az ifju Japán is.

Sámi Lajos.

\z erdélyi imitáríusok.
ni.

János Zsigmond egyedül uralkodása alatt a
felekezetek forrongásának korszaka van. Az elébb
meggyökerezett lutheranismusra a kalvinismus
következett; azt is megtámadta csakhamar egy
radicalisabb irány, az unitárismus. Az elmék fől
voltak zavarva és éjjeli-nappüli gondja a volt vala-
mennyinek, hogy a sokféle vélemény közül a leg-
igazabbhoz csatlakozzék.

Sajtók termettek gyorsan és azoknak egyet-
len teendőjök volt a vallási kérdéseket fejtegető
könyveket nyomtatni. Dávid, Heltai, Juhász Pé-
ter, Blandrata , Bazilius ujabb-ujabb munkákat
irtak nézctelleneik leverésére, saját véleményök
támogatására. És munkáikat olvasta mindenki, a
ki csak olvasni tudott; vitatkozott azok tartalma
felett az olvasni nem tudó is, szóval értesülvén
állításaik felől. Borsos Sebestyén boszankodva
emliti, hogy mennyire kiterjedt a köznépre is a
vitatkozás szelleme; igy ir a felől krónikájában :
„Hallottál volna egész Erdélyben minden helyen
a köznéptől sok esztelen disputatiot és pántoló-
dást, este, reggel, éjjel, nappal, falun, városon,,
étel-ital között." Az uralkodó mindegyre vitat-
kozó gyüléseket hivott össze, Enyedre, Tordára,
Fejérvárra, Maros-Vásárhelyre, Nagy-Váradra.
Vitatkozók neveztettek ki mindannyira a szemben
álló tételek védői közül egyenlő számban, — azon
kivül pályabirák és gyorsírók. Az ország főembe-
rei is megjelentek és közbe-közbe szóltak, hol
csititólag a szenvedélyesebbekhez, hol kérdéseket
adva föl megfejtés végett,

János Zsigmond maga mindenütt jelen volt
eme vitatkozásokon és kitartó türelemmel hall-
gatta végig. Megnyugvást keresett saját lelkének
is, mert kárhoztatták sokan, hogy aunyiszor vál-
toztatta vallását; az utoljira fölvett unitárius
hitért pedig épen elitélték sokfelé, t'őként az or-
szág határain kivül, a hol kevesebbet tudtak e
felekezet hitelveiről és nagyobb volt a vakbuzga-
lofn. Ezért mondá 1569-ben a nagyváradi vitatko-
zás alkalmával:

„Minekutána az Istennek kegyelmességéből e
szegeletfóldnek választott fejedelme vagyunk, tisz-
tünk szerint nemcsak a mi alattunk valóknak
testeknek oltalmazásására akartunk gondot viselni,
hanem még la kökre is, hogy az igazságban meg-
épülhessenek."

„Másodszor, hogy a gonosz hirt, nevet, me-
lyet mifelőlünk idegen országokban hirdetnek,
mintha egyéb hitet vallanánk, eltüröljük."

„A mi birodalmunkban szabadon, a hol
akartok, disputáihattok; mindenkoron a mi prédi-
kátorunkat eléállitjuk; szabadon, minden bántás
nélkül eljöhettek. Sőt azt ki vánnók, hogy más orszá-
gokból is főtudós emberek eljönnének. Bátor ugyan
Beza ő maga is, avagy Sitnlerus, hogy az Isten-
nek tÍ3zta igéjéből az igazság kinyilatkoztassák."

Ugyanezen gyülésben mondá : „Tudjuk, hogy
a hit Istennek ajéndéka és a lelkiösmeret semmi
erőszak által nem vitethetik."

Bámul az ember, hogy honnan vehette ma-
gát e fölvilágosult türelmesség e szegeiét földön
akkor, mikor még Kálvin is megégettette Serve-
tust, és mikor a nagy német birodalom azért türte
el a török fenyegető közeledését, mert haderejét
vallási harczok folytatására kellé forditnia.

Azt vetik sokan, hogy a magyar nép vallási
türelme csakis vallási közönyből származott. Ha-
zug állitás. Kell-e az érdekeltségnek nagyobb
foka, mint a minő a tájt Erdélyben uralkodott. A
hogy kardját leteheté a főur: Békés Gáspár,
Bocskai György, Erdődi Gáspár stb., sietett va-
lamennyi a vitatkozó gyűlésekre, és hol csititólag
hol kérdezősködőleg vett részt azokban. Magok-
nak az országgyűléseknek is főtárgya a felekeze-
tek szabályozása volt. És a tordai országgyülés
1568-ban a szabadelvüség tetőpontját érte el, mi-
dőn törvénynyé tette, hogy minden prédikátor
saját meggyőződése szerint hirdetheti a hitnek
igazságait, és a községek tetszésök szerint vá-
lasztják prédikátoraikat.

Ennél meszszobb nem ment mind e mai napig
egyetlen állam sem; és nem is mehet, mert ez
tökéletes lelkiösmeretbeli szabadság, az államnak
minden tutorkodását kizáró. Roger Villiam, a ki
egy századdal később Amerika földén tette hal-
hatatlanná nevét a lelkiösmeret szabadságáért
való küzdelem által, Roger Villiam is épen csak
nnyit akart. Egy századdal később, Amerika

földén is üldözést szenvedett, a ki annyira sza-
badelvü akart lenni, mint az erdélyi országgyülés
1568-ban volt. Valóban nagyszerü volt a szabad
vitatkozás és a szabad sajtó hatása.

A hogy e szabad szellemü törvény kimonda-
tott, az unitárius vallás rögtön gyors terjedésnek
indult. Az uralkodó már meg volt nyerve; őt kör-
nyezete követé. A nemesség jobbágyaival, a
papság hiveivel tért át: és rövid két év alatt
Erdélyben legnépesebb és leghatalmasabb az uni-
tárius felekezet lett; Kolozsvár templomai, iskolái
kezére kerültek, az ország minden főúri családjá-
ban voltak hivei és terjedni kezdett nagy Magyar-
országra is. A bánságban és Dráva mellékén
virágzó unitárius hitközségek keletkeztek: püs-
pökük is volt: Karádi Pál, temesvári pap, nagy
tudós-, és népes gymnáziumok Pécsett. 1595-ben
az Erdélyhez kapcsolt magyarországi részeken
425 unitárius egyházközség létezett, Erdélyben
pedig 13 egyházi kerület, kiterjedve az ország
mindazon részeire, a hol magyarok laktak, mert
megjegyzendő, hogy a szász nemzet megmaradott
Luther tanai mellett, az oláh pedig semmi részt
sem vett a vallási mozgalmakban.

IV.
János Zsigmond után nem volc több unitá-

rius fejedelem Erdélyben; közbe legyen mondva:
az egész világon sem sehol rajta kivül. Az a kor
pedig annyira tele volt hűbéri eszmékkel, hogy
érvényre jutásra csak akkor számithatott vala-
mely nézet, ha fejedelmi, még pedig hatalmas,
pártfogásra akadt.

Erdélyben elébb katholikus fejedelmek: a
Báthoriak,majd reformátusok: Bethlen,Rákócziak
és Apafii következtek. E Í egyetlen körülmény
eletéé indokolja, hogy az unitárius felekezetnek
hanyatlani kellett.

A kedélyek is kifáradtak a vallási tusakodás-
ban, és már 1576-ban ugyanazon szabad szellemü
Erdély rendéi,a kik azelőtt 8 évvel meggyőződé-
sök szerinti szabad prédikálást engedtek a papok-
nak, — következő törvényczikket alkotják: ,,A
négy recepta religiokon kivül, in articulis fidei
vei religionis, se privatus akármi rendbeli embe-
rek, se pedig gyülekezetek innovatiot, se pedig
szakadásokat behozni vagy cselekedni ne meré-
szeljenek, sub poena notae infidelitatis."

Azontul a szabad vizsgálódásnak vége van;
mindenki megmaradt abban, a miben született,
vagy ha változtatott, azt világi érdekekért tévé.
Kedvezőtlen viszonyok a szabad vizsgálaton ala-
puló és a főembTek által nem követett unitárius
hitre nézve.

A XVI. száíad folytán, habár katholikus fe-
jedelmek uralkodtak, eiégjól ment még az uni-
táriusok dolga. Báthori István vallási dolgokban
épen olyan szabadelvü volt, mint maga János
Zsigmond ; ő mondá, hogy a lelkiösmeret felett
való Ítélést az Isten magának tartotta fen. Bá-
thori Kristóf sem háborgatá az unitáriusokat, de
nyilvánvalólag kedvezett a katholikusoknak, mi-
dőn bevivé a jezsuitákat. Alatta történt Dávid
Ferencz elitéltetése is újításai miatt. A nyughat-
lan természetü Báthori Zsigmond sokkal inkább
el volt foglalva harczokkal, trónlemondással,
uralkodás-visszavevéssel, és képzelt összeesküvők
elleni küzdéssel, minthogy rá ért volna a vallások-
kal bíbelődni. Hanem utána megkezdődtek azon-
nal az unitáriusok rosz napjai. 1603-ban Basta
pusztitotta a hazát; ez nemcsak az átalános nép-
telenitéssel ártott, hanem jezsuitákat vivén, az
unitáriusok kolozsvári főtemplomát, egyik isko-
lájukat és a papi lakokat elvévé és azoknak adá.
Ugyanazon esztendőben már elébb rendkivüli
csapás érte e felekezetet, mert azapáczaicsatábm
Ráduly vajda által levert és elesett Székely Mó-
zes mellett elesének legkitünőbb tagjai a főrendek
közül. Azonkivül is egyházaik feldulattak, vagyo-
nuk a közpusztulásban prédává lett; minden mó-
don szenvedének.

Erdély dicső fejedelmei, a vallási és polgári
szabadságért küzdő Bethlen Gábor és Rákóczi
György, nem üldözték ugyan az unitáriusokat; de
szellemi befolyásuk mégis na^y súly volt felettök.
Előbbi alatt a tekintélyes református püspök,
Dajka keserű János, fejedelmének kegyencze, 62
székely egyházat téritett át unitáriusból reformá-
tussá. Ugyancsak Bethlen Gábor alatt történt,
hogy Péchy Simon kanczellár uj szektát támaszta
az unitáriusok között, a szombatosokat. Ezek ellen
egyházi gyülés hirdettetett, a melyre elnökül,
mintegy a fejedelem képviselőjéül, unitáriusok
közé oda küldetett a református püspök. A tanács-
kozás eredménye az lett, hogy mindazon egyhá-
zak, a melyekben lábra kapott a siombatosság, az
unitáriusoktól elvétettek és református papokra
bízattak jobb utra térítés végett.

A mint látszik, üldözés nem volt, de azért a
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felekezet folyvást szorult hátrafelé a hatalmasab-
bak előtt.

Igy ment ez a református uralkodók alatt.
Ezért, hogy a reformátusokból utóbS is sokkal
inkább tartottak az unitáriusok, mint a katholi-
kuscktól. Utóbbiak legfölebb üldözni tudták, a
mi sohsem annyira veszélyes egy felekezetre
nézve , mint közelálló nézetek óvatos terjesz-
kedése.

A Habsburg uralkodók alatt különben beál-
lott az üldözés is. 1716-ban és 18-ban Kolozsvártt
egy templomukat, iskolájukat és a paplakot el
vette gr. Steinville és a katholikusoknak ajándé-
kozta, azon a jogon, hogy valaha azoké volt. Az
unitáriusok arra szorultak, ho,zy magok vegyenek
telket, templomot és iskolát épiteni, holott a XVI.
században három templomuk, négy iskolájuk és
ugyanannyi papjuk volt Kolozsvártt.

Innen kezdődik voitaképen kiváló életrevaló-
ságok, mely közmondásossá vált.

Rövid vázlatbau az érdekeltséget akartam
felkölteni e derék felekezet iránt, a melynek a
szabad vizsgálódás és önkormányzás eme korá-
ban kétségtelenül szép szerepe lesz. Hítök alapja
is olyan, a melyhez hová tovább mind több meg-
győződés csatlakozik minden felekezet köréből.

Ha hiányos közleményem felköltené valam3-
lyik egyházi férfijok érdekeltségét annyira, hogy
maga venne tollat felekezete tanainak, körülmé-
nyeinek, történetének alapos östnertetésére, szol-
gálat lenne az az összes hazai tudományosságra
és közvéleményre nézve.

Csak annyit akarok míg emliteni, hogy la-
punkban már eddig is jelentek meg nevezetes
unitáriusok arczképei és életrajzai , ugymint:
János Zsigmondé az 1865-ki évfolyam 39-dik,
Szent-Abrahámi Mihály mult századi hires püs-
pöké az 1865. évf. 36-ik, Kriza János jelenlegi
erdélyi unit. püspöké az 1862. évf. 20-ik, s végre
Káli Nagy Elek é, a mostani derék főgondnoké a
mult számban. Réthi Lajos.

A lélegzésről.
A földünket környező lég két elem: az éleny

és köneny vegyülékéből áll, melyek egyszersmind
minden állati élet főszükségletét képezik. Hol a
légköri lég hiányzik, a gyertyavilághoz hasonlóan
ki kell aludni az életnek is, még pedig annál ha-
marább, minél magasabb kifejlettségü az illető
állat vérkeringése.

E tekintetben a vizben élő állatok sem szen-
vednek kivételt, mert bármely elem, melyben va-
lamely állat él, kell hogy levegőt tartalmazzon.
Ha a vizből a levegőt akár főzés, akár légszivattyú
által eltávolítjuk ; a bele dobott hal rövid idő alatt
megszünik élni, mely halál megfúladásnak ne-
veztetik.

Ezen átalin ismert tényekre azt lehetne gon-
dolni, hogy a lég talán legfontosabb élelmi szer,
mert ezt legrövi i«bb ideig nélkülözhetjük, mig
ellenben más élelmi szereket hosszabb időközök-
ben veszünk magunkhoz. D J közelebbről vizsgálva
a lélegzést, ép?n az ellenkezőt tapasztaljuk;
ugyanis a lélegzés legfőbb része, a lég nem létre-
hozó, hanem fölbontó föladatot teljesit az állati
szervezetben. A lélegzésből indul ki egész sora
beisőnk vegytani műtéteink, a vérhez élenyt bo-
csát, mely a szervekben elhasznált elemek (szé-
neny és köneny) szénsavvá és vizzé változtatását
eszközli, és a szervekből visszatért, elhasznált
vérből kibocsátja a szénsavat.

Minden egyes belélegzés által éleny vezettetik
a visszeri vérhez, mely azután piros szint kapva
elbocsátja a szénsavat, s nrnt ütéri vér tér vissza
és a szerves anyagváltozásnak szolgál alapul.

Maga a lélegzés az állatok különféles^ge sze-
rint különböző szervek által történik. Átalános
szabályul vehetjük, hogy a hol a légköri lég csak
vékony boriték által váíasztatik el az elhasznált
vért vezető erektől: ott az átszivárgási törvény
szerint történik a légzés. A két nevezett légnem
a nedves hártyán keresztül ki- és befelé hullám-
zást igyekszik előállítani s ezáltal a légnemek

! folytonos cseréjét eszközli.
! A lélegzés ezen főtüneményét igen könnyen
i utánozhatjuk, ha egy disznóhólyagot visszerivér-
I rel töltve meg, azt élenynyel telt harang alá he-

lyezzük. A hólyag rövid idő mulva élenyt bocsát
be a vérhez és a szénenyt kiereszti. Ugyanezt ta-
pasztaljuk, ha a hólyagot egyszerüen csak szénsa-
vas vizzel töltjük meg.

A lélegzés legkezdetlegesebb nemét az ala-
csonyabb szervezetü vizi állatoknál és a nedves
földben élő férgeknél találjuk, hol a légkicserél«s

a mesztelen bőr fölületén történik. Ezen állatok-
nál légcsatornákat is találunk, melyek által a viz
belsejökkel is érintkezésbe jő. Bőrükön gyakran
vehetünk gyűrűala'm, ugynevezett rétes szerve-
ket észre, melyek nemcsak a mozgásra alkotvák,
hanem, hogy a megromlott vizet tovább adják s
s helyébe ujat szállítsanak. Kifejlettebb alakjai a
viz általi lélegzésnek a kopottjuk, melyek majd
kivülről, majd belülről vannak elhelyezve. A lég
általi lélegzés az igen apró állatkáknál pl. akuka-
czoknál — ugy látszik — egyszerüen a bőr által
történik, a férgek azonban — ha nem a viz álta-
lira vannak utalva — légcsövekkel s ezeken lég-
lyukacsokkal birnak, s az egész testben elágaznak.
A pókok- és skorpióknál az elágazó légcsöveket
légzacskók pótolják, melyek legyező alaku bevá-
gásokkal látvák el, hogy a léggel való érintkezésre
minél nagyobb fölülettel bírjanak. Ezen zacskók
már mint tüdők jöhetnek tekintetbe, mart csak
abban különböznek, hogy mig a piro3 légzési
szervek (a rendes tüdők) egy közös nyilassal bir-
nak, nekik két elkülönzött nyilasuk van. Hasonló
légzacskókat látunk a csigáknál néha a bőrléleg-
zés mellett is. íly zsáknemü jelleggel birnak a
tüdők még a békáknál is, s csak a madarak- és
emlősöknél jönnek mint érgazdag szivacs alkot-
mányu szervek (tüdő) elő.

Az egészséges felnőtt emüer tüdejében egy
percz alatt 18 hullámzat megy be, s ez igy foly-
tatódik még álmában is az akarat közreműködése
nélkül.

A belélegzés élenyt vezet be, a kilélegzés pe-
dig eltávolitja az összegyűjtött szénsavat. Ha már
tudjuk, hogy az éleny az elégési műtétnek szolgál
alapul, könnyen megismerhetjük a lélegzés jelen-
tőségét, nem oly egyszerü azonban akilélegzésnek
oka, ha nem tudjuk, hogy a szénsav — habár nem
is átalában véve — de e magasabb fejlettségü
állatok vérkeringésére méreg, ellenmérge tehát a
szénsav kibocsátása.

Hogy lehet az? kérdi valaki olvasóim közül,
ki talán nagy gyönyörrel szörpölte pezsgővel telt
poharát. Méreg biz az, ha a lélegzés által az ütéri
vérrel egyesül, de a gyomorban nem, sőt ott üdítő
hatást gyakorol.

Maga a szénsav színtelen gáz 1'/2 szer nehe-
zebb a levegőnél „melynek mintegy ezredrészét
képezi, a lángot kioltja s az állát nem élhet benne.
Előállítható ha az éleny legnagyobb mértékben
vegyül a szénnel, vagyis ha a szén tökéletesen
elég, előjön továbbá a táplálkozási elégésnél az
állatországban szerves anyagok elrothadásánál
stb., sőt tüzokádóhegyek közelében is, hol roppant
mennyiségben terül el a földön.

Hogy mily kártékonyán hat az egészségre,
ha sokan laknak együtt roszul szellőztetett helyi-
ségekben, naponkint tapasztaljuk a szegényebb
néposztálynál. Néha nem veszszük észre, mert a
kártékony hatás csak lassan tűnik elő, mig néha
valóban óriási léptekkel teszi tönkro az egészsé-
get. Szomoru bizonyítványát nyujtják ennek a
rabszolgaszállitó hajók stb. Kolb Károly orosz
élettani munkájában emliti, hogy Saraja Dowlah,
bengáli Nábob 1756-ban 145 férfit és egy nőt zá-
ratott egy huszlábnyi börtönbe, honnét másnap
reggelre 26 férfi jött ki, a többi megfuladt.

°eRa a szabad lég beszivása megakadályozta-
tlk, vagy egészen elnyomatik, a visszeri vér a tü-
dőn átmentében nem képes a szénsavat fölszaba-
ditani, kering tehát az üterekben, melyek egysze-
rüen visszeri vérrel telvék, melv pedig megaka-
dályoz minden életműködést. Érzékcsalódások,
magánkivüli állapot és lassudó szívveréseket ve-
szünk észre, mert a vér megtódult a tüdőben,
mio- a szívverés megszünik s az állat meo-ful.

Legtovább nélkülözhetik az újszülöttek a lé-
legzést, van eset, hogy néha egy egész óráig is
kiállják, minek egyszerü oka, hogy még nem fej-
lett ki tökéletesen vérkeringési rendszerök.

Hol a táplálkozási műtét folytán gyors és na-
gyobb állati meleg fejlik ki: ott a megfuladás
hamarabb történik. Emlősállatok legkevésbbé, hi-
degvérnek legtovább nélkülözhetik a szabad leve-
gőt. Kísérletekből bebizonyult, hogy a béka a
földbe ásva — tehát a légből elzárva — még eg7
év mulva is életben találtatott. Hang I.

T-i

E g y v e l e g .
** (Az idd Monthyon dl Joszt ás nál) a 3000

frankot egy öreg né-ernő nyerte azon önfeláldozó
becsületességért, hogy urától annak tönkr* jutá-
sát eltitkolván, saját éji munkajavai kereste az
élelemre valót. 21 jutalom közül csak egy eseit
férfira. -'
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Irodalom és művészet.
— (A Regélő) czimü regény-folyóirat utóbbi

számában egy elbeszélést közölt melyre figyel-
meztetni akarjuk a szépirodalom barátait. Az
elbeszélés czime: ,,A medve"; szerzője Sollogub
gróf, az oroszirók egyik legkitünőbbike. Egyszerü
történet az egész, de annyi élettapasztalással, any-
nyi lélektani ismerettel és oly meleg költészettel
irva, hogy egy-egy ily kitünőbb beszélyre irodal-
munkban ritkán akadunk. Fő érdeke, hogy hőse,
bár tetőtől talpig oroaz alak, mindenütt találja
mását a világban. Ugyancsak Sollogub gróf leg-
hiresebb munkájából, a „Tarantas"-ból mi is fo-
gunk nemsokára egy gyönyörü életképet közölni.

— (Füst) czime Turgenjew Iván legujabb
regényének, melyet orosz eredetiből a szorgalmas
Fincicky Mihály forditott magyarra. Turgenjew
azon irók közé tartozik, — mint egy német ismer-
tetője irta, — kiknek munkáit a közönség még a
nyomdafestéktől nedvesen szeretné olvasni. Méltán
versenyez ő a regényírói pálmáért korunk legna-
gyobb íróival. Eddigi munkái közül legkitűnőb-
bek : „Apák és fiaik," „Nemes fészek", „Első sze-
relem," „Faust," „Vadászrajzok." Legfényesebb
oldala tehetségének, hogy Oroszországot vágyai-
val, reményeivel, síkjaival, fenyveseivel, nagy váro-
saival, kunyhóival, sok zsarnokával, kevés jóltevő-
jével, nemeseivel és parasztjaival egészen ismeri és
oly művészi ecsettel állitja elénk, hogy képes ben-
nünket megbarátkoztatni az ő felejthetetlen, sokat
szenvedő orosz embereivel. Költészetének gazdag-
sága elfeledteti velünk kompozicziói hiányait; ele-
ven leírásai azt, hogy szinte hajhászsza a külön-
czöst. Jelen regénye egy szerelmi történet, politi-
kai háttérrel, melyet a mellékalakok képviselnek.
Bár a kritika nem tartja oly sikerültnek, mint
kitünőbb munkáit, bizonyára annyi fényes oldala
van, hogy azok, kiknek izlését meg nem veszte-
gették az érdekfeszitő franczia regények, nagy
gyönyörüséggel fogják olvasni. Egy izmos kötet;
ára 1 frt 60 kr.

** (B. Eötvös József költeményeiből) 30 darab
nemsokára megjelenik Ráth Mórnál. A legszebb
könyvek egyike lesz, 75—80 nagy negyedrétü,
halványsárgás lapon, melyeken Székely Bertelan
és Keleti Gusztáv czimrajzai igen kitűnnek. Két
színezett kép is lesz benne: ábrázolva az őszt és
egy szerelmes jelenetet.

** (Jókai Mór uj regényt ir,) mely a „Hon"
tárczájában jövő januárban megkezdődik, és az
egész éven át eltart. Czime ,,Anya örökké"; kora
a szabadságharcz, melyen elejétől végig vonul, és
szerző tervezete szerint nagyobb terjedelmü lesz
minden eddigi regényénél.

** (A „Pesti Napló") a jövő évnegyeden
kezdve féliv nagyságu esti lapot is fog adni, s elő-
fizetési ára negyedévre 5 ft 50 kr. lesz.

= (Böszörményi László) „A Magyar Ujság
röpirata a megyék és városok rendezéséről" czimü
munkára hirdet előfizetést 1 ft 20 krjával. E röp-
irat szerzője a „N. Z." szerint a nemrég hazatért
Szilágyi Virgil.

** (Tiszty Lajos,) az „Alföld" felelős szer-
kesztője, mint az „A." irja, megrongált egészségi
állapota folytán ezen állásától visszalépni kény-
telenittetvén, a lap vezetését okt. 1-étől fogva
Bánhidy Béla veendi át.

** (Ditz Henrik) a, gazdasági téren első rangu
német irónak a „Magyar mezőgazdaságról" irt, s
nagy feltünést okozott műve közelebb Aigner és
Rautmann kiadásában magyar nyelven is meg fog
jelenni. Ditz Henriket a bajor kormány küldte
volt ki hazánk mezőgazdasági viszonyainak és
termelési versenyképességének tanulmányozására
s ő a hely szinen tett közvetlen tapasztalatok és
minden forrás pontos felhasználása alapján oly hű
és kimeritő képét nyujtotta gazdaságunknak, oly
alapos vázlatát a földmivelésünk virágzását meg-
határozó okoknak ea tényezőknek, mint előtte
senki, örömei üdvözöljük e mű megjelenését, ki-
vált gazdaközönségünk érdekében, kik annak
mindenesetre kiváló hasznát veendik. A fordítás
a nemzet gazdasági téren előnyösen ismert irónk,
Halász Imre felügyelete alatt történik, kinek neve
elég biztositék arra, hogy a fordítás az eredeti-
hez mindenben méltó lesz. A munka előfizetési
ára 4 frt, vagy füzetenkint 1 frt. Az elöfizetési
pénzek Aigner és Rautmann kiadóhivatalába,
váczi-utcza 18. sz, alá küldendők.

** (Hugo Victor,) a költő Ferencz fiának egy
amerikai laphoz intézett levele szerint egy négy
kötetes regényt fejezett be. E regény színhelye

T Á R H Á Z .
Anglia, s cselekvényi ideje a XVII. századvége s
a XVIII-dik kezdete. Czime még nincs, mert a
költőé kettő között haboz: „L'homme qui rit"
(a nevető ember) s „Par ordre du roi" (a király
parancsából.)

** (Kisfaludy Sándor sümeghi emlékéről) az
volt a hir, hogy alkalmasint Aradi Zsigmondra
bizzák kivitelét. — A „Főv. L." irja, hogy ez az
ügy már rég el van döntve. Izsó Miklós annak
idejében a hely színén javaslatot tett az emlék-
bizottságnak, hogy ne a temetőbe rejtsék el, ha-
nem inkább a város főterére állittassák föl ez em-
léket; de ez inditványa nem talált viszhangra,
hanem a Gerenday-intézet beadott két terve
közül fogadták el az egyiket. — Más szobrászati
újdonságunk is van, t. i. az, hogy a miskolczi Pá-
lóczy-emléket b. Vay Miklós mar késziti Bécsben.
— Az aradi „honvéd elesettek"-nek emelendő
szoborra pedig Izsó Miklós egyszerüen azért
nem pályázott, mert számos keserü tapasztalás
megtanitá őt arra, hogy nálunk e téren a pályá-
zatok nem vezetnek sikerre. Ugyanazért a bizott-
sághoz intézett válaszában ki is jelenté, hogy
pályázni nincs kedve; de egyenes megrendelést
mindenkor kész elvállalni. — Mi történik az
„aradi vértanúk" emlékével, melyre a tőke-alap
eddig már a 30,000 ftot bizonyára meghaladja,
nem tudjuk; de óhajtandó, hogy ennek elkészí-
tését Izsó Miklósra bizzák, mint a kit méltán ne-
vezhetünk a „leggeniálisabb magyar szobrász"-
nak; de a ki munka és kereset-hiány miatt itthon
mindig csak nélkülözni kénytelen. Őt az akadé-
miai „urak" Engel mellett egészen háttérbe szo-
riták, karolja fól tehát végre maga a nemzet!

** (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és társa
műkereskedésében megjelent: „Bollero", zongo-
rára átírta és Ciniselli Emma kisasszonynakajánlá
Mérty, ára 60 kr; továbbá Poór Vilmos „Ma-
gyar művésznőjéből" két új füzet, változatokkal
a „Kocsmárosné bort ide az itczébe" és a „Be-
szegődtem Tarnóczára bojtárnak" kezdetű isme-
retes népdalokra.

Koziutézetek, egyletek.
** (Horváth Mihály) 200 frttal az irói segély-

egylet alapitójává lett.
** (Az aradi lövészegylet) szept. 10-én ünne-

pelte alapitója b. Orczy Lőrincz emléknapját.
B. Simonyi L. ez alkalommal mondott toasztjában
az egyleti életnek a közszellemre való nagy befo-
lyásáról emlékezett meg, kiemelvén, mily akadá-
lyok gördittettek az absolut kormány által az
egyletek létesülése elébe, s mennyire hazafias kö-
telessége az alkotmányos kormánynak azok ter-
jesztését s fölvirágzását előmozdítani. A jeles
beszéd nagy tetszéssel fogadtatott.

** (Az állatkertben) ma sorsjátékot rendez-
nek. Főnyeremény egy medve, 10 nyeremény
egy egy papagály, egyéb nyeremények majmok,
tyúkok stb. Minden látogató egy ingyen sorsje-
gyet kap belépti jegye mellé.

Egyház és iskola.
— (Az erdö-kürthi evang, templom) kijavítá-

sára, harang s orgona szerzésére gróf Wilczek
Malvin szül. Stainlein gróf hölgy 50 frtot adomá-
nyozott, mely kegyes segélyért a nevezett egyház
köszönetét nyilvánitja.

** (A nagy• Szebeni kir. államgymnaziumban)
megürült hat rendes tanári állomásra a classica
philologia, földleírás, történelem, természettan és
természet-história előadásával, vegyesen magyar
és német előadási nyelvben, 945 forint évi fizetés
mellett, és kilátással a 10 évenkinti 105 frtot tevő
fizetési pótlékra, pályázat nyittatott.

** (A pesti evang, reform, gymnasiumban) és
lyecumban az 1868 — 69 iskolai évre a beírások
kezdődnek oktober I-ső napján és tartanak 7-ig
mindennap d. e. 8 — 12-ig. 7-én a tanév megnyit-
tatik, az iskolai törvények felolvasásával. 8-án
pedig reggel 8-órakor a tanítás megkezdetik. A
magántanulók a beírás napjain a délelőtti órák-
ban jelentsék magukat, hogy a délutáni órákban
a vizsgát letehessék. Pesten, 1868. szept. 16. —
Az igazgatóság.

** (A nagy-körösi helv. hitv. lyceumban) az
1868—69 tanévre a beírások, felvételi és javitó
vizsgák october hó négy első napján fognak tar-
tatni. October 5-én lesz az iskolának ünnepélyes
megnyitása, a aztán a rendes tanitások megkez-
detnek. — A tápintézetben ebéd és vacsoráért az
egész díjasak 6, a jótéteményesek 5 frtot, csupán

ebédért az egész dijasok 5, a jótéteményesek 5
ftot fizetnek havonkint, Kik a tápintézet jótétemé-
nyében részesülni kivánnak, kérvényeiket s sze-
génységi bizonyitványaikat a beírás alkalmával
tartoznak benyujtani. — Nagy-KőrÖ3, szept. 13.
1868. — A lyceuini igazgatóság.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (Oderbergböl irják,) hogy magyar gabona

naponta nagyobb mennyiségekben szállittatik
át a határon. A közlekedési eszközök már nem
elegendők, noha a porosz pályák naponta 30—50
kocsit kölcsönöznek az osztrákoknak. Egyébiránt,
irják továbbá, feltünő, hogy a mostani magyar
szállítmányok nagy része már lisztté van átala-
kitva. (Az elmult években Éjszak-Németországba
leginkább buza és rozs, nem pedig annak lisztje
vitetett ki.)

** (A budai szőlőbirtokosok) szept. 14. és
15-kén már megkezdték a szüretet.

Balesetek, elemi csapások.
** (A pesti takarékpénztár) egyetem-utczai

házának építésénél kedden nagy szerencsétlenség
történt. Délután 6 óra tájban a tetőzetre való ge-
rendák felhúzásánál ugyanis a kötél hiányos al-
kalmazása miatt egy darab tetemes magasságban
kicsúszván, lezuhant és egy szakasz épen arra
menő katonaságból oly szerencsétlenül esett egy
káplárra, hogy ez szétlocscsant fővel élettelen el-
terült. Nagy vértócsa jelölte a baleset színhelyét.

— (Az ácsai tüzvész.) A szept. 7-diki nagy
tűzvész Ácsán 40 lakházat hamvasztott el. 50 fél
károsodott 43,495 frt 10 krban. Biztositva csak
8200 frt volt. A tönkre jutottakat a következő
nemes szivü felebarátok siettek segélyben részesi-
teni: báró Prónay Gábor, bár maga is nagy kárt
vallott, 40 véka rozsot, neje szül. b. Podmaniczky
Sarolta élelmiszereket, nagymennyiségü ruhát és
100 frtot, b. Prónay István más segélyen kivül
100 frtot; Plachy Bertalan váczjárási szolgabiró
20 véka rozsot; Püspök-Hatvan derék lakossága
50 kenyeret küldött s osztatott ki a mindenét
vesztett lakosság között.

** (Nagyfaluban) a tűz 80 családot tett haj-
léktalanná. Ez még nem volt elég. A pusztitó
elem perjéit a rettenetes vihar Ipp felé vitte, hol
aztán 150 lakház és gazdasági épület és három
ember lett a lángok martalékává.

iHi ujság?
4£('^l képviselőház) szept. 16-kán csakugyan

tartott ülést, hanem felette csekély számu tagok
jelenlétében. Ha valakinek eszébe jutott volna
fölszólalni a határozat-képesség érdekében , nem
lett volna semmi az egész ülésből. Nem szóltak
és b. Eötvös miniszter kihirdetheté az idei ujon-
czozás tárgyában hozott és szentesitett törvényt.
Deák Ferencz inditványozta, hogy a szőlőbeli
adózás, hegyvám, kilenczed, megszüntetése tár-
gyában a lehető hamar alkottassák törvény, még
a mostani évre kihatólag. Helyesléssel találkozott
ez inditvány. Vukovics Sebő is megjelent és álta-
lános éljenzéssel fogadtatott.

** (Az országgyülés teendőit) következőkben
sorolá elő a ház elnöke: Előterjesztés az 1868.
évi költségvetésről, törvényjavaslat a polgári tör-
vénykezésről, az irodalmi és müvészi jogok biz-
tosításáról; törvényjavaslat a népiskolák és a
közoktatás tárgyában, törvényjavaslat az uzsora
törvények eltörléséről, törvényjavaslat a kisajátí-
tásról, törvényjavaslat a vadászatról, határozati
javaslat a 24 éves kort még el nem ért leányoknak
a keleti tartományokba leendő kimenetele eltiltá-
sáról; jelentése a magyar és horvátügyi országos
bizottságnak; jelentése a pénzügyi bizottságnak a
sz. kir. városok törvénykezési költségeinek meg-
térítéséről; határozati javaslata Édes Albert kép-
viselőnek a szabadságos katonák elbocsáttatása
tárgyában; határozati javaslata Besze János kép-
viselőnek Esztergám városától katonai erőhata-
lommal elvett 60,000 forint visszatérítéséről; hatá-
rozati javaslata Stoll Károly képviselőnek a
nagybányai bányakerület körében felmerült visz-
szaélések megszüntetése tárgyában; a magyar
orvosok és természetvizsgalók központi bizottsá-
gának kérvénye, Arányi Lajos tanárnak a vajda-
hunyadi vár fentartása iránti előmunkálatok
elkészitésére forditott költségei megtérítése tár-
gyában. Mindezek elvégzendők a jelen ülés-
szakban.
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Melléklet a fasárnapi Ujság 38-ik számához
** (Ö Felségeik) fogadására Galicziában nagy-

szerü előkészületeket tesznek. Az országgyülés az
ünnepélyekre 25,000 frtot szavazott meg. Krakó-
ban ő Felségöket a polgárság sz. Flórián kapu-
jánál fogadja, — ugyanott, hol egykor a lengyel
királyok tartották bevonulásukat. Lembergből
irják, hogy a városi tanács ő Felségéhez kérvényt
szándékozik intézni, melyben minden lengyel me-
nekült számára Galicziában amenhelyi jogot kérik
mindaddig, mig azok az ausztriai törvények ellen
uem vétenek. — Épen azon időben, midőn király
ő Felsége Lembergben 40,000 katona felett fog
tartani hadi szemlét, az orosz császár Varsóban
80,000 ember felett fog hadi szemlét tartani, 8
hirlik, hogy a czár a királyt, mint ki az orosz biro-
dalom közvetlen szomszédságában időzik, külön
küldött által üdvözlendi.

*• (0 Felségeiket) galicziai utazásukban — hir
•serint — egy magyar küldöttség is fogja üdvö-
zölni gr. Andrássy Gyula miniszterelnök vezetése
alatt, s pedig a királynak október 3-án leendő
névnapja alkalmából.

** (József nádor szobrát) október 15-ig fel
fogják állitni, s a leleplezés néhány nappal később
naegtörténend.

** (Az Aszódon talált holttest) kiléte még nincs
constatálva. Néhányan Beniczkynek tartják; má-
sok, főként közel ismerői tagadják, mert Beniczkyt
még mint ifjut operálták, s jobb oldalából két
bordát kivittek volna— a feltalált tetemen pedig
nincs ilyen hiány, legalább a hivatalos jelentés
nem emliti. Ez ügyben Pestmegye fenyitő tör-
Tényszéke tárgyalást tart szept. 18-kán.

** (A balázsfalvi pronunciamento) ügyében
tartott vizsgálat már be van fejezve s közelebb
várható a végtárgyálás. A vizsgálatnál kihallga-
tott 33 egyén közül csak nyolczra van beadva
a személyes kereset. A többiek részint tagadtak
ainden részvételt a dologban, részint minden so-
Hdaritást visszautasítottak s egyenesen roszalták
*a egész históriát.

** (Kuza mint rabló.) Romániában a vaszlui
kerületben fekvő Jatomierszki birtokon nemrég
egy izraelitát, ki akkor nap több száz aranyat vett
fől Kuza nevü földes urától, a volt fejedelem ro-
konától, éjjel bemázolt arczu rablók megtámad-
ták és családjával együtt megölték. Csak egy
leány maradt életben, s ez határozottan azt állitja,
hogy egyik rablóban a földesúrra: Kuzára rá-
ismert.

** (B. Rauch Levin) horvát báni helytartót
Zágráb városa díszpolgárává választotta. Méltó
elismerés üdvös működéseért, melylyel a Magyar-
országgal való kiegyezést létrehozni igyekezett.

** (Gorove miniszter) f. hó 12-én Temesvárra
érkezett, a hol nagy ünnepeltetéssel fogadtatott.
Számos közönség éljenezte; fáklyás zene, német
és jmagyar üdvözletek, testületek tisztelgései,
nagy lakoma s több efféle szokásos tiszteletnyil-
•ánitásokban részesült. — Hasonló ünnepélyessé-
gekkel fogadták közelebb gr. Andrássy Gyulát
Kassán és Bánkon.

** (Ajapáni és siami császároknak) Magyar-
országból is különböző ajándékokat fognak kül-
deni a keletazsiai expediczió által. Igy a keres-
kedelmi és ipar-testület három pompás nyereg-
szerszámot készíttetett Manschönnel. Egy egy
nyerget 2000 frtra becsülnek. Kettő vörös, a har-
madik kék posztóból készült, gazdag arany him-
zetekkel, a magyar koronával és czimerrel. A
nyergek közepét erdélyi fekete báránybőr fedi. A
színekben, idomban és egész összeállításban sok
izlés van, s bizonyára meg fogják nyerni a két
á i a i császár tetszését.

** (Frits Gusztáv-Iszkender bey) hazánkfia,
ki az 1848-49-ki önvédelmi harczban mint ma-

gyar táborkari tiszt, a syriai és krimi hadjáratok-
ban pedig mint török-törzs tiszt, vett részt, roko-
nai és barátai meglátogatására Konstantinápoly bó
e napokban Pestre érkezett. Iszkender bey honfi-
társunk jelenleg is a török hadseregben mint
ezredes szolgál. Hir szerint honvédelmünknél
fog alkalmazást nyerni.

** (Az országgyülés szünetelése alatt) a
országgyülési hirlaptudósitók egy nagy veszede-
lemtől menekültek meg. Ugyanis a baloldali tu-
dósitó-karzat feletti nagy légszeszkandelaber mul
héten nagy robajjal leszakadt és szétzúzta a kar-
zat azon részét, mely rendesen leginkább volt
elfoglalva a tudósítók által. A szigorubb vizsgá-
latból kitünt, hogy a sulyos csillárok vétkes köny-
nyelmüséggel igen lazán voltak a falba erősitve,
s hogy valamennyi csillárnál bekövetkezhetett
volna e szerencsétlenség. A hiba már most helyre
van igazítva.

** (Az ifju hg. Eszterházy) jövőre budavári
palotájában fog lakni. A bútorzat már megérke-
zett Bécsből.

** (Peabody György), a hires amerikaiCroe-
sus és ismert jóltevő, Büky László urat megbízta,
hogy Pest közelében számára egy 200,000 frtot
érő jószágot vegyen, miután a közelebbi nyár
egy részét Magyarországon akarja tölteni — ha
t. i. a bécsi uj „Fremdenblatt" jól van értesülve.

** (Fogarassy Mihály) erdélyi püspök, mint
a „Magyar Polgár" irja, kormányszéki tanácsosi
fizetését visszaadja a kormánynak, hogy az köz-
nevelési és népiskolai czélokra forditassék.

•* (Névváltoztatások.) NiederreiterEde „Lo-
vasát"-ra, Miláncsók József,, í'ornat"-ra, Schaub
János „Surányi"-r&, Petetil József „Péterffi"- re,
Weiszmandl Tóbiás „Vázsonyi"-ra,, Ehrenreich
Miksa „Komáromi"-ra,, Fischer Ede Halassi-r-i,
Szedharik Miklós Szentesi-re, Küstenbaum Márk
Fái-rA, Keek István 8zilasi-r», Hugecz Gyula
Hegedüs-re változtatták neveiket.

— (Halálozás.) Borosjenöi Szabó Dávid nyu-
galm. szamosszegi ref. lelkész, mult hó 22-dikén
életének 79, hivataloskodásának 47-dik évében
jobblétre zenderült A derék férfi mint keresztyén,
mint hazafi, mint családfő egyaránt betölté ren-
deltetését. Két izben viselt a n.-károlyi egyház-
megyében esperesti hivatalt közszeretetben; 47
évig volt a szamosszegi egyház lelkipásztora,
melynek virágzó állapotra emelésében fő érdeme
van. Ttmetésén nagyszámu résztvevő közönség
volt jelen. Nyugodjanak békével hamvai!

Nemzeti szinház.
Péntek, szept. l l . „Makranczos hölgy.'1 Vigjáték 5 felv.

Irta Shakespeare; ford. Lévai.
Shakespeare ,,Makranczos hölgy"-e Lévai József folyé-

kony, tiszta nyelvü fordításában került szinre. E vigjáték
ellen is meg lehet tenni azokat a kifogásokat, melyeket
annyiszor hallunk emlegetni a shakespearei vígjátékok
elten. Nincs tisztában, — mondják, — a közönség az idő-
vel, nem gyakorol rá a darab erósebb komikus hatást és a
finomabb izlés szivesebben látná a nagyszámu igenis erős
helyek helyett a való élet egy két jelenetét. Azonban e ki-
fogáaok semmivé lesznek, ha arról az oldalról nézzük e
vigjátékot, a melyikről kell. Igaz, hogy nem nevetünk rajta
annyit, mint egynémely ujabb szabásu franczia darabon;
de kapunk e helyett költészetet annyit benne, a mennyi
fölemelhet, fölüdithet bennünket és lelkünkben mély,
állandomarad hatása, mig amazok csak addig érdekelnek,
a meddig látjuk ókét. Az is igaz, hogy sok helye tán na-
gyon is erős; de azok előtt, kik követni tudják a költő
képzelmét és beleélni magokat abba a világba, melyet ő
alkotni akart, legkevésbbé sem fognak ezen megütközni.
Azután a személvek, a jellemek az alakok! Mind hus és
vér; mindegyikből emberi sziv, emberi indulat, emberi
szenvedély beszél, g ha a shakespearei vígjátékok ez oldalát
tekintjük, akkor foghatjuk csak fel a költő-király valódi
nagyságát e téren is. — Az előadás várakozásunkon fölül
ütött ki. A dicsőség oroszlán része a Lendvai-párt illeti.
Lendvai a nőszelidető Petruchiot mindenütt igaz vonások-

kal állitotta elénk; Lendvainé pedig a „bősz Katát" oly ki-
tünően játszotta, hogy ez legjobb szerepei közé fog tar-
tozni. A vad leányt, kit csak mindenütt elárult, bár nem
nyilvánitott szerelme tesz képessé arra, hogy megszelídül-
jön, minden izében átértve, a leghelyesebb fölfogással adta.
Szigligeti Jolánt és Szigetit is dicséret illeti.

Szombat, szept. 12. „Fidelio." Nagy opera 2 felv. Ze-
néjét szerz. Beethoven. — Toperczer k. a. vendég.

Vasárnap, szept. 13. „Lelenc*." Színmű 6 felv. Irta
Szigligeti. — Szentgyörgyi ur mint vendég.

Hetfö, szept. 14. „Makranczos hölgy."1 Vigjáték 6 felv.
Irta Shakespeare; ford. Lévai.

Kedd, szept. ló. „Bűvös vadász." Opera 4 felv. Zené-
jét szerz. Weber. — Az egész előadás szépen sikerült,
főként Neszvedát szép hangjáért és Kendelényit természe-
tes, meleg előadásáért élénken tapsolta a közönség. Ken-
delén j i F. k. a. annyi tehetséggel és készültséggel lépett
a színpadra, hogy igen szép jövője kétségtelennek látszik.

Szerda, szept. 16. „A mama." Vigjáték 3 felv. Irta
Szigligeti. — Szentgyörgyi ur felléptéül.

Csütörtök, szept. 17. „Sevillai borbély." Vig opera 2
felv Rossinitól.

Szerkesztői mondanivaló.
— Arad. T. L A küldeményt köszönettel vettük. Az

ajánlatra, valamint a Pesten tett szives ígéretre szá-
molunk. . s~. ^

— Oh ne hidd. Belszerkezetét tekintve csinos dal fa
a külforma azonban csak biczeg itt-ott.

— Félegyháza. A vén huszárnak. Költeményében a
hazafias érzelem egy pár helyt csinosan van kifejezve, de
az egész távolról sem üti meg a közölhetéa mértékét.

— Tornyos. A pusztai dal kezdete nagyon is prózai;
további folyama egészen elüt a leiró kezdettől, 8 egy
eszme és mélyebb érzelem nélküli népdallá válik; nem
közölhető. • j

— P. Gy. A Tiszán; a holdvilág stb. sem eszme, sem
érzés, sem a szép iránti érzék legkisebb nyoma sem talál-
ható a beküldőitekben.

— Sándor. Kíváncsiságát könnyen kielégíthetjük egy-
szóval. Versei nem közölhetők.

SAKKJÁTÉK.
460-dik sz. f. — Bayer Konrádtól

(Olmützban.)
Sötét.

» b e d e f g 1
Világos.

Világos indul s a 8-ik lépésre matot mond.

A 455-dik számu feladvány megfejtése.
(Vorverk E-tól. Lipcsében.)

Világos. Sötét.
. Vb3-b7 Ha7-c6

2. Vb7-b2 Fa3-bő:
3. Bf6—g6: tetsz. sz.
4. HdS-f2 v. f4fmat.

Világos. Sötét.
Vh8—a8
Kh3-g42. Vb7-a8:

3. Va8 -g2 f tetsz. sz.
4. Vg2—g6fmat.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
Debrecenben: Zagyva Imre. - Perten: Rakovszky Aladár.
— GeUén: Glesinger Zsigm o nd. — Boldván: Váczi István.
— Karczagon: Kacsó Lajos. — A pesti sakk-kör.

Hónapi- és
hetinap

Í O
21
22
23
24
25
26

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt
Péntek
Szomb.

Katholikus és

H
protestáns

naptár

Szeptember
D 16 Eustách
Máté ev.
Móricz vért.
Tekla, Linus J)
Gellért pk. vt.
Kleofás vért.
Cziprián, Justin.

Hold

D15Fauszta
Máté
Mór
Tekla
Gellért
Fi-rkas
Nílus
változásai.

E T I - N A
Görög-orosz 1

naptár
Szept, (d)

8 F I I Kisassz
9 Joachim

10 Menodóra
l l Trodóra
12 Autonom
13 Kornél
14 Sz. ker. felni

PTÁ
Izraeliták
naptara

Tisr.562£
4 Gedalj. b
5 Bojt 20
6 Hzrael. h
7 B. ar. bor
8 Abel [im.
9 Abdiel

lOS.Eug.n
g) Elsö negyed 23-án 4 óra 86
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TARTALOM.
Komlóssy I m r e (arczkép). - A vén poéta. — A dal

varázsa. — Néhány nap Francziaországban IV. — Lengyel
foglyok Szibériába kisértetése (képpel.) — Tompa Mihály
emléke a feketehegyi fürdőben (képpel). —A Nippon hidja
Yedóban (képpel). — Az erdélyi unitáriusok. — A léleg-
zésről. — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és müvészet.—
Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Ipar, gaz-
daság, kereskedés — Balesetek, elemi csapás —Mi ujság?
— Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk-
játék. — Heti-naptár. ^

Felelős szerkesztő. Nagy Miklós. (L. magyar-utcza21. sz.)
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ETESEK

Kohén J. J., bank- s váltó-üzlete

T/^1 TTirto^l 7TS"1%T"%7'TÍ^¥7' ls"*-ki sorsjegyekre, huzás szept. 1-en 'i'/2 tt. s béiyegdij, főnyeremény 200,000 ft.
I l Y l ^ i r i V H , \ Y r i i | 4 • Pálffy sorsjegyekre, huzás szept. 15 én 2V4 ft. s béiyegdij, főnyeremény 42,000 ft.

J-VJ J - J A l . f M-J± * M. U l l • Credit-sorsjegyekre, huzás okt. 1-én 3V2 ft. s béiyegdij, főnyeremény 200,000 ft.
10 Ígérvényre 1 darab ^f ingyért " " ^ l adatik.

Tökeelhelyezésül ajánlható s mindenkor kapható: 5%-tcs magyar-vasnti-kölcsön-, 5%-tes
Ferencz-József-vasut és 5°,0-tes erdélyi vasut elsőbbségi ezüstkötvényei. 208(5-12)

Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Foríy orvos-féle áíalános

SEB-TAPASZ,
mely rendkivüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapító hatása által
leggyorsabb, legbiztosabb,s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl külonnemü

I

b ő r k ó s - barnaság-,
bártyásgyik (Croup,
angina) mindenne-
mü megsértések.ha-
rapás, szúrás, vágás
vagy égés által tá-
madható s e b e k ,
mogforrósrások, da-
TÁ7s- vagy mébszu
rasok, konok-feké-
lyek, zúzátok (con-
tusiók) — meglepő
gyors fájdalomcsil-
lapítással — rb'gf.ött
daganatok, gümők,
tályogok, pokolvar

(carbunculus pustu'.a maligna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, min-
den mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg,
vadhús, tagszivacs, csontszú, kifiezamitás és megrándulások, helyi csúz; továbbá a
szülés folytáni lábfelfakadások és sebek, fájós fekélyzett vagy márgenyes női mell. —
Sok -aft már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi
műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használati által menekü't meg.

Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és roéh-
fulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik,
hogy azután a testből közönségeién szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nél-
küCkönnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.

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

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

urnál király-utcza 7. sz a.
Továbbá kapható Peslen: Jezovlts M. a „magyar királyhoz" czimzett kir-

udv. és Scholtz János a „szentháromsághoz" nevezett városi gyógyszertárában, és I
Pfeifer J. -nál, az uri-utezában a ,.két matrózhoz",- Budán: Pichler Gyözö kir.
udvari gyógyszerész és a Krisztinavárosban Wlaschek E. gysz. — Aradon: Szarka |
J. _ B.-Csabán: líiener B. — Debreczenben: dr. Iló< hséhnek V. K. — Duna-
Földvaron: Nádhera P. — Egerben: Plank Gy. — Eperjesen: Isépy Gy —
Érsekújvárott: Conlugner J. — Esztergomban: Beszédes J. - Gyöngyösön:
Kocianovich J. — Győrött: Lehner F. — II.-ML-Vasárhelyen: Oblatt L. — Kas- !
sán: Koregtkó A. — Késmárkon: Genersioh C. A. — Komáromban: Grötschel
S. özv. — Körmöczön: Nemtsek J. — Léván: Boleman Ede. —Makón: Weil!
Rí. — Miskolczon: Dr. Csáthi Siabó J. Mohácson: Kreitl G. — Nagybecs-

I
kereken: Kleszky J. — IVagy-Kanizsan: Wajdits J. — Nagyszombaton: Pán-
totsek lt. — Nagy varadon: Huzella M. — Nyíregyházán: Kovács S. — Pak- j
gon: Malatins7.ky*S — Pécsett: Sipócz J. — Pozsonyban: Piiztóry B — I
Rimaszombatban: Hamaliár K. — Rozsnyón : Hirsch J N. — Selmeczen: Vi*-i
kovics János. — Sznthmaron: Jurácsko I). — Sz.-Fehérvárott: Braun J. :

— Sz.-Gyfirgyön Mersits J. — Szombathelyen: Pillich F. — Temesvárott:
Pecher J. E — Tétson: Tamássy A. — Unghvarott: Okolicsny J. — Ver-1

setzen: Guist M- • Veszprémben: Ferenczy K. nál.
Kolozsvárott: BINDER K.. gyógyszerésznél.
Brassón: GYEBOYÁXFFY J és FIÁNÁL.
Hátszegen : MÁTÉFI_B. gyógyszerésznél.
Zágrábban: HEGEDÜS <i\r , 'H < fekete sa-hoz" czimzett városi gyógyszert.
IMitrowitzoti KEHSTOXOSCH1TZ E. FIAINÁL.
C'zernowitzhaii: Mt'IIMIU'II J.-nál.
Főraktár Moldvaorszagra nézve: Jassibnn: JASSIVSKI A. gyógysz.
Brailában Olaliorszáirbn": Dr. C. V HEPITES gyógyszerésznél.
Ginrgevóban: FABIM E. L. gyógyszerésznél.

A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók j
lennének, felszólitiatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítő- l
jéhez FORTY LÁSZLOIIOK czimezve: Budira beküldeni sziveskedjenek, ;ki
megrendeléseket is pontosan teljesit.

C3?" Vidéki bérmentes levelök általi megrendelések az árnak készpénz-

B
beni beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban telje-
sittetnek. 86(2-6)

A reáltanoda 8 mindkét gymnasiuin közvetlen közelében, két
reáltanodái vagy gymnasiumi tanulóifju — a jövő iskolai évre — tekintve
a lakhiányt s jelenleg Pesten uralgó drágaságot — mélytányos feltételek
mellett egész ellátásra egy tisztességes magyar családnál felvétetik. E
tárgybani bővebb tudósitást ad — személyesen vagy bérmentes levelekre a
„Vasárnapi Ujság" kiadó-hivatala Pest, egyetem-uteza 4. sz. alatt.

Az atalánosán jónak elismert valódi 8 egészen frígen érkezett

ECHMEEBERSI NOVENY-ALIOP
mell- s tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindönkor fris minőségben kapható:
PESTEN : Török Jozsef gyógyszerész urnál a király-utezában, — dr. Wagner D.

gyógyszerésznél a váczi-uton, - Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
F., — §chirk J., — és Gerhardt A. uraknál.

B U D 4 N : Sehwarzmeyer J . gyógyszerész urnál.Aradon: Probst P. J
Aszódon: Sperlagh J. gy.
Baján: Klenautz J.
Brassóban: Gyertyánfy Fa-

bick és Jekelius gysz.
Battonyán: Bignio K.
Belgrádon Nicolacovics test.
Beszterczén : Dietrich és

Fleischer.
Bonyhádon: Kramolin J.gy.
Brassóban : Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
főúton : Bórsav F. gysz.
Debreczenben: GöltÍN. gy
Deésen: Krémer S.
Oettán: Braunmüller J. gy
Devecserben: Hoffmann B
Eszeken: Kawilowicz gysz.
Eperjesen: Zsembery Ign,
Érsekujvár: ConlegnerIgn.
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken : Thürner fiai és

Dessatby gyógysz.
Győrött: Brunner F.
íiyulan : Lukács gysz.
líaczfeld: Hagelschmidt V.
Hátszegen: Mátesy B. gysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Janoshazán : Kuna gysz.
Jolsvan : Maleter gysz-
Kaposvártt: Sehröder J. gy.
Kőszegen : Strehle gysz.
Karolyvárit: Benich J
Kis-IMartonban: Kodolányi

gysz. és Sp.atay A.
Kassán: Eschwig E
Késmark: Genersich C és A.
Kecskeméten: Papp M.
Karansebesen: Weber A. gy.
Karolyfehérvártt: Fischer

Ed. gyógysz.

Kolozsvártt: Megay M. C.
Körmöczön: Draskóczy gy.
Karolyf'ehérvár: FischerE.
Kabinban: Stojánovics.
Kun-Sz.-Miklós: Stoits A.
Lugoson: Arnold J.
Médiáson : Breiner K.
Mosonban: Pranter J. gysz.
Miskolczon: Spuller J.
Mitrovicz: Krestonoshics A.
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Marosvásárhely: Jeney gy.
Mnnkácson: Gröttier L.
Mohácson: Kögel D.
Nagybanyán: Horacsek J .
Nezsiderben: Fuchs J.
Nyltran: dr. Lang E.
Nyíregyházán :HönschEde

gyógysz.
Nagy-Becskereken: Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsán : Welísch

és Lovack gyógysz.
Nagy-Karoly: Schöberl C.
Nagykikinda: KomkaA. J.
Nagyváradon: JankyA.
Nagyszombatban: Pantot-

schek R. gyógysz.
Orosházán: Vangyel M.
Pancsován : Graff gysz.
Pécsett: Kunz Nándor.
Posegán: Balogh gyógysz.
Pntnokon: Szepessy gysz.
Pozsonyban: Schneeberger

és Dussil gysz.
Rosnyón : Posch J. gysz.
Rimaszombat: Hamaliárgy.
Rntnan: Müutinovitz S.
Rékason: Boromi K. gysz.
Szászváros: Sándor R. gy.
Szabadkán: HofbauerI.gy.

S.-Sz.-Győrgyőn: ötvös P.
gyógysz.

Sopron : Voga és Rupp-
recht.

S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J .
Sasvár: Mücke A gy.
Segesvár: Misselbacher J .
Serajevoban: GyulekaN.G.
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Say R.

gyógysz.
Siklóson: Nyers S. gysz.
Szathmáron: Jurácsko D.
Szent-Miklóson: Haluschka

gygy
Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth

Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

gygy
Tokajban: Krotzer A. gy.
Tordan: Welits és Wolf.
Tatán: Niertit F. gysz.
Török-Szent-Miklos: Pil-

losz M.
Trencsénben: Simon A. gy.
Unghvártt: Telendy gysz.

és özv. Benesch P.
Újvidéken: Schreiber F.
Varannón: Elizárgysz.
Veszprém: Fremmel.
Váczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter gysz.
Verseczen: Herzog gysz.
Zimony : Ivanovics és fia.
Zalatnán : Mégay Gyula.
Zombor: Stein fia Márk
Zsámbokrét: Neumann M.
Zentán: Wuits testvéreknél.

134 (6—6)

Legjobbféle

tynkszem-tapasz,
Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya

ára 23 kr.

Dr. ftelír ideg-extraclnsa.
az idegek erösitésére s a test edzésére ára

70 kr.
Die

Dorsch-májolaj,
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák
s bőrkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg

ára 1 ft.

Stíriai Stnb-havasi-növény-
nedv

mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr

Zeitschrift für gerichtliche Medicin, ölTentliche Gesund-
und IHedicinal-diesctzgcbung" bringt in Nr. 48 vom 27.

November 1806 über „Schneebergs Kriiuter-AHop" Folgendes:
,.Der aus Alpenkrautern bereitete „Schneebergs Krauter-AUop" des HerrB

Apothekers Bittner in Glog^nitz, und Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, ist
bei allén katarrhalischen und entzündlichen Krankheiten der Respirations-Organe ein
vorzügliches Unterstützunpsmittel. Er mildert besser als allé andaren Syruparten jeden
Ueiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chron-scher Heiserkeit, bei empfindlichen
Aflectionen der Schlingwerkzeuge, b.üm Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. s. w.
we.gen seiner vorzüglichen einhüllenden, besanftigenden und reizmildernden Eigen"
schaften mit günstigem Resultate angewendet."

Főraktár: BITTNER GYULA, gyógyszerésznél Gloggnitzban.

459

I
rövid- és szótt-áruk-r aktára Pesten,

sütő-uteza a rokkantak-palotája átellenében a szerviták temploma köielében

ajánSja legnagyobb választékban 8 kitünö minéségbí^n angol, franczia és riunburgi

KSr* varró- és kötöczérnáit '"SgJl
vászon- s pamut, kártya- és orsó-ezérnáit, különösen varrógépek számára, valódi puttendorfi, valamint mindennemü kötő-, hitnzö- s hor-
gonyzó pamutjait, fényes- és berlini gyapjú-fonalait, vászon- s pamut-szalagjait, paszomány, zsinór s topányfüzöit, a legjobb és leg-
tartósabb inggombjait, velenczei- s cseh üveg-gyöngyeit, varró- s gombostűit s más egyéb tüáruit; különösen

Ű az őszi- s téli évszakra "^Bjf ajánlja jp^"- mindennemü kötött s szövött áraczikkek
nagyszerü raktárát, dúsválaaztékban u. m. mellények, nadrágok, harisnyák és botosokat minden megkivántató nagyságban, nők, férfiak s
gyermekek számára; kaphatók még raktárában a legujabb s legizlésteljebb horgolt s kötött fókötök, shaivlok, meü-inelengetök, öltönyök,
jupék s keztyük, s minden e szakba vágó áruezikkek nagyban és kicsinyben, a lehető legjutányosb áron.

Ü T Levélben megrendelések, gyorsan s pontosan eszközöltetnek; nem tetsző tárgyak egész készség-
gel kicseréltetnek, vagy visszavétetnek. 241 (2-3)

Két jó házból való vidéki tanuló felvétetik teljes ellátásra, egy helybeli [
művelt családhoz. Bővebb tudósitást nyerhetni Pesten, fehérhajó-utoza
4-dik szám alatt, I-ső emelet, 31-ik ajtó. 246 (1—3)

KOHN PHILIPPE
(Patek, Philippe és társa genfi órások tanítványa

nak jóhirü

ÓRA-RAKTÁRA
PESTER

Dorottya-utcza 2- sz- a., a „magyar királyihoz czimzett 1
szállodával szemközt,

ajánlja legkitünőbb, jó és olcsó órákkal fíaidasson ellátott rakta I
rát, Z évi jótállás mellett az alább következö árjegyzék szerint.'

Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármely
állapotban levő, — általam a legpontosabbans a legszorgalmasban van kipróbálva.
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leirva van, miszerint miként lehet egy
zsebórát hosszu ideig rendes állapotban fentartani — kiegyenlítési tabellával együtt, j
melyszerint az órák, a napórák szerint igazithatók, — tisztelt vevőimnek ingyen [
adatik.
Ezüst henger-órák 4 rubinra . . 10-11 forint |

„ „ arany-foglalvánnyal, rugóra 12—13
„ „ hölgyek szamara H - 1 5
„ ,, 8 rubinra 14—15
„ „ kettős födéllel 15—16
„ „ kristály-üveggel 15—16
„ horgony-órák 15 rubinra 16—18

„ kettős födéllel 18, 20, 22
angol horgony-órák kristály-üveggel 19,22,26
horgony tábori órák kettős födéllel 22, 24
valódi remontoir órák (kengyelénél felhúzandó) . . . . 28—30
ugyanazok kettős födéllel 85—38

Arany henger-órák (3 sz.) 8 rubinra 30—32
„ arany-köpennyel 34—36

órák hölgyek számára 4—8 rubinra 25—28
„ hölgyeknek, zománez és gyémánttal 40 —45
„ ,, kristály-üveggel 42—45

ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra 40—45
„ zománez és gyémánttal 55—57

horgony-órák 15 rubinra 36—40
ugyanazok, finom arany-köpennyel • 45—50
horgony-órák kettős födéllel > • 55—58
ugyanazok arany köpennyel 65, 70, 80, 90, 96

„ kristály-üveg s arany köpennyel 60 —75
horgony-órák hölgyeknek 36—40
ugyanazok kristály-üveggel 48—52
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel 50 -55
remontoir-órák 70, 80, 90, 100
ugyanazok kettős födéllel 110, 120, 130. 150, 160

Inga-órák, hetenkinti felhúzásra 16, 20, 22, 24
óra és félóránkinti ütőre 89—42
óra és negyedóránkinti ütőre . . . 48, 50, 55

Havi regulatorok 30—32
Ébresztők 5 forint, órával 7 forint.
Ezüst lánczok 4 ft. 50 kr., 5, 6, 6 ft. 50 kr. 7 ftig.
Legfinomabbak franczia modoru 8, 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15ftig
Hosszu nyaklánozok 7, 8 ft. 50 kr. 9, 10, 15 ftig.

§t^- Vidéki megbízások az illeték beküldése vagy utánvétel mellett, leg-
pontosabban teljesittetnek Órák cserében is elfogadtatnak. Inga-órák csomago-
lásaért 1 ft. 50 kr. számittatik. 196 (6-1*')

_ Javitások, önalkotta eszközök és gépek segitségével 6 évi, Genf.
Brüssel és Páris legjobbhirü óragyáraiban szerzett tapasztalatok alapján kétévi
jótállás mellett, a legjobban végeztetnek é« olcsón számíttatnak. Órák, melyek nem
tetsEenének, kicseréltetnek. — Említendő, hogy Pesten való tartózkodásom
"rövid ideje alatt is már jóhirnek örvendek, mit a folyton újuló megbízások bizo
nyitanab. Mint eddig, ugy ezután is oda fojok törekedni, hogy javitásokat legjobban
végezhessek ét csak jól szabályzóit órákat aljak el; azért szives pártfogásért esd

tisztelettel K o h n Philippe, óragyáros, Dorottya-utcza 2. sz.

Magyar oirasmány kedrelöi számára, ajá
Lauffer Tivadartól

Minden nemzet irodalmának legjelesebb
íermékei 30 év óta rendszeresen összetéve.

238 (2—16)

Ti t ko s

BETEGSÉGEK
és sulyos utóbajai ellen, sok évi tapasz-
talás s a világhirü Ricord (egykori pá-
risi tanárának) módszere után, siker

biztositása mellett, rendel

S t i g a r F. orvostudor.
Lakása Pesten,

váczi-utcza 15-ik szám alatt,
a korona kávéház mellett.

Elfogad naponkint ll órá-
2.33 (2-12)

Megkereshető levél által is.
tól l-ig.

A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi-utcza k-

„YPSILANTI"-hoz Pesten
kaphatók a legolcsóbb árakon a legnagyobb választékban, mindennemü

kész fehériiemüek, urak, hölgyek és gyermekek számára.
ugymint:

20,000 darabnál több férfi-ingek rumbnrgi , hollandi vagy i r landi vászonból da-
rabja 2 ft. 60 kr., 3 ft., S ft. 60 kr., 4 ft., 4 ft. 60 kr., 6 ft., ő ft. 00 kr., 6 ft., 6 ft.
50 kr., 7ft ,8ft . , 10 ft, 12 ft.

10,000 darabnál több szines férQ-ingek 1000 különböző mintában 1 ft. 50 kr., 1 ft.
80 kr., 2 ft, 2 ft. 60 kr., 3 ft.

Fehér m a d a p o l a n férfi-ingek 1 ft. 50 kr.. 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 8 ft.
50 kr., i ft.

Férfi-gatyák vászonból, magyar, félmagvar vagy franczia mintára 1 ft. 75 kr., 2 ft. 2
ft. 25 kr., 2 ft. 60 kr., 3 ft.

Női ingek vászonból, simák 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr , 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4 ft, 5 ft. himezve
8 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 fr,., 6 ft., 8 ft., 9 ft., schweiezi és franczia mellmustrával
4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft... 7 ft., 8 ft., 10 ft.

Nöi füzfi-vállak (Damen-Mieder) 1 ft. 50 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 60 kr
4 ft. 50 kr.

Fiu-ingek vászonból 4 éves 1 ft. 80 kr., 2 ft. 40 kr., 6 éves 1 ft. 85 kr.. 2 ft 40 kr
2'fc, 2ft.45kr., 10éves2fc.l0kr.,2ft.65kr., 12 éves2ft.40 kr., 2ft 90 kr 'Wt 50

. kr ,14 éves 2ft 65 kr., 3 ft. 15 kr., 4 ft. 20 kr., 16 éves 3 ft. 60 kr 4 ft 4 ft 50 kr
; Szines .fia-ingek 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ft. 25 kr., 6 éves 1 ft 25 kr., 1 ft 40 kr 'fi; éves
j 1 ft. 35 kr., 1 ft. 55 kr., 10 éves 1 ft. 60 kr., 1 ft. 75 kr., 12 éves l'ft 65 ÍV 2 ff
! 14 éves 1 ft. 75 k r , 2 ft. 10 kr., 16 éves 1 ft. 75 kr., 2 fr. 20 kr.
Mindennemü téli alsó mellények, nadrágok, h a r i s n y á k és e g y é b téli cz ikkek

férfiak és hölgyek számára nagy választásban.
F ö r a k t á r a a legjobb amerikai krinolinnak mindenféle színben 2 ft 2 ft 25 kr 2 ft

50 kr., 8 ft. _ 5 ftig. ' •» •
Szines a lsószoknyák 4 ft. 75 kr., 5 ft, 5 ft. 50 kr., 6 ft., 7 ft — lo f i

És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árie<?vzék kívánatra U » m . „
tesen elküldetik. - Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat r « m o n r K i hö íandi L irí»ndí

; vásznakban, vége 27 ft., 28 ft., 30 ft, 32 ft., 35 ft., 40 ft _ 120 ftiff mandi
Creaszvászon,vége 12 ft., 12 ft. 50 kr., 18 ft., 14 ft. 15 ft 1 6 f t idTft OA * „*. ft-„

: Vászonzaebkcndök, tuczatja 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 f 4 ft fio fa'fi ft « ft 7~ft « flf"
9 ft., 10 ft. - 20 ftig. ' * "• Ö U k n > ö "•' 6 "•' 7 f t - 8 f t > >

Törölközők, tuczatja 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr 7 ft 8 ft 10 ft 1 o ft — 20 Üie
Szines áiryi kanavász, vége 9 ft., 10 ft., l l ft [2' l Ü-W lá* '
Va^on^asztalkendök, « « £ . 5 ft, .5 ft 5 0 kr., 6 ft 80 kr., 6 ft.*io kr., f ft. 50 kr

hat személytől 24-ig; asztali

4 (t

a s y t e r i t ö k ' p ^ u e t - és tricot-paplanokból, kávés és csemegeken-

bevásárlásánál fehérnemüiek roppant hal-
. , , CIV máza következtében oly helyzetben vagyunk,

hogy a legnagyobb mennyiséget mindenkor készen szolgáltathatjuk
, ^ * T ! K ^ I d , e m é n yeket minden irányban utánvétellel még a levél érkezte napján

azonnal elküldünk es csomagolást nem számítunk, ugyszinte megrendelések leghama-
rabb elkészíttetnek.

187(3-8) Kollarits József és flai.

T I

**



460

HERTZ ALAJOS
ujonnan nyitott papirkereskedése

PESTER,
a hatvani- 8 magyar-iitcza sarkán

(az orvosi kar átellenében),
ajánlja gazdagén felszerelt raktárát mindennemü iró-, levél- és rajz-
pnpirok, ugyszinte mindennemü iró- és rajz eszközeit, valamint nag-
raktárát mindenfajta vonatozott kereskedelmi- cs ipar-könyvekben

' a legjutányosabb árak mellett.
Nem különben mindenféle levél-papírok monogrammal én név-

nyomattsl elkészítetnek.
100 db. 8-rét levél-papír névvel vagy két betüvel — ft. 50 kr.
100 „ „ finom ., ,. .. 11 i. —
100 „ „ „ - monogrammal . . . 1
100 „ „ „ szines „ „ . . . 1
100 „ látogató-jegy kőnyomat —

9tF" Minden fajta kőnyomdai munkák a legyorsabban és legjutá-
nyosabban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemü bör-diszáruk, mint
fénykép-albumok, iró-mappák, jegyzőkönyvek, pénztárezák, tin-
tatartók nagy választékban kapható. 176 (10-10

80
20
50
90

en

i4
«

:o
S

s

; Az iskOlák kezdetével ajánl

! TAKÁTSIA.
a „vőlegényhez,'[

Fia Ingeket vászonból:
0 éves 1 ft. 30 kr., 10 eves 1 ft

fiO kr . 12 «4 evesirt SOkr.l
/Szluf sék: 6 eves 1 ff. 10 kr., 1«|
l'\ éves 1 ft. 30 kr, l t -14 éve»|

I 1 ft 4d kr.
yf> Madapolamból: 6 év. 1 ft. 10 kr.,i

10 éves I lt. 20 kr., 1Í-14J
éven 1 (t. 40 kr.

' Fin labravaiók 6 éves 1 ft., 8 évest!
1 ft. 15 kr., 10 éves 1 ft. 25 kr.J
lt—14 éves I ft. 40 kr.

Ugy flnooiabbakat is.
.» hid-utcza * vastuskóhoi czim-(

tett házban.

w Mill
l\\

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, egyetem-ntcza 4. sz. a. megje-
lentek és ott, valamint minden hazai könyvkereskedésben kaphatók:

Medgyes Lajos. Protestáns családok imakönyve imadalokkal. (8-rét
392 lap), füzve 2 ft. Csinosan bekötve aranyvágással 3 ft. 20 kr.

Szász Károly. Buzgósá»; könyve. Elmélkedések és imák protestáns nők
számára. Egy aczélmetezettel. Második javított kiadás. (348 lap, kis
8-rét), kötetlen 1 ft. 50 kr. Csinosan bekötve arany vágással 2ft. 50 kr.
Diszkötésben 5 ft.

Zsehokke Henrik. Áhítat órái. Kiválogatva és fordítva Szász Károly
által. Két kötetben. (352, 444 lap 8-rét) fűzve 2 ft. 50 kr.

Velinpapiron, finom kötésben, aranyvágással tokban . 5 „ — „

500 darabból álló töke-jiihnyáj,
Kökényesen Nógrádmegyében szabadkézből eíadó, a vételbe bocsát-

kozni akarók bővebb értesitést nyerhetnek Dessewffy Titustól Kökényesen,
utoláó poeta Hatvan. 242(3-8)

sírboltokba és minden közönséges sirba valók,
mind szilárdságra, mind izlttes kiállításra, és kiváltképen még
arra nézve is, hogy arányszerüleg jutányosabbak a takoporsók-
nál; ugymint: 30", 40. 50, 60, 80, 100,' 150 egész 300 forintig

kaphatók

Beschorner A. ffl. és Társa
k. szab. érczkoporsó gyáruk-raktárában Pesten,

kis hid-uicza, a „Vadászkürt'* szálloda mellett.
ftS* Megrendelések vidékekről azonnal teljesittetnek, és pedig

az ideje korán tett távirati megrendeléseknél a koporsó-küldemény még
a megrendelési napon 30 mérföldön tál nem eső gőzhajózási- vagy vas-
uti állomásokra is megérkezik. 78 (25-84)

Egészen uj!
kitflnft hathatósába véneit igeo

ajánlatraméltó
dr. • prof. Herbert>fti«

ujjáalkotási-labdacsok
(Regenerations-Pillen.)

a férfiasság helyreállitására,
1 doboz ára 2 ft. a. é.

Egredül 8 kizárólag kapható:
Formágyi F.,

az „istennek szent anyjahos" czim-
zett gyógyszertárban Pesten, hol egy-
szersmind magyar-, szerb- s rumaenia
országok számára a főraktár létezik.

IMUUUUUHI
282(6-8)

Pezsgöbor
közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6 palaczkjiíval
s feljebb a Champagne leghirnevesb

gyáraiból, u. m.
Moít At'haarfou a Epernay crémant

rosé t ft. 50 kr.
Napoleon grand vin á Ay crémant

rosé 2 ft. 50 kr.
A. fentebbi ajokbó! Vi palaczkok-

ban 1 ft. 50 kr.
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét

mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 palaczk vétel-
nél 5°', engedtetik. 2289 (44—60)

Alexander Floch,
In Wien, Ober-Döbling Nr. 28.

Elöfizetési felhívás

VASÁRNAPI UJSÁG
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

1868. évi oktober—deczemberi folyamára.

Elöfizetési feltételek:
A Vasárnapi Ujság és Politikát Újdonságok együtt,

(„Országgyülési Beszédtár"-ral)
postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva:

Évnegyedre (oktober—deczember) . . . . 2 ft. 50 kr.
Csupán a Vasárnapi Újságra:

É v n e g y e d r e ( o k t o b e r — d e c z e m b e r ) . . . . 1 f t . 5 0 k r .

Csupán a Politikai Újdonságokra,
(„Országgyülési Beszédtár'1'-ral együtt):

Évnegyedre (oktober—deczember) . . . . 1 ft. 2 5 kr.
n g ^ B ^ A két lap, öszhangzó tartalmánál fogva magában egyesit
&^^f minden hasznos tudnivalót, 8 olcsó áránál fogva minden osz-

tálybeli olvasni szerető ember által könnyen megszerezhető; — minélfogva a
fentebbi elöfizetési felhívás a t. cz. olvasóközönség szives figyelmébe ajánltatik.

na^K^ Tiz előfizetett példányra rendes gyűjtőinknek s mindazoknak,
^ ^ ^ * kiklapjainkszámára előfizetéseket gyűjteni szándékoznak —

tiszteletdíjul egy ingyen példánynyal kedveskedünk. 8*T A pénzeslevelek
bérmentes küldése kéretik.

g$f A csupán Vasárnapi Ujságból — folyó évi júliustól kezdve,
még néhány tcljesszámu példánynyal szolgálhatunk.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(3_6) (Pest, egyetem-utcza 4-ik siám alatt).

Kiadó-tulajdonos Hfekenasl Gusztav. _ Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-utcza 4-dik sr.<m alatt).

39-ik szám. Tizenötödik évfolyam,

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

S * " " v ^ í í W f j a k ' * V a 9 á r n a p i ü j 9 a S é s P " 1 " " 4 " ' Újdonságokat Uletöleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál !0 krba, háromszori vagy tabbozöti
ál csak 7 krba szam.ttatik. - Kiadd-hivatalunk mamára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. fc Haa8e„8tein <• Vogler, Wollzeile Nro. 9. - Bélv^-dii kuloa

minden igtatás után 30 ujkrajczár.

Midőn a magyar történetkedvelők figyel-
me Erdély fővárosa Kolozsvár felé fordul,
hol hazánk történetírói s búvárainak egye-
sülete, a magyar történelmi társaság épen e
napokban tartá rendkiviili nagy gyülését,
nem lesz érdektelen s időszerűtlen Erdély
jeles tudósai közül azon férfiunak arczával s
élete főbb vonásaival megismerkednünk, ki
bár nem a szoros értelemben vett történet-
Was, hanem annak egyik fő segédtudománya,
* régiségtudomány (archaeologia) terén tette
nevét ismeretessé s tekintélyessé, s e tudo-
mányban, mely hazánkban az ujabb időben
oly nagy lendületet nyert, az
elsö rangu tekintélyek egyikévé
emelkedett. Torma Károlyt ért-
jük, a magyar tud, akadémia
tagját s jelenleg Belsö-Szolnok-
megye főispánját.

Azon kevés — kivált nálunk
igen kevés számu emberek
egyike ő, kik már nagyon fiatal
torukban megnyerik s megér-
demlik a valódi tudós nevet.
Szerteszét ágazó s sokfelé kap-
kodó mivelödésünk többnyire
felületes s ritkán gyümölcsöző '
szórakozásaitól a mélyebb ta-
nulmányozás felé fordulva, a
szakember alaposságával mi-
velte, kora ifjusága óta azon
tudományágat, melyet kedve-
l t e kiválasztott magának. Nem
élődött a mások tanulmányai-
ból és felfedezéseiből, hanem
Önálló tanulmányokat tett maga
8 már eddig is nem egy azelött
tisztázatlan kérdést hozott tisz-
tába, s nem egy felfedezést tett,
l̂ i a tudomány évkönyveiben

l e t és érdemkoszorút bizto-
számára. Igaz, hogy tere

volt háládatlan. Erdély
azon Erdélyé, mely nem

ésbbé gazdag a történelem,
^ a természet kincseiben.
r ° l minden nyom a multról
.be8zé], s a történelmi kor szürkülő hajnaláig j
^ t visszal, hol a római birodalom, meg a
|pk uralkodás beszélő emlékei hevernek'
jZ^tszórva úton és útfélen vagy a föld mé-
yeben, a városok s falvak, kőútak és várro-

alapjaiban: a régiségbuvár szorgalmas

T o r m a K á r o l y .
és kitartó munkássága s tudomány vezé-
relte szemlélődése nem maradhat meddő.
Az anyagban nincs hiány, csak alapos törté-
nelmi ismeret s biráló történelmi ész kell
hozzá— s Torma Károly ban ezek nem hiány-
zanak.

A tudomány ösztöne mellé Torma Károly
a származás és növeltetés által a hazafiság

melynek atyja József, Veér Farkassal együtt,
volt egyik vezérférfia s több országgyülésen
szabadelvü ellenzéki követe. Gyermeki tanul-
mányait az apai háznál kezdvén meg, a
gyrnnasiumi tanfolyamra, részint közelség,
részint a német nyelv gyakorlata tekinteté-
ből Beszterczére vitetett, a szászok virágzó
ev. gymnasiumába. Pár év mulva Kolozs-

nemes lángját nyeré. Oly apának fia, ki j várra ment át, hol előbb a sytnnasiumot,
Erdély alkotmány-harczaibarj a legalaposb
képzettségü jogtudók s legszilárdabb jelle-
mű hazafiak egyike;korán fölébredt s kifej-
lett a fiúban is a hazafiság s szabadelvüség,

TORMA KÁROLY.

s ő szintoly fiatalon adta jelét hazafiságá-
nak, mint tudományosságának. Életrajzának
itt következő vázlatos vonásai meg fogják
erről győzni az olvasót.

Torma Károly 1829-ben, deczemb. 10-én
született Kudún Belsö - Szolnokmegyében,

azután a bölcsészeti és jogi tanfolyamot is,
mind kitünő sikerrel, végezte. 1848-ban
atyja mellett mint követi irnok s gyakornok
jelent meg az akkor utolsónak tartott erdé-

lyi külön országgy ülésen. Atyja,
magais jeles jogtudós s a mellett
történetnyomozó, fiát korán be-
vezette mind a politikai életbe,
mind a tudományba, s az ifju
már ekkor nagy reményekre
jogosította atyja barátait s is-
merősit, mely remények azután
egész mértékben beteljesedtek:

Az 1848-ki események azon-
ban minden jóravaló magyar
ifjunak csak egyetlen pályát
hagytak nyitva: a katonait. A
törvényhozó teremben és a kor-
mányon az öregek bölcseségére
volt szükség, de az ifjakat
bárminő szellemi tehetségekkel
voltak is fölruházva — a haza
fegyverre szólította. Torma
Károly is honvéd lett, s mind-
végig résztvett a táborozásban.
Hadtestét a vég Zsibónál érte
el, ott tette le a fegyvert. Sze-
rencsésen megmenekülvén a
besoroztatástól, 1855-ben meg-
nősült, s visszavonulva a világ-
tól s a közéletnek a hazafiaktól
akkor ugyis elzárt sorompóitól,
falusi jószágán a gazdasággal
és a tudományokkal foglalko-
zott. Huszonnégy éves volt s
az élet egy egész tettdús szaka
állt már háta mögött. A genius
más mezökre hivta.

Gazdasága kevésbbé foglalta el s töl-
tötte be lelkét,mint kedvencz tanulmányáig
búvárkodásai. Ezek eredményével, archaelo-
giai leveleivel, elöször a Kolozsvári Közlöny-
ben lépett a világ elé s ragadta mindjárt
magához a tudósok figyelmét. Második ter-

Pest, szeptember 27-én 1868.


