
fiáth Mór legujabb kiadásai
Megrendelhetők saját könyvkereskedéséből Pesten, ttáz!H:K)

Kugler mellett, és minden 1 -ünyvárustiál:

1849—1866.
Adalékok a kényaralom ellenes mozgalmak

TÖRTÉNETÉHEZ
T a r ta 1 o m:

I. A magyar menekült hadsereg létszáma decz. 11-ről 1849. Suinlán.
II. Visoezky tábornok az ország kormányzójához. Orsova aug. 17. 1849.

III. A kormányzó rendelete Asbóth Sándor vezérsegcdhez az emigratití ügyé-
ben, s a személye körüli katonai szolgálat ügyében. Kutaya ápr. és szept. 1»63.

IV. 1851. Az emigratió távozása Kutavabol.
V. 1852. Kossuth Asbóth Sándorhoz. Fegyverek, torok kölcsön és a Magyar-

országba való betörés ügyében, l l levél Szirmay Pálleveleaz európai emi-
gratió pártoskodásairól. Hajnik levele az emigránsok személyes viszonyairól.

VI. 1853. Kossuth Asbóth Sándorhoz és Boy lehoz a törökkel való alkudo-
zásuk, a kölcsön és a betörés iránt. 5 db. Vnkovics. S. Asboth Sándorhoz.

VII. 1854. Kossuth izgató levele az amerikai republikánusokhoz asenatusellen. 2
db. A Kossuth-dollárokra vonatkozó jegyzékek. Lövell Asbóth Sándorhoz.

VIII. 1855. Somssich Asbóth Sándorhoz.
IX. 1859. Kossuth tárgyalásai III. Napoleonnal, Nepoieon herczegted, az

olasz kormánynyal; a felkelés tervezete. — Jelentés az ugy állásáról
Magyarországon és Olaszországban. — A nemzeti igazgatóság kiáltványa.

X. 1860. Asbóth Kossuthoz M invasió és az einurulió ügyében.
XI. 1861. Az 1861-ki eseményehhez.

XII. 1863—1866. Az Almássy és !Vedetzky-féle összeesküvésekhez ésa 66-ki
eseményekhez. Ara 1 ft. CO kr.

Az 1870—Tiki porosz-franexia háboru.
Politikai és katonai szempontból, elöadja

RÜSTOW V.,
schweizi ezredes.

JtGT Hadi térképekkel e* tervekkel. "̂ Mf
Elsö és második füzet. — i r a 2 ft. 40 kr.

KEMÉNY ZSIGMOND tanulmányai. Kiadja Gyulai Pál. 2 kötetben. Ára füzve
4 ft. 60 kr., angol diszkötésben 6 ft.

TOLDY FERENCZ. Magyar államférfiak és irók. Életrajzi emle'kek. 2 kötet.
Ára 3 ft. 60 kr., angol diszkötésben 5 ft.

TOLDY FERENCZ. Magyar költők élete. 2 kötet. Ára 3 ft. 60 kr., angol disz-
kötésben 5 ft. 40 kr.

KAUTZ GYULA. A társulási intézmények a nemzetgazdaságban. A m. tud.
akadémia által a nagy Fáy-dijjal koszoruzott pályamü. Diszes nagy 8-rét
Ára fűzve 3 ft. 60 kr., angol diszkötésben 4 ft. 50 kr.

Tartalom: Első könyv. A részvény társulatok. Második könyv. A ban-
kok, s különösen a jegybankok. Harmadik könyv. A földhiteli, ipar-és ke-
reskedelmi bankok, s a biztositási intézetek különösen. Negyedik könyv
A népbankok és takarékpénztárak. Ötödik könyv. A társulatok, termelési
és fogyasztási egyletek. Függelék. Egyéb közgazdasági egyesületek ég tár-
sulási intézmények.

LABOULAYE EDUARD. AB Egyesült-Allamok törtenete. A S-ik kiadás után
francziából fordítva. Elsö kötet: A gyarmatok a forradalom elött (1670 —1763).
Második kötet: A függetlenségi harcz (1763 — 1782). Harmadik kötet: Az
Egyesült-Államok alkotmánya (1783 — 1789). Elöfizetési ára 6 ft. Bolti ára
6 ft. 60 kr

B. EÖTVÖS JOZSEF. A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az
államra. Második átdolgazott kiadás. Két kötet. Előfizetési ára 6 ft. Bolti
ára 6 ft.

SZEMERE BERTALAN összegyűjtött munkái. Első és második kötet: Szám-
űzetés alatt irt napló. Ára 5 ft. Harmadik és negyedik kötet: Utazás kele-
ten a világosi napok után. 2 kötet. Ára 4 ft, ötödik kötet: Levelek.
(1849—1862.) Ára 2 ft. Hatodik kötet: Szépirodalmi dolgozatok és beszé-
dek a forradalom előtt és után. Ára 2 ft. A hat kötet diszes angol kötés-
ben 17 ft.

TOMPA MIHÁLY összegyűjtött költeményei életrajzzal és jegyzetekkel.
Kiadják : Arany János, Gyulai Pal, Lévai József, Szász Karoly. Diszkia-
dás 6 kötetben, a költő arczképével. — Ára füzve 7 ft. 20 kr. Pompás diszkö-
tésben 12 ft. , 1059(1 — 2

AZ ESZTERHAZY-KEPTAR eredeti fényképekben. Szövegét irta Keleti
Gusztáv. Nagy ivréten, vastag halványsárga papiron, pompás diszkötésben.
Ára 22 ft. Nagy ivréten, ugyanoly papiron, pompásan aranyozott disztokban
(cartonban), melyből az egyes képek kivehetők. Ára 21 í't. Nagy negyedrétben,
halványsárga vastag papiron, pompás diszkötésben. Ára 12 ft.

Heckenast Gusitáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetom-uteza 4-ik
szám) megjelent és minden hazai könyvárusnál kapható:

A NŐK HIVATÁSA.
Irta

BENICZKY IRMA.
A mü tartalma:

Előszó. — Bevezetés. - Az anyai befo-
lyás. — A nők befolyása a társadalmi életre.
— A nők befolyásának műkőre, természete
és kiterjedése. — Az anyai szeretet. —
Milyen eszközök biztosithatják a nők sze-
mélye* befolyását? — A nök neveléséről.

Még nehány fontos szó a nevelésről. -
Első lépés a nők szellemi felszabadulásának
pályáján. — A nők műkőre. — Mit tanulja-
nak a nők ? — Élvezetek és mulatságok. —
Tapintat és taktika. — A nők munkássága
azelőtt és most. — A nókérdés és annak

— Mi legyen a nőnevelés valódi tárgya? — megoldása.
(Nyolczadrét 352 lap) füzve 1 ft. 20 kr.

Walser Ferencz
góp- és tnzo!tó-szerek gyára,

boraiig- és erez-öntödéje
'estin, a király-utcza végén, a polg. lövöl-

dével szemben — ajánlja a t. közönségnek
mindennemü tűzoltó- és kerti fecskendőit,
Hzivnttyuit ea kut-fsöveit; valamint uj
szerkezetű öiitiiseö-eszközeit s mindenféle

és tűzoltó készületeit is.

Tizennyolczadik évfolyam.

AB ataiauosan Jónak elismeri valódi s egészen frtaen érkezeti

SCBNEEBERIÍI NOVENY-ALLOP
mell- * tüdőbetegek számára,

| ovábbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodáe,
orokgyuladáeok s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható :

t'ESTEN: Török József gyógyszerész urnál a király-utezában, — dr. Wagner D.
gyógyszerésznél a váczi-uton, -- Thalmayer A. és társa, — Osietaztv
F., — Schlrk J., — és Gerhardt A. uraknál.

8 U D A M : 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.
Csúton: Borsay F. gysz.
Debreczenben: GöltlN. gy
Deésen: Krémer S.
Uettán: Braunmüller J. gy.
Revecserben: Hoffmann B.
Eszéken: Kawilowicz gysz
Kperjesen: Zsembery Ign
Érsekujvár: Conlegner Ign.
Egerben: Wessely gysz.
Ozéken : Thürner 6ai és

Dessáthy gyógysz.
Győrött: Brunner F.
Gynlán : Lukács gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V.
Hátszegen: Mátesy B.gysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Janosházán: Kuna gysz.
Jolsván: Maleter gysz.
Kaposvártt: Schröder J.gy.
Kőszegen : Strehle gysz.
Károlyvártt: Benich J.
Kis-Martonban: Kodolányi

gysz. és Spatay A.
Kassán: Esehwig E
Késmárk: Generdch C. és A.
Kecskeméten: Papp M.
Karánsebesen: Weber A. gy.
Károlyfehérvártt: Fischer

Ed. gyógysz.

Kolozsvártt: Megay M. C.
Körinöczőn : Draskóczy gy.
Károlyfehérvár: PischerÉ.
Kabinban: Stojánovies.
Kan-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.
Munkácson: Gröttier L.
Mohácson: Kőgel D.
Nagybányán: Horaesek J.
Nezslderben: Fuchs J.
Nyitran: dr. Láng E.
Nyíregyházán: Hönsch Ede

gyógysz.
Nagy-Becskereken: Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsán : Welisch

és Lovack gyógysz.
Nagy-Károly: Schöberl C.
Nagykikinda: KomkaA. J.
Nagyváradon: Janky A.
Nagyszombatban: Pantot-

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

és Dussil gysz.
Rosnyón : Posch J. gysz.
Rimaszombat: Hamaliárgy.
Rnman: Milutinovitz S.
R ékáson : Boromi K. gysz.
Szászváros: Sándor R. gy.
Szabadkán: HofbauerI.gy.

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

Legjobbféle

tyuk8zem-tapasz,
Schmidt os. kir. főorvostól, egy skatulya

ara 23 kr.

Dr. Behr ideg-extractusa,

S.-Sz.-Györgyön: ötvös !\
gyógysz.

Sopron : Voga és Rup;
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 8. gysz
Szathmáron: Juracsko P
Szent-Miklóson: Haluscbks

P. gyógysz.
Szarvason: Réthy V.
Szentesen: Eissdorfer G. gy

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Rotfc

gyógysz.
Tokajban: Krotzer A. gy
Tordán: Welits és Wolf.
Tatán: Niertit F. gysz.
Török-Szent-Miklós: Piu

lösz 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

1055(1-6)'

ac idegek erösitésére s a test edzésére ára
70 kr.

L valódi gyógyszer
Lobry és Parton-tól Utrechtben, a skrofalák
s bórkütegek sat. gyógyítására. Egy Üveg

ára 1 ft.

Stíriai Stub-havasi-nÖTény-
nedy

mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

Die „Zeitschrift für gerichtliche Medicin, öffentliche Gesund-
heitspflege und Medicinal-Gesetzgebung" bringt in Nr. 48 vom 27.
November 1866 űber „Schneebergs Krauter-AHop" Folgendes:

„Der aus Alpenkrautern bereitete „Schneebergs Krauter-Allop" des Herrn
Apothekers Bittner in Gloggnitz, und Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, ist
bei allén katarrhalischen und entzündlichen Krankheiten der Respirations-Organe ein
vorzügliches Unterstützungsmittel. Er mildert besser als allé anderen Syruparten jeden
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
Affectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten n. 8. w.
wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, besanftigenden und reizmildernden Eigen-
schaften mit günstigem Resultate angewendet."
Főraktár: BITTNER GYULA, gyógyszerésznél Gloggnitzban..

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

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

dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai VjdongAgokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak "helye, egyszeri iktatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
7 krajcárba számittatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad B^she..: Oppelik Alajos, Wolkeile Nr. 22. és Haasenste.n eS Vogl-r, Wollze.le Nr. 9 . -

| y Hirdetési
t5bb«BÖri igtatásnál csak 1 kraj
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajczár.

Mult ápril 30-án volt kétszáz éve, hogy
gr. Zrinyi Péter horvátországi bán és Fran-
gepán Ferencz őrgróf Bécs-Uj hely en, gróf
Nádasdy Ferencz királyi helytartó és or-
szágbiró Bécsben hóhérbárd alá hajták fe-
jüket, mint „felségsértök és lázadók", mon-
dák német biráik, mint a magyar szabad-
ság vértanúi, hitte és hiszi még mai napig
legnagyobb részt a honi közvéle-
mény.

Történetüket le napjainkig ho-
mály burkolá, mert a dolog ter-
mészeténél fogva titokban folyó

A bécs-ujhelyi és bécsi vértanuk.
(1671. ápril 30.)

nek jelentései, az összes periratok, a mi-
niszterek által a császárnak tett fölterjesz-
tések, ennek rendeletei napjainkig senki
által nem vizsgálva, közzé nem téve, he-
vertek a bécsi titkos állami és a budai
kamarai levéltárban. — A mi a közönség
tudomására juthatott, csak a külszin volt,
a többit a történelemnek mende-mondák s

többet ne mondjak: Szalaynak elbeszé-
lése, mely pedig a legteljesebb, legalább
nagy részben nem valo, miért azonban öt
okolni nem lehet. Napjainkban e titkolózás
megszünt. A kormány elismerésre méltó
készséggel nyitja meg levéltárait a kutatók
előtt, és igy most már képesek vagyunk az
összeesküvésnek eléggé teljes, hiteles törté-

netét megirni, és kimondani, hogy
bármily keveset tudtunk is az
összeesküvés részleteiről: a fősze-
replők jelleme felől mégis elég he-
lyes felfogás képződött. Senki sem

Az 1671. ápr. 30-ki vértanuk

összeesküvésükre vonatkozó adatokat a bé-
csi kormány féltékenyen ^ elrejté a törté-
nelem elött. A vádlottak és tanuknak val-
lomásai az összeesküdteknek fölfogott le-
velei és irományai, a császári közegek-

aiig nehány itt-ott elszórt megbízhatóbb
adatokból kellett összeállitani. Nem lehet
tehát csodálni, hogy ez összeesküvésnek
történetét a maga valóságában történet-
íróinknál hiában keressük, s igy, hogy

kételkedik, hogy lépteiket nemcsupán a haza-
szeretet, hanem a nagyravágyás is vezérle.
E meggyőződés mellett is óvakodnunk kell
azonban, nehogy igazságtalanokká legyünk;
mert azon nagyravágyás, mely mag*

19-ik szám.

Pest, május 7-én 1871.
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polczra tör, mivel a magas polczon lehet
használni a hazának: elnézésre, sőt tiszte-
letre méltó, mig kárhozatos csak az, mely
egyedül maga magának használó czélt tö-
rekszik elérni. Melyik részre hajlott inkább
Zrinyinek, Nádasdynak nagy ra vágyása?
leghitelesebben tetteik tudják megmon-
dani. *)

Zrinyi Péter, midőn a vérpadra lépett,
49—50 éves volt, roppant testű, óriás erejü
férfi, ki már mint ifju egy vadkannak fejét
egy csapásra leütötte. Atyja gr. Zrinyi
György, horvátországi bán, unokája a szi-
gethvári hősnek, Pázmány által az ágostai
hitvallásról a katholika egyház kebelébe
téríttetvén, halálakor (1626.) fiait, Mik-
lóst és Pétert, a nagy primás gondjaira
bizta, ki őket, a mig élt, nem is téveszté
szeme elől.

A két testvér közül Miklós, mint nagy
költő,nagy hazafi, nagy hadvezér tünt ki, és
ideáljáválőn gyengébb tehetségü és kevés ön-
állósággal biró Péter öcscsének, ki azonban
bár szinte sok olvasottsággal birt, és báty-
jának „Szigethi veszedelmét" horvátra lefor-
ditá, tulnyomólag bárdolatlan, nyers katona
maradt, garázda, izgága szomszédjai közt
békés időben, de rettenthetlen és fáradhatlan
vitéz a csatatéren, ép ugy mint hires őse, a
szigethvári hős. A cserében, melyet 1649-
ben bátyjával kötött, ez a Muraközt és a csa-
ládnak magyarhoni javait, Péter pedig Üzály,
Ribnik, Boziakot és a tengermellékét, Buc-
cari, Buecarizat, Porto-Rével, melyet a Zri-
nyiék Uj Zriny-nek neveztek, kapta, s igy,
mig Miklós Magyarországon, a Dráva men-
tében harczolt, Péter a horvát végeket vé-
delmezte, és a ,,Szigethi veszedelem" szavai
szerint .,rettegtette Boszniát, Herczego-
vinát,"

Az ország e távol zugában, családi
köre nem volt oly magyar, mint érzelmei.
Neje Katalin, a fél olasz, fél horvát Frange-
pán családból, ugy látszik, értett, de nem irt
magyarul * * ) ; gyermekei sem az anyatejjel
szivták magukba a magyar nyelvet * * * ) , de
benne — mint fenmaradt szép magyar le-
velei bizonyitják — nem veszett ki a nem-
zeti magyar szellem, mely Pázmány gyám-
fiát, s a legelső magyar epikus öcscsét meg-
iltette.

Miklósés Péter ugy szólván gyermekségük
óta harezmezököri éltek végbeli csatákban:
nagyobbszerü diadalokra azonban csak ] 663-
ban, a török háboru kitörésekor nyilt alkal-
muk. Miklós a Duna mellett és a Drávánál,
Péter Horvátországban verte a törököket.
Jurjevestenénél 1663. okt. l l . nem egészen
2000 emberrel 9000 törökre rohant, és őket
véres tusa után tökéletesen szétvervén, meg-
mentette Horvátországot, Krajnát a vég-
pusztulástól; történt pedig ez akkor, midőn
az osztrák tábornokok, egy Montecuccoli a
Dunánál, egy Auersperg Horvátországban
seholsem mertek szembe szállni a törökök-
kel. A lelkesedés, melylyel Zrinyi Pétert
honn és külföldön üdvözölték, kissé elkapta,
és ellenségei mondák, hogy ezóta semmit-
sem tartott többé lehetetlennek. De ezt cso-
dálni nem is lehet. Hunyadi János óta nem
volt magyar ember, kit a külföld — kezdve
a pápán, a franczia királyon, az olasz és
német fejedelmeken, le a röpiratokig, me-

*) Lapunk mult számában mi is legnagyobb részt
Szalay előadása nyomán közöltük az összeesküvés történe-
tét. Örülünk, hogy derék munkatársunk ez uj adatokra
fektetett történeti rajzával e nevezetes történeti eseményt
tisztább világításba helyezhetjük. Szerk.

**) Kezemben volt egy magyar levele Széchy Máriához,
melyet 6 csak aláirt, de aztán sajátkezüleg nehány horvát
szót tett hozzá.

***) Vitnyédy egyik levelében inté Zrinyit, küldje fiát
magyarul tanulni.

lyeket a legujabb győzelmekről Augsburg
vagy Frankfurtban áruigattak — ugy di-
csöitett volna, mint a két Zrinyit.

Zrínyi Miklósnak egy nagy eszméje
volt: ki akarta békiteni a hazafiakat, ki-
ket magánérdek és vallási meghasonlás
folytonos viszálykodásban tartott , hogy
egyesült erővel kiverhessék a törököt az
országból. E terv valósitására némi remény
mutatkozott az 1663-ki diadalok, és végre
a szentgothárdi nagy csata után: de Bécs-
ben jobbnak látták rögtön, Vasváron, 1664.
aug. 10. békét kötni, úgyhogy nemcsak a
török ereje meg nem gyengittetett, hanem
Érsekujvár és mindaz, mit a török a háboru
folytán elfoglalt, birtokában maradván,
igája még nyomasztóbbá lett, mint valaha
volt.

Zrinyi Miklós és Péter ebben csak az
udvarnak régi politikáját látták, kész-
akarva gyengiteni a magyart, hogy ne le-
gyen ereje a németeket nyakáról lerázni.
Miklóst ugyan, mielőtt még valamibe kap-
hatott volna, egy vadkan vadászat közben
megölé, de Péter nyomdokain haladt, és kül-
földi segélyt keresett az ország felszabadí-
tására, a török ellen való oltalomra. Remé-
nyét a franczia udvarba veté, mely a Zrí-
nyiek iránt a háboru alatt szóval és tettel sok
jó akaratot tanusitott. A velenczei és bécsi
franczia követek által segélyt szoi'galma-
zott. XIV. Lajos azonban még nem akar-
ván a császárral összetűzni, Gremonville
nevü bécsi követe által csak igéretekkel
tartá Zrinyit, várjon jobb és alkalmasabb
időkre.

De nemcsak Zrínyi Péter volt elégület-
len; a nyomoruságos helyzet, a német hadak
garázdasága, a bécsi kormány kétes tettei
által szított bizalmatlanság mindinkább
növelte országszerte az elkeseredést, mely
végre a nádorra, Wesselényi Ferencz-re is
elragadt, ki eddig mindig iparkodott a nem-
zet és kormány közti összeütközéseket ki-
egyenliteni. A Habsburg-háznak e régi hive,
ki érte harczolt a svédek, francziák, erdé-
lyiek, törökök ellen, érzé, hogy a nemzet
ily viszonyok közt romlásnak indul, ha ösz-
sze nem szedi erejét: és neje Széchy Mária,
Zrinyi Péterrel elsö unokatestvér, a kalan-
dos vállalkozó ,,Murányi Vénus", Leszenyei
Nagy Ferencz nádori itélőmester és Bory
Mihály korponai kapitány meghitt embe-
reivel rávették, hogy midőn Zrinyi Péter
1666. tavaszán leánya Ilonának lakodalmára
a felvidékekre jött, magához hivatta és vele
1666. ápril 5. Stubnyán szövetséget kötött,
összeesküdött a haza siralmas végromlásá-
nak elháritására, mit akkép véltek elérhetni,
hogy Zrínyi a nemzet nevében Gremonville-
hez fordult, és tőle franczia pénzt és haderőt
kért oly feltétel alatt, hogy a magyarok
XIV. Lajosnak egyik fiát, vagy más va-
lamely franczia herczeget királyukká vá-
lasztják.

E szövetségnek hire nem maradt egészen
titokban, különösen eljutott gr. Nádasdy
Ferencz országbiró füléhez, ki akkor Ma-
gyarországnak leggazdagabb, és Zrinyi Mik-
lósnak halála után legeszesebb embere volt.
Ösei közül, szép atyja, Tamás, a nádor,
egyike volt azoknak, kiknek az osztrákház
a magyar korona megtartását köszönhette;
öreg atyja, Zrinyi öreg atyjával, mint hires
törökverö szerepelt, és férje volt a csejthei
szörnyeteg Báthory Erzsébetnek. Atyja Pál-
ról nem sokkal többet mondhatunk, mint
hogy buzgó protestáns volt; maga Ferencz
azonban, hajolva Eszterházy Miklós nádor
beszédeire, ki vele polemizálva régi irodal-
munknak egyik nevesebb prózai müvét irta,
1643-ban mint 21 éves ifju katholizált, s
ezentul kemény üldözőjévé lett ama feleke-

zetnek, melyet ősei a legbuzgóbban párto-
lának.

Nincs okunk kételkedni, hogy Nádasdy
őszinte meggyőződésből cserélt hitet, de azt
is meg kell jegyeznünk, hogy e fordulat az ud-
var elött csak hasznára vált. Nádasdy pedig
kereste az udvar kegyét. Lelkében mérhetlen
dicsvágy lakott. A tudományok, melyek-
nek sokféle ágában volt jártas, és melyek
közül, különösen a történelem Maecenásának
tekinthette, nem elégitek ki lelkét. Hata-
lomra, befolyásra vágyott, s azoknak elnyeré-
sére nem szünt meg leleményes észszel terve-
ket kovácsolni. Eszközeinek megválasztásá-
ban épen nem volt kényes; eszét és hatalmát
senki sem vonta kétségbe, de azért még
sem tudott a nemzet elött oly tekintélyre
vergődni, mint a csekélyebb vagyonu Zrinyi
Miklós, vagy a sokkal gyengébb tehetségü
Wesselényi Ferencz. O nem volt katona. Bár
hadi tisztségeket viselt, még sem tudunk
egy csetepatét sem felmutatni, melyben a hős
Nádasdyak ivadéka vezérszerepet vitt volna.
Sok erkölcsi bátorság és vállalkozási szel-
lem mellett hiányzott benne a tetterő, s
azért őmaga is czéljainak elérésére adiplo-
matia vakandok utait válasz tá. Sohasem
játszott nyilt szerepet. Mig Erdélyben Rá-

I kóczi György hatalmas volt, feléje hajlott,
Wesselényi és mások ellenében. Késöbb
megforditá a köpönyeget; buzgó udvari
lett, és a német miniszterek kegyét besugá-
sok által igyekezett kiérdemelni, megtar-
tani. Mig az egész ország lármázott a német
hadak ellen: ő mellettük volt, s ö hiusitá
meg Wesselényi és Lippaynak eleve táplált
szándékát, ünnepélyesen tiltakozni a vas-
vári béke ellen. íly eljárás mellett, és ter-
mészettől fogva irigy lévén, ellenségeske-
désben volt a Zrínyiekkel, Wesselényivel,
kihez azonban most közeledett, látván, hogy
egy nagy nemzeti mozgalom van vezérlete
alatt készülőben. Nádasdynak legközelebbi
czélja a nádorság volt, melynek Wesselényi
betegsége mellett nemsokára meg kellett
ürülni; a méltóságot a nemzet töltvén be
választás utján, a közvéleményt meg kellett
nyernie, mig más részt, ha a nemzeti moz-
galom titkaiba beavattatott, mindig mód-
jában állott az udvar kegyelmét egyik-má-
sik felfedezéssel magának biztositani.

Wesselényi örömmel fogadta Nádasdy
közeledését; vele is szövetséget kötött, vele
is összeesküdött. 1666 végén Bécsben levén
Lipót császár esküvőjén, teljesen kibékité
Zrinyi Pétert az országbíróval, és igy jött
létre köztük 1666. decz. 19. egy magyarul
szerkesztett uj szövetség-levél, melyben Ők,
mint a haza legfőbb oszlopai, megfogadták,
hogy saját szavaik szerint: „valamit Ma-
gyarországnak s nemzetünknek javára,
megmaradására és előmenetelére elménkkel
feltalálhatunk, s az megcselekedhető leszen,
azokat mind elkövetjük szorgalmasan, s ha
másokhoz való folyamodással köll is annak
meglenni, effectuáljuk: nem látván se re-
mélvén ilyen utolsó romlásra jutott állapo-
tunkban senkitől bizonyos reménységet elő-
menetelünkre, sőt csak ezen statusban való
megmaradásunkra is !"

Wesselényi és emberei több felvidéki
protestáns nemest is beavattak a titokba,
Szepessy Pált, Szuhay Mátyást, Fáy Lász-
lót és másokat, kikkel Nádasdy 1667. márcz.
9. Beszterczebányán külön szövetséget kö-
tött. Az elégületlenek kétfelé forditák figyel-
müket segély végett. Zrinyi csak franczia se-
gélyről akart tudni; perhorreskált minden
közeledést a törökhöz, mig Wesselényi, a ti-
szai szövetségesek s kivált a protestánsok
Erdélynek és a töröknek segélyébe vetek
bizalmukat. A francziával semmire sem men-
tek, söt Gremonville óva inté Zrinyit Ná-

dasdytól; midőn pedig a portai követnek
adandó utasításról tanakodtak — Zrinyi tá-
vollétében— Wesselényi 1667. márcz. 28-án
meghalt.

A vezérnek halála után megakadt a i
mozgalom. Nádasdy, ki most a prímással
királyi helytartóvá lőn, ismét az udvarhoz í
közeledett, és legfőbb gondja arra irányiilt,
hogy részvétele az összeesküvésben valami-
kép ki ne tudódjék.

1667 végén Széchy Mária, embereivel j
és Zrinyivel uj lendületet adtak ismét a'
dolognak. A követ, kit Apaffy még Wesse-
lényi megbízása folytán a portához küldött
segélyért, ugyan hiában járt, de Zrinyinek
nem is kellett a török segély. Az ő ideálja
inkább a török ellen való háboru volt,
melyre a lengyeleket, moldvaiakat, erdélyie-
ket, magyarokat szövetségbe akarta gyűj-
teni, az osztrák udvar ellenében, franczia
segélylyel, s azért most a felvidéki főkapi-
tányságot akarta elnyerni. E czélra 1668.
telén bejárta a felföldet, Lengyelhonban
kezdett alkudozásokat és mind erről hiven
értesité szövetségeseivel Nádasdyt, ki Wes-
selényi halála óta a mozgalom fejének te-
kintetett. Zrinyinek nem jutott eszébe el-
lene feltámadni, de Széchy Mária, Bory és
Nagy Ferencz, kik féltek Nádasdy álnok
hatalmas természetétől, mig Zrinyit kényük
kedvük szerint vezeték, kezdek öt izgatni
az országbiró ellen, felkorbácsolván nagy-
ravágyását. Törekvésük csakugyan sikerre
vezetett, mert Zrinyi mindinkább kihült
Nádasdy iránt, mi ennek éles szemét el nem
kerülte.

Ekkor 1668. augusztusban jöttei a pilla-
nat, midőn Bory és Nagy fel akartak kelni,
önerejükből, külföldi segély nélkül. Azon-
ban a protestánsok nem akartak Erdély i
nélkül felkelni. Nádasdy, kinek a parancsot
kellett volna adni, habozott, semmit sem
tön, söt még a tervet sem közié Zrinyivel,
félvén, hogy annak meg fogna tetszeni. E
habozás közben árulója akadt az összees-
küvésnek, az udvar egyet-mást megtudott,
ugy hogy Bory, Nagygyal, Széchy Máriával
legjobbnak találták, magukat megmenten-
dök, feljelenteni az egész összeesküvést az |
udvarnak. '

Sem Zrinyi, sem Nádasdy nem tudtak
semmit ez árulásról, mert az udvar gyen-
gének érezvén magát, nem vélte tanácsos-
nak a szigort, és mindent a legnagyobb
titokban tartott. A magyar ügyekben akkor
Bécsben legtöbb befolyással Rotthal János
gróf birt, anyja után magyar, egyike azon
kevés számu németeknek, kiknek a magyar
alkotmány ugyan nem tetszett, de azért a
magyarokat nem gyülölék. Ez, Nádasdynak
halálos ellensége levén, Zrinyi által akarta
lecsendesiteni a magyar ellenzéket, és Ná-
dasdyt, mint a bajok szítóját, megbuktatni.
Terve azonban sem egyik, sem másik tekin-
tetben sem sikerült, ámbár Zrinyit rávette,
hogy Nádasdyt az udvarnál bevádolja ,(1669.
jún. 21.) minek hirét vevén Nádasdy, a csá-
szár lábaihoz borult, és szin-tén vallomást
tön, elmondván — az öt kiválólag terhelő
körülmények bölcs elhallgatásával — az
egész összeesküvésnek történetét. (1669.
okt., nov.) Bécsben igy már mindent tudtak,
többet, mint a mennyit Zrinyi vagy Ná-
dasdy felfedezni jónak láttak. Zrinyinek
kegyelmet adtak; Nádasdy azonban csak
kétértelmű választ kapott, határozott ke-
gyelem nélkül, mi őt, nem ok nélkül, foly-
tonosan aggódásban tartá. ( V é g e követk.)

Pauler Gyula.
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Az első napsugár.
Kora tavasz első napjának
Uj létre keltő hajnalán
Egy napsugár hatolt szobámba,
S vigan játszott rideg falán.
Egy fényes szál arezomra tévedt,
S csiklánda, míg fölébredék.
Oh e sugárka földeríté
Borus lelkem bús éjjelét!

Oly nagy volt fénye, mint az Urnak
Szent homlokán a glória,
Midőn a semmiség helyébe
Egy mindenséget alkota,
Es ujjait parancsra nyujtván,
Világosság özönle szét. —
Oh e sugárka földeríté
Borus lelkem bús éjjelét!

E fényt látám ama sugárban,
E láng hatott be lelkemig,
Hol egymást kétség és reménység
Vívódva gyötrik, tépdesik;
Hol győzelemre jobb hitemnek
Hatalma még nem volt elég . . .
Oh e sugárka földeríté
Borus lelkem bús éjjelét!

Harczolva kétség és reménység
A vég, a győzelem felett,
Megtépte egymás szárnya tollat,
S csak lelkem lett szárnyaszegett;
Csak ő nem birt magasra szállni,
Oh föld, föléd, oh ég, feléd!
Oh e sugárka földeríté
Borus lelkem bús éjjelét!

A csüggedés, a névtelen bú,
Melynek nem is tudám okát,
Miként az éj, és minden szörnye,
Futott e fény elől tovább.
E fényt követve, föltaláltam
A jó utat, mit keresek. —
Oh e sugárka földeríté
Borus lelkem bús

Kit a bölcselkedés homálya
Kétségbesés felé riaszt:
Keressen künn, a természetben,
S találni fog enyhet, vigaszt;
Nagy kérdésekre bizton adja
Nyilt, s egyszerü feleletét,
S világot gyújt, mint földeríté
Borus lelkem bús éjjelét!

Bartók Lajos.

A nőkérdés különböző knltnrorszá-
gokban.

A nő-nem társadalmi állásának javítását im-
már minden polgáriasult államban szükségképen
beismerik. Amaz állás, melyet nőinknek a közel
jövőben el kell foglalniok, nemcsak a munkakér-
déssel, hanem modern kultúránkkal is kapcso-
latba jő. . n

Io-en nehéz azt az időpontot meghatározni,
a melyből e reform újjá- vagy átalakulása ered.
Azonban a statisztika legjobban igazolja, hogy a
nők korlátolt hatáskörét tágítani kell. Mióta a
gőzerő az ipar terén is alkalmazást nyert, a kéz-
müvek minden ágában a gépek kezdik azt a szol-
gálatot tenni, mit eddig a munkálkodó kezekre
biztak s ekkép tömérdek nő leszorittatott ama tér-
ről, hol élelmét kereshette.

Mind nagyon szép az elméletben, hogy a fér-
finak kötelessége a család fentartása, élelemmel
való ellátása, de hányszor fordulnak elő esetek,
midőn a tértit előreláthatlan esetek, betegségek
stb. tétlenségre kárhoztatják, s mily üdvös lenne
ilyenkor a családra nézve, ha a nő pótolhatná azt
a családban munkaképessége által, mire a férfi
képtelenné vált!

De ezenkivül is: hány leány marad egész
életében pártában, kinek az elélhetési módokról
gondoskodnia kell. Hány gyöngéd viszony bomlik
fól csupán amaz egyszerü ok miatt, hogy a nősülni
óhajtó nem képes annyit keresni egymaga, miből
egész családot fenntarthasson! Ez akadály nyilván
elhárulna, ha a nő az ipar valamely ágában ké-
pezve lenne. Magában az egy Poroszországban
egy millióra teszik ama nők számát, kik teljes
életükre hajadonok maradnak, s ezek kőzül vajmi
kevesen vannak olyanok, kik vagyonilag biztositva
volnának megélhetésükre nézve. A nagyobb rész

a gondviselés kegyelmére, szeszélyes sorsra és az
emberek irgalmára van bizva.

A nőkérdés különböző időkben, különböző
mivelt népeknél különfélekép nyilvánult.

A francziáknál a nagy forradalom idejében je-
lentkezett először határozottabban, és bár a ncmoc
gondolkozásu Diderot, Montesquieu, Rousseau a nő
álláspontjával közvetlenül nem foglalkoztak is, sőt
maguk a forradalom férfiai is, mint pl. Mirabeau,
Danton, Robespierre élénken ellene szegültek Con-

, dorcet-nek és Siói/es-nek, midőn a nő-emanczipá-
| cziót követelték, mindamellett is élénk viszhangra
| kezdett az találni.

Condorcet-nek „Esquisse d'un tableau histo-
rique des progrés de l'esprithumain" („Az emberi

i szellem történelmi fejlődésének vázlata") ezimú
i munkája az, mely különösebb figyelmet fordit a
I nőkre, a többi közt igy nyilatkozván:

„Az emberi szellem haladása, mely az átalá-
nos jóllétre legjelentékenyebb befolyással van,
azt kivánja, hogy mindazon előitéleteket, melyek a

, két nemnél jogegyenlőtlenséget idéztek elé, leróni-
j boljuk. Hasztalan koresnénk e jogogyenlőtlenség
| jogosultságára érveket a két nem természeti szerv-
i különbségében vagy a férfi ész fölényében. E jog-
| egyenlőtlenség eredetét csupán a nyert erőszak
i korára vezethetjük vissza, s ezt hasztalan igyeke-
í zünk álokoskodásokkal takargatni."

E nézettől függetlenül, a franczia nők véle-
ménye egy gyakorlatias lépésben kezdett XVI
Lajos alatt nyilvánulni, a mennyibon folyamod-
ványt nyujtottak be a királyhoz, melyben azt

I kérték, hogy a férfiak ne űzhessenek oly ipart,
| mely a nők szakkörébe vág, pl. varrást, him-
| zést, stb., minthogy ezek a nők fentartására valók.
j A mellett azt kívánták, hogy alkalmazzák őket

hivatalokra, „nem azért, hogy a férfitekintélv c
csonkitsák, hanem azért, hogy az örvény szélén,

j a szerencsétlenségek közepette segithossenek ma-
j gukon s megélhessenek.'1

Több izben több-kevesebb sikerrel küzdöt-
tek még a franczia nők a jogegyenlőség kivívás •>.

j mellett; és midőn a nemzetgyülés az emberi
egyenlőséget az emberi jogokat illetőleg nag\
lelkesedéssel kikiáltá, a nők egy ujabb röpirattal
lepték a világot meg („Kequéte des dames á l'As-
semblée nationale" 1791.). Ugyanabban az évben
De Gouges Olympia asszony egy czikkében a nők-
jogait fejtegette. ,,A nő — ugymond — a férfival
születésénél egyenjogot nyert és azt fent is akarj;\
tartani. A nőnek jogosultsága van a vérpadra
lépni s ép ugy joga van a szinpad deszkáin szere-
pelni. A nő szintén járul a közös adóhoz, követ-
kezéskép annak hovaforditásáról szintugy számot
kérhet, mint a férfi."

Az időszaki irodalom szintén képviselve volt
a nők által s a „Journal des Dames" (.,Nők Lapja")

, czimü közlönyükben védelmezek érdekeiket, mig
i az „Observateur feminin"-ben („Női Figyelő")
1 politizáltak a kor kérdései fölött.

A forradalomnak legnagyobbszerii nőalakjai
egy Roland Manón, Corday Sarolta s a Napoleon

, által rettegett és gyülölt Stael asszony nem állanak
j közvetlen kapcsolatban a női jogok mellett tá-

masztott küzdelemmel. Mindamellett is jelentő-
ségük félreismerése volna e tekintetben, ha észre
nem vennők, hogy e nők útmutatást adtak, hogy
kell a nőknek jogaikat érvényre emelni s részt-
vonni a népek politikai és kulturéletében.

Jóval később szólaltak föl a nők Franczia-
országban személyes kérdésben. George Sand-hvn
a sziv szabadságának modern eszméje nyilvánult.
Először merte egy nő a világnak fejtegetni, hogy
a nőnek szabadságba helyezett szive mennyire;
képes, és hogy a modern társadalom mily követ-
kezetlen a nők irányában!

A saint-simonismus, melyet a communismus-
sal és socialismussal együtt szoktak emlegetni,
társadalmi szerződvényében a nők álláspontját is
tekintetbe vette az általa ujonnan alakitandó
államban.

Leroux Péter igy szól egyik munkájában:
„Férfi és nő nem két különböző lény; az emberi-
ség lényébon csak egy, csupán két különböző ala-
kot képez, melyek a szeretetben egyesülnek."
„Bármely oldaláról tekintsük is e kérdést, arra a
meggyőződésre kell jutnunk, hogy a nő egyenlő <i
férfival; mert, ha mi a nőket a házaséletben tekint-
jük, a férfihoz hasonlónak találjuk, mert szövet-
ségük egyenlőségen alapul; a házassági köteléktől
s a szerelemtől eltekintve, csak hasonló eredetü cs
tehetségü lényeket találunk föl a két nemben."

Fourier azt veti szemükre a nőknek, hogy nem
iparkodnak helyzetük javításán, s igy szól hozzájok:
„A ti közönyötök okozta, hogy a férfiak kicsiny
lése irántatok fokozódott. A rabszolga soha ai.m



vetendő inkább mög, mint midőn vak alázatos-
sággal igazolja elnyomója előtt, hogy ő rabszol-
gaságra született."

Láboulaye, Legouve és Oirardin Emil eszmé-
nyi szempontból tekintik a nőt; azonban ők sem
uj államot, sem uj társadalmat nem akarnak ala-
kitani, hanem azt kivánják, hogy a fönnálló in-
tézvények az egyenlőség és a méltányosság szel-
lemében módosíttassanak, javíttassanak.

A legujabb időben Francziaországban a női
kérdéssel többen foglalkoztak a franczia asszonyok
közül. A tömérdek ez érdekben megjelent mü kö-
zül fölemlíthetjük Héricourt asszonynak 1860-ban
megjelent „La femme affranchie" („A felszabadí-
tott nő") és Daubié
asszonynak, ,La femme
pauvre au dix-neuvie-
roe siécle" („A sze-
gény nő a XIX. szá-
zadban") czimü mun-
káját.

Párisban az ötve-
nes évek óta a női
nevelés körül jelenté-
keny előhaladás ész-
lelhető.

Lemonier asszony
egyletet alakított női
ipartanodák létreho-
zása végett. íly iskola
már háromban Páris-
ban. Ez „Écoles pro-
fess ionelles "-en (szak-
iskolák) kivül esti elő-
adások tartatnak Páris
i minden negyedében
oly fiatal hölgyek szá-
mára, kik már az ipar-
nak valamelyik ágát
tanulták és magukat
tovább képezni akar-
ják. Vannak rajzisko-
lák, hol magukat a
hölgyek festészetre,—
nyomdák, hol a nyom-
dászatban képeztotik.
Az orvosszakban is di-
esérotesen vannak a
nők képviselve Lacha-
pelle ea JBoivin asszo-
nvokban. Francziaor-
szágban már rendel-
kezhetnek e szerint a
nők oly tanodával, hol
azokat a tudomány-
ágakat tanulhatják,

melyeket Németor-
szágban a nőknek ta-
nitani még mindig ir-
tóznak és vonakodnak.

Jules Favre 1869-
bon, megnyitó beszé-
dében hangsulyozta,
hogy habár a két nem
kiképzésére nézve né-
mi különbség léteznék
is, e különbségnek a
nők alaposabb és gon-
dosabb nevelésében

kellene nyilvánulnia,
miután rájok a jövö
nemzedék nevelése bí-
zandó.

Van a nőknek
Francziaországban ér-
dekeiket kép v iselő köz-
lönyük is: „Le drois
des femmes." (,,A nők
|joga.') E lap he-
tenként egyszer jelen
meg. Nehány számá-
nak áttekintése után az olvasó arról győződhetik
meg, hogy a nőkérdés mily nagy összeköttetésben
van valamennyi ország kultúrájával.

Most pedig tekintsünk el Angliába, s azonnal
tapasztalni fogjuk, hogy az angol nők román-ger-
mán származásukat nem tagadják meg. Épugy |
követelik a polgári egyenjogúságot, mint franczia
nővéreik, mig a társadalmi viszonyokat s a jobb
nevelést illetőleg a német elemre emlékeztetnek.
Sajátságos, hogyAlbionnak annyira irigyelt büszke
leányai a polgári törvényekkel szemben kevésbbé
szabadok és önállóak, mint a német nők. Ha vala-
mely nő Angliában férje jelenlétében követ el va-
lamely vétséget, a miatt semminemű felelősségre
nem vonható. Ha valamely nő kárt tett valakinek,

a férj tartozik azért ép ugy kárpótlást nyujtani,
mintha valamely házi állát okozta volna a kárt. Stu-
art Mill szerint a családi körben is nagyon aláren-
delt helyzetben vannak a nők és valóban jogosult-
nak látszik amaz állitása, hogy az angol nők csak
„szelídebb vagy szigorubb kény urat lelhetnek
férjeikben."

Már e század elején föllépett Wólstoncraft
Mary „The rights of vVomen" („A nők jogai")
czimü könyvével a nők helyzetében mutatkozó
méltánytalanság ellen. E példát több nő-társa
követte időnként; azonban csak 1856-ban folya-
modtak a nők a kormányhoz, két kérvényt nyujtva
be, melyeknek egyike 3000 női aláírással, a má-

Lovas garibaldista Párisban.

sika pedig 25,000 férfi- és nő aláirásával volt
ellátva. Tényleges eredményük egyébiránt o kér-
vényeknek épen nem volt.

Mindamellett sem erayednek a törekvések a
polgári jogviszonyok javítását illetőleg. Tény,
hogy a politikai szavazatjog követelménye figye-
lemre méltó részvéttel találkozik, s hogy a végett
is terjesztenek be kérvényeket. Stuart Mill,
Fawcett tanár és többen a legmelegebb részvét-
tel támogatják azokat s ezáltal a törekvés ked-
vező esélye biztositva van.

Az 1856-ki népszámlálás alkalmával kitünt,
hogy Angliában 2 millió asszony tényleg oda van
utalva, hogy élelmét maga keresse meg. Ezek
közül a legnagyobb résznek vagy varrás vagy ok-

j tatás által kellé magát fentartani. 1860-ban egy
országos értekezlet nyomán oly egylet alakult,
melynek föladata, a nők tisztességes keresetmód-

I ját Londonban biztositani. A legmagasabb arisz-
tokráczia férfiai és női állanak az egylet élén

• Shaftesbury lord vezérlete alatt. A kereskedelmi
tudományokban, jogi munkálatokban, forditások,
hangjegyirás, porczellánfestés, fényképezés, kő-
nyomdászatban stb. oktatják itt a szegényebb
sorsuakat. Ez egylet könyvnyomdával is rendel-
kezik, melynek művezetője Faithful kisasszony,
kinek felügyelete és oktatása mellett tanulják a
leányok a nyomdászatot. Szoros kapcsolatban áll
ezzel a királyné által alapitott mütanoda, hol a nők

különösen a mértanra,
* távlattanra, boneztan-

ra, természet és minta
után való rajzolásra
stb. taníttatnak. A

South- Kensington-
muzeum műiskolájá-
ban szintén tanulhat-
nak nőnövendékek. A
„Femal medical So-
ciety" (Női orvos-egy-
let) Londonban, —

melynek szintén Shaf-
tesbury lord az igaz-
gató-elnöke — lehe-
tővé teszi a nőknek
az orvosi tudományok
tanulását. A társulat
fenállásának első évé-
ben csak 9 növendék
jelentkezett, de a má-
sodik évben már28-an
nyertek oktatást: 9
özvegy, 15 férjes nő
és 4 leány. Liverpol-
ban és Manchesterben
szintén alakult ily egy-
let, melynek czélja az
élet fentartására szük-
séges tudományok és
a különböző iparne-
mek tanítása. Írország
fővárosában Dublin-
ban a királynő kegy-
anyasága mellett szin-
tén virágzik ogy női
ipartanoda. 6 évi ion-
állása alatt 800 leány
növendék nyert ott

oktatást s 438 — több-
nyire jobb házból szár-
mazott leány láttatott
el ugyanott munká-
val. Megjegyzendő,

hogy a cambridgei és
oxfordi egyetemben a
nőknek is megvan en-
gedve az egyetemi ta-
nokból való vizsgák
letétele s 1863-ban ez
engedély után közvet-
lenül következett év-
bon már 91-en jelen-
keztek, kik közül 57-en
kitünő vizsgát tettek.
1868-ban egy társulat
oly czélból alakult,

hogy London és Cam-
bridge közt nőtanoda
emeltessék, melybea
férfiak mint nők ne-
mi különbség nélkül
egyetemi és iskolai
tanárságra képeztes-
senek.

íly főiskola a nők
számára Amerikában

már mogvalósult a világhírűvé vált „Vassarr
College''-ben. (Vége követk.) U—i.

Garibaldisták Párisban.
A Garibaldi nevet korunk nem képes elvá-

lasztani az egyenlőség, testvériség, szabadság
szentháromságának eszméjétől. S megmutatja a
történelem, hogy a hol az emberiség e három pos-
tulatumának valamelyikeért küzdelem vivatott:
ott a kitüzött zászló alatt mindig ott vivott Gari-
baldinak, ha nem is épen kardja, de lelke. Olasz-
ország egységének s az idegen uralom alól meg-
szabadításának első harczosa, a kandióták, a görö-

gök, lengyelek szabadságharczának mind egyik
legerősebb éltető forrása volt Garibaldi. Zászló
az ő neve, mely alá gyűlnek az emberek minde-
nünnen, a hová a szellem postája, a nyomtatás és
irás elhat.

Mikor Francziaországot annyira földhöz üté
az idegen hatalom, hogy az átokként ráboruló
korona messze gördült fejéről: ott termett a test-
ben és lélekben összetört aggastyán, a neve vará-
zsa köré gyült hű társakkal, s a porrá zúzott
országban győzelmeket vivott ki s hősi csapatával
már csaknem egymagára maradva, majdhogynem
kétségessé tette a harczot.

A békekötés után a kifáradt oroszlán magá-
nyába vonult. De még együtt maradt nagy része
azoknak, a kiket az ő nevéhez kötött eszmék ragad-
tak a véres zászló alá: és ott vannak most is, a hol
azt a zászlót lengni vélik, — a Commune csapa-
taiban.

Dombrowsky, Ocholowszky Garibaldi szelle-
mének verőfényében lettek olyanokká, hogy most
az egész világ beszél felölök. Ök a Commune leg-
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öltözetben is lehet valaki bátor és vitéz s feltart-
hatja a tulnyomó ellen rohamait hosszu ideig s
oly hősiességgel, mint ők Páris előtt.

A betyár lova.
Van egy vigjáték (több is lehet), melyben

mindössze két személy van, egy ur és egy asszony-
ság; sőt van olyan is, melyben csak egy személy
játszik s mégis elég elevenség és drámai élet van
benne.

De még olyan színdarabot nem láttunk, a
hol a cselekvő személyek — ha csak ketten van-
nak is — mind a színfalak mögött maradjanak s
azért a cselekvény mégis elég világos és élénk
legyen.

Szives olvasóm, tekints e képre, itt egy ilyen
kis dráma áll előtted, melyet jól értesz, ha játszói
nem jelennek is meg előtted.

„A betyár lova" — ezt irta a müvész a kép
alá. Már tudni való, hogy a hol a betyár lova

csősz, vagy korülő, mert háza egészen magá-
nyosan áll a düllő végébon, — az ura, mon-
dom, valahol dolga után lát s alig várja az ebéd
idejét, mely már nem mosszo lehet, ha a tűzhelyen
villogó lobogó tűzről következtetni lehet. De,
tetszik tudni, ilyen alföldi határon messziről meg-
látni mindent, "s a menyecske röstelte, hogy egy
mérföldnyiről meglássák, hogy ő a nyalka betyár-
ral édeleg. Jobb volt bemenni a szobába, de hogy
roszban nem járnak, abból gondolom, mert nyitva
hagyták a pitvar-ajtót.

A ló azonban türelmetlenkedik; kapálja a
földöt s talán nyerít is egyet-egyet nyugtalansá-
gában. Csendesen, jó állat! Gazdádnak sok mon-
dani valója lehet, nem végezhet oly hamarosan.

Nemde, szives olvasó: olég érthető kis tör-
ténet? A művész, pajkos mosolylyal tekinthetett
végig művén, mikor alá-irta: „a betyár lova" —
nem kételkedett, hogy elérted czélzatát s a szín-
falak mögé is bepillantasz, hol a kis idyll játszik,
melynek csak hátteréül szolgál, a mit ő a kép
előterébe állitott. —á—r—

jelesebb vezérei. A legjobb szándék s az emberi-
ségésszabadságszeretete vezeti őket. Összes hibá-
jok az, hogy nem jól választották meg küzdelmök
idejét snem látták be, hogy a mit akarnak: Fran-
cziaország jelen helyzetében lenetotlenség.

S ott vannak a szegény, kigunyolt közlegé-
nyek is. A világ minden vidékeiről, minden nem-
zeteiből, kiket nem hozott egyéb össze, mint a
szabadság fanatismusa s a vágy, küzdeni annak
ügyeért, sokszor éhen, sokszor fázva, sokszor lé-
nung nélkül, de mindig lelkesen.

Egy ilyet mutat képünk.
Az igaz, hogy ez alak első tekintetre kissé

fantastikus. A feltollazott kalap, a marczona, nap-
barnitott arcz, a bő, vörös ing meglepi azt, a ki a
katonát feszes kabát, nyakszoritó örv, fényes
gombok, (s mintha meg volna abroncsolva) mell-
es hátszijak nélkül képzelni sem tudja. Sokaknak
megvető mosolyra görbül ajkuk e bizarr öltözetü
katonát látva.

A nép katonái ők s megmutatták Versailles
egyenruhába szoritott, számban is több hadaival
.szemben, hogy nem a ruha teszi a katonát s ily

A betyár lova. - (Lotz Károly festménye után.)

van, ott a betyár maga sem lehet messze. A paripa
magától nem ballagott volna ide, ha nyergében
nem ül a gazdája. S hogy az csak épen itt ugrott
le róla, mutatja, hogy az ajtórácshoz kötötte mag
hevenyében s még a kantárt sem ért rá a nyaká-
ból kiakasztani. Nem szükség valami benső vi-
szonyban állanunk a nemes vármegye pandúrjai-
val és komisszáriusával, hogy a puszták szabad
fiának nyomát megtaláljuk. Ha a lova nem tom-
bolna is oly nyugtalanul, eléggé beszél róla
szerte-hagyott egye-mása. Nagy bokréta árva-
lányhajjal ékesített pörge kalapja is itt van, s
rézfokosa alatta. Bizony azt az iezés-üveget sem
az kezdette ki, a kinek hirtelen eltávozására a kis
székre dobott vörös kondőből s a földre leesett
guzsalyról és elgurult orsóról következtethetünk.

Ime! a kis dráma másik személyét sem kell
soká keresnünk. A betyár bizonyosan nem azért
ment be a szobába, hogy ott valami fellengő mo-
nológot tartson, s hogy meg ne unja magát, azért
vitte be a menyecskét is.

Mert fogadni mernék, hogy manyecske s nem
valami iruló-piruló leányzó. Az ura, aligha nem

Az ember életkora.l
(Vége.;

A császárok és királyokról azt hinnök, hogy
a végzet, mely őket a természet minden javaival
bőkezüen megajándékozta, megadta nekik egy-
szersmind a legszebb ajándékot: a hosszu életet is.
Pedig nem ugy van. Az ó- és ujkori történetekben
alig fordul elő pár eset, hogy a világ e nagyjai
nyolezvanadik evőket elérték volna. Ama hires
hódoltató, Aurengséb száz évet élt ugyan, de őt
nem ugy kell vennünk mint királyt, hanem csak
mint egy csorda kóbornép fejét, ki szabad ég alatt
töltötte egész életét.

A római császárok közül, Augustustól kezdve
csak négyen: Anastasius, Gordianus, Valerianus
és Justinianus értek nyolcz van éves kort, Augustus
csak 76 évet élt.

A Bourbon-házból származott franczia kirá-
lyok közül — a76 éves II . Frigyesen kivül --csak
három egymásután következő értő el a hetven
esztendőt. És ha tekintetbe veszszük Jíngyesnus



munka-, gond- és nyugtalanságteljes nnpjait, va-
lóban csodálkoznunk kell életszivóssága felett.
Husz évet szakadatlanul háboruban töltött, mely-
ben a közkatona minden szenvedéseit kiállotta;
s mig más éjjel nyugalomnak adhatá tagjait: ő
mély gondolatokba merülve, uj csatatervek készi-
tésével virraszta át számtnlan éjt. Szerette a vig
társaságot, mely asztalánál soha sem hiányzott.
Maga azonban mérsékletes volt. Este semmit sem
evett, korán feküdt és korán kelt. Szabad idejét
pedig mindig müvészetnek és tudományoknak
szontelé.

Kevéssel voltak szerencsésebbek a pápák,
hosszu élet tekintetébon, a királyoknál. Az eddig
uralkodott 2S2pápa közül nem több, minthatérte
el vagy multa valamivel felül a nyolczvan esz-
tendőt.

S most engedje meg az olvnsó, hogy bemu-
tassak röviden nehány, kiválóan magas kort ért
egyént, annál is inkább, mivel napjainkban nem
fordulnak elő hasonló példák.

Parre T. angol, Shropshireból, szegény pa-
raszt ember volt, ki mindennapi munkájával tárta
magát. 120éves korában ogy özvegy asszonyt vett
nőül, kivel 12 évig élt. Midőn 130 éves volt, még
minden munkát véghez vitt a háznál, sőt csépelt
is. Nehány évvel halála előtt, kezdenek szemei
gyengülni; de emlékezete és hallása mindvégig
megmaradt. 152-ik évében hire eljutott Londonba.
A király felette óhajtván látni e ritkaságot, a sze-
gény üregnek utra kellé indulnia. A palotában
rendeltek lakást számára, mindennel ellátták uri
módon; de a szokatlan életmód oly változást idé-
zett elő testi szervezetében, hogy pár hónap mulva
megszünt élni. Öregünk kilencz királyt ért Ang-
liában. S midőn hullája Harvey királyi orvos által
fölbonczoltatott, belrészéi tökéletts ép állapotban
találtattak, azokon a legcsekélyebb kórjelenség
sem vala észlelhető.

Petraez Cmrtcn, meahíilt 185 éves korában,
1724-ben Magyarország Köffrösch falujában, négy
mérföldnyire Temesvártól. E magas életkorú em-
ber 1593-ban született, görög szertartásu, szegény,
de becsületes szüléktől. Halála előtt nehány nap-
pal még koldulni járt ismerőihez. Szemei kissé vé-
resek voltak, mindazáltal még meglehetősen látott.
Feje és szakálla penészhez vala hasonló.

Dániában egy Draakenberg nevü ember halt meg
1773-ban, 146 éves koriban. 91-ik évéig a királyi
hajóhadnál szoltrált, honnan török rabságba ke-
rülvén, 15 évet töltött a legnagyobb nyomoruság-
ban. Midőn 111 éves volt s már nyugalomba vala
magát teendő, eszébe jutott neki, hogy mégis
csak meg kellene házasodnia. Csakugyan nőül is
vett ogy 60 éves asszonyt, kinek később bekövet-
kezett halálával, mikor már 130 éves volt, bele-
szeretett egy ifju parasztleányba, de a ki az öreg-
szerelmesnek kosarat adott. Másokat is megkért,
de látván, hogy sehol sem kedvez a szerencse,
végre eltökélte magában, özvegyen élni lo hátra-
levő esztendeit. Testi erejét haláláig megtartotta.

Korvégiának egyik kis falujában, nem messze
Bergentől, meghalt egy rendkivüli öreg, Surring-
ton József, életének 160-ik évében. Elméje és
érzékeinek utolsó órájáig teljes birtokában volt.
Egy nappal halála előtt maga köré gyüjté háza
népét, hogy csekély vagyonát megoszsza köztök.
Többször megházasodott, hagyván maga után egy
ifju özvegyet és sok gyermeket. Halálakor legidő-
sebb fia 103, a legifjabb pedig csak 9 éves volt.

Cornvallisban 1757-ben halt meg Essingham
János, 144 éves korában. I. Jakab" uralkodása
alatt szegény szülőktől származott, s kora gyer-
mekségétől fogva erős munkához vala szokva.
Sokáig szolgált mint katona, és a hochstiidti hires
ütközetbon is részt vett. Végre visszatért szülő-
földére, hol fáradságos napi munkával kereste
kenyerét. Soha szeszesitalt nem ivott, mértéklete-
sen élt, — hust igen ritkán evek. Egész századik
évéig nem tudta, mi a betegség, és még nyolcz
nappal halála előtt három mérföldnyi utat gya-
logolt.

Albrecht Péter 1670. febr. 16-án Ober-Alkehn-
ben, a wargeni egyházkerületben született. Mint
második fia egy odavaló földmivésnek, kora ifju-
ságában atyjának a szántás-vetésben segitett,
később pedig inasnak egy tekintélyes uraság
udvarába ment, mely minőségben a poroszokra
nézve oly igen nevezetes I. Fridrik koronázásának
is szemtanuja volt, urát a királyi palotába is elki-
sérvén. A palota belsejéről, a koronázási fényről
és egyéb történt dolgokról tett elbeszélései, szo-
rosan megegyeznek az azokról nyomtatásban is
megjelent leírásokkal. — A cholera egész ideje
alatt, mely 1709 és 10-ben az országban dühön-
gött, s melyben a wargeni egyházkerület lcgua-
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gyobb része elpusztult, ő szülőföldén volt, — ké-
sőbb azonban ura egy őrnagy barátjának adá át
inasul. Ezen Grus nevü tiszt mellett sok évet
töltött, és bár az első sziléziai háboru kitörésekor
70 éves koránál fogva otthon maradhatott volna,
mindazáltal magát oly erősnek érezé s urához
annyira ragaszkodott, hogy őt csak a második
sziléziai háboru bevégzése után hagyta el és tért
vissza hazájába. Itt 80 éves korában megháznso-
dott, mely házasságából két gyermeke született.
Testalkata izmos, termete középszerű volt. Hogy
belső részei, emésztő-műszerei mily edzettek és
erősek voltak, száz évet tulhaladt kora daczára,
mutatja az, hogy folyvást a legnehezebb eledelek-
kel táplálkozott; itallal is élt rendesen, de mindig
a mérsékletessóg határain belől. Érzékei kőzül
csupán látása volt kissé meggyengülve, a mi nem
akadályozó egyedüli kedvencz mulatságóban, az
olvasgatásban. Sokszor annyira belemerült, hogy
észre sem vette szatócs-boltjába belépő vásárlóit.
Az olvasás miatt boltját egészen elhanyagolta,
miért feleségével is gyakran összezördült. Dicsé-
retére legyen mondva, önszorgalma által tanult
meg irni és olvasni; mert az ő gyermekkorában
Poroszországban még nem igen valának falukon
iskolák. Hire terjedvén a 138 éves öregnek, sokan
siettek messze vidékekről is, e ritkaság szemlélé-
sére. Mindenki vitt magával valamit: bort, süte-
ményt, csemegét stb., s az ezekkel való szokatlan
élés következtében nemsokára örökre elszenderült.

Krasno-zelo orosz koronajószághoz tartozó
Tokatille nevü faluban, a Duderhof-hegy alatt
(nem messze Szent-Pétervártól) élt egy 128 éves
es 9 hónapos parasztasszony, Willamo Mária, ki
még emlékezett az oroszoknak Ingermanlandba
történt legelső betörésére.Egész életében kenyér-
rel, tejjel és quas-sal (lisztből készült savanyu
ital) táplálkozott, s ez utóbbit a gyomorra nézve
különösen erősítőnek találta. A pipázás kedvencz
élvezete volt. Száz éves korában veszté el első
fogát, mely helyett nemsokára uj nőtt; három
évvel később elveszte a másodikat, mely hasonló-
képen ujjal lőn kipótolva. Fogai, valamint éles
látása és élénk emlékezete mindvégig megmarad-
tak. Még pár évvel halála eiőtt gyermekei, unokái
és másodunokái kiséretében, kik számszerint 70-en
valának, a duderhofi hegyre járt fel az ott levő
egyházba imádkozni. — Egy este minden beteg-
ség nélkül mélyen elaluvék, s nem ébredt fel
többé. Kemenczky Kálmán.

Eredeti levél az Atlanti-oczeánról.
(Az Atlanti-Oczeánon irva. 1871. márcz. 20. ás 21-kén, a
midőn a nap az egyenlítőn áthalad, és hajónk a forró égalj-
ból a mérsékelt égövbe vitorlázik. — Utazásunk 71-ik nap-

ján, közel a Sargasso-tengerhez.)

T. Szerkesztő ur! Remélve, hogy ez ujabb
levelem tartalmát nem fogja érdektelennek találni,
mint lapjának rendes levelezője a föld tulsó olda-
láról tudósítani akartam arról is, hogy — miután
szeretett hazámtól 5 és % évig távol valék, folyó
évi január 9-én, reggeli 8 órakor „AnnDuthie"
nevü aberdeen-i skót hajón elhagytam a világ leg-
szebb kikötőjét, Port-Jackson-t, mely mellett
Ausztrália fővárosa Sydney fekszik, hogy imádott
hazámat, szeretett rokonaimat, elfelejthetetlen ba-
rátaimat és tisztelt hazámnak ujra megláthassam.
E perczben az érzelmek vegyülékét, mely keble-
met áthatja, lehetetlen volna leírnom! Előre kitü-
zött kedvencz tervem lévén az egész világot kö-
rül hajózni, elhatároztam, hogy Dél-Amerika felé
a Szarv-foknak (Cap Horn) veendem utamat.

Soknemü utazási tapasztalataimról és kiállott
szenvedéseimről egész foliánsokat írhatnék, de
legyen elég, ha annyit megemlítek, hogy első uta-
zásom alkalmával 6 l ., hónapig voltunka tengeren,
33 napig Afrikában, 47 iiapig Dunwich-Straith-
brook szigetén, Ausztrália északi partja mellett, az
ellenlábasak (Antipodes) földén, mely 17,000 an-
gol mérföldnyi távolra esik hazánktól, és vissza-
menet a föld tulsó oldalán már is 71 nap óta le-
begünk a Csöndes- és Atlanti-tengereken. Most
épen ott hajózunk az Atlanti-oczoán azon részén,
melyet a tengeri növények egy neme (Fucus na-
tans, angolul: Sea-weod, németül: Soetang) el-
annyira belepve tart, hogy azt a tengerészek Mare
del Sargasso-nak, Fű-tenger-nek nevezték el. E
tengeri füvek egészen körülvették hajónkat és ott
uszkálnak körülötte, mi pedig a hajó orráról sod-
rony-horgokkal foo-dossuk azt, és miért? . . . mert
o növény volt az ok, mely által Columbus észlelő
esze vezéreltetve, Amerikát fölfedezte. Négy üveg-
gel elteszek belőle, hogy egy a nemzeti, a másik
az erdélyi muzeumnak, a harmadik pedig a derék

debreczeni kollégiumnak jusson ajándékul. Itt
egyuttal helyén találom azt is megemliteni, hogy
magammal egy fáradságosán szerzett igen értékes
ritkaság-gyüjtoményt is fogok vinni, melynek egy
része azonban a f. évi február 1-én dühöngött or-

! kán alkalmával veszendőbe ment. E borzasztó vi-
hart Birnie Sándor hajós-kapitányunk utinapló ••
jában igy irta le: „Február hó l-jén igen erős vi-
harunk volt napnyugotról, mely utóbb valóságos
orkánná (Hurricane, a forró övi tengerészek réme)
nőtte ki magát, ugy hogy némelykor egy órában
16 mérföldnyire hajtotta hajónkat olyan hullá-
mokkal, melyeket a tengerészek „hegymagassá-
guak"-nak neveznek stb."

A gyüjteménynek egy része tehát e rémitő
viharnak esett áldozatul, mert a viz a társalgó-
terembon, n hajófedélzeten, sőt a kabinokban is
két lábnyi magasságú volt. Az utasok egymás
nyakába borultak és bucsuzkodni kezdettek, a
mint a hajó vérfagyasztó ropogás után mind job-
ban-jobban sülyedett alá a viz terhétől. A hul-
lámok oreje többeket lesöpört a fedélzetről,
néhányan rémülten kiáltozták : „Hol van a hajó
kilyukadva?" . . . íly életveszély közepette az áta-
lános zavar leirhatatlan. En mint régi honvéd, ki
már a tüzpróbán keresztül mentem, a viztől sein
akartam nagyon megijedni s neki fogtam a többi
férfiakkal együtt a vizmeréshez és szivattyúzáshoz
és hála istennek, 3 órai kemény munka után s a ka-
pitány és tisztjeinek hajózási ügyessége által, kik
az iszonyatos orkán daczára is az előárboezra
két, a főárboezra pedig egy vitorlát mertek
fölhuzatni, sikerült a hajó orrát annyira föl-
emelni és a hegymagasságnyi hullámokat visz-
szatartani, hogy egy napi kimondhatatlan veszély
után a hajó és magunk is a veszedelmen tul vol-
tunk. A főfedélzeten (main-deck) a birkák aki át
és a baromfi-ólakat a viz elmosta és minden ben-
nök volt állat a vizbe fult; számtalan papagályt
és más fajta gyönyörü állatokat a sósviz megölt.
a bőröndök és málhák a viztől annyira elromlot-
tak, hogy fele részét sem lehet használni többé . . .
De hát ez mind semmi! A végzet megtartotta éle-
tünket, nem hiába viseli hajónk e büszke jelmon-
datot: „Data fata secutus."

Másnap, azaz: febr. 2-dikán reggel az angol
egyházi szertartásu istentisztelet után, melyet
Rnd. Mr. John Vaugheu (olv. Vohn) penritlu
lelkész tartott meg, mindenki saját munkájához-
fogott, azaz: mosott, aurolt, száritott, kefélt, egy
szóval: tisztogatott.

Ritkaság-gyűjteményünknek legalább felét
sikerült megmentenünk, melynek némely darab-
jait érdemesnek tartom itt elősorolni:

Egy nagy halvány (Idol), melyet a Fijji (olv.
Fidzsi) szigetbeli vademberek templomából kap-
tam; egy bálvány a Salamon szigetekről; a Fidzsi
szigetek királyának„Cacobau"-níik trónja; Tokom-
bem nevü főnöknek fából gyönyörüen metszett
fejzsámolya; egy uj-zeelandi maori főnök köpenye,
mely igen szép fakéreg-szövetből van készitve; egy
kővé vált csiga Afrika partjairól, melyet az ott
lakó hottentottok Noe bárkájának neveznek; 600
különféle legszebb fajtáju csiga a csöndes-tengeri
szigetekről; mindenféle ritkaságok Khinábol T
Japánból; vademberek mindenféle fegyverei, u. ni.
Bumerángok (malájok hajitó dárdája s egyszers-
mind játékszere is), nalle-nállék, clubok, dárdák,
dzsidák stb.; élő opossum, gorilla, egy King
Georg's Sund szigeti papagály, különféle madara,;
és egy ausztráliai kis pudli, melynek neve „pickj-
nini"— nem nagyobb egy macskánál — csinosabb
állatot képzelni sem lehet. Kitömött ausztráliai
medve, guanó, repülő mókusok, két nagy üve^'
alatti szekrényben, több mint 60 fajtáju részint
madarakból, részint zacskós-omlős állatokból álló
gyüjtemény, mely felette gyönyörüen van elren-
dezve. Van ezeken kivül egy uj-guineai nagy fehér
burány (korall), melyért 30 pengő forintot adtam,
egy Billy nevü fekete királynak a pipája és sap-
kája, a harafurák főnökének egy álarcza, egy car-
pet-kigyó, két óriásig csiga, uszó növény a Sar-
gasso-tengerből s még sok egyéb tárgyak, melye -
ket helyszűke miatt itt leírnom nem lehet.

Az általunk tett számtalan légtüneti és csil-
lagászati észleletek között legérdekesebb volt az,
hogy egy hétben nyolcz napunk volt, még pedig
két január 19-ike, t. i. az első a déli szélesség 50'
és 29' s a keleti hosszúság 176° és 21' alatt, a
másik pedig az északi szélesség 50" és 15' s a
nyugoti hosszúság 175° és 52' alatt. E nevezete*
tünemény Birnie kapitány saját szavai szerint ek-
képen magyarázandó:

„Egy figyelemre méltó jelenség adta elő ma-
gát utazásunk alatt azóta, hogy Sydney-t elhagy-
tuk, a hogy a keleti hosszúságból a nyugoti felé;

fordultunk. Ugyanis két napunk volt ugyanegy
keletü. Ez némi magyarázatot kiván. A föld for-
gása saját tengelye körül nyugottól kelet felé
ugy láttatja velünk a napot, mintha ellenkező
irányban mozogna, t. i. keletről nyugot felé, 24
óra alatt 360 hosszúsági fokon át, a mi egy órá-
ban 15 fokot tesz. Ennek folytán minden helyen,
mely 15 fokra van kelet felé Greenwich-től, egy
órával előbb lesz dél, mint Greenwichben, ugy
hogy mikor a keleti hosszúságnak 180-ik fokához
érünk, 12 órát vesztettünk, s még 12 órát kell
vesztenünk, mig 360 fokot haladtunk, vagy más
szavakkal: míg a greenwichi délvonalt elérnők;
igy tehát, ha féluton vagyunk, két ugyanegy keltű
napot számlálunk, mi aztán visszatéríti az elvesz-
tett 24 órát s időnket megegyezővé teszi azzal a
délvonallal, mely alá érkeztünk."

A Szarv-fok (Cap Horn) közelében Dél-Ame-
rika partjain nagyszerü és különös tünemény
vonta magára figyelmünket, az ugynevezett „jég-
hegyek," melyeket a viharok a déli sarktól január,
február és márczius hónapokban iszonyu mennyi-
ségben hajtanak erre felé. Némely közülök oly
nagy, hogy kapitányunk mérése szerint 8 mérföld
hosszu és 500 lábnyi magas volt. Ezek a hajók
utjában vannak sokszor egészen a Jóremény fo-
káig és igen veszedelmesek, főleg mikor az éj sötét
vagy a nap ködös. Ilyenkor éjjel az iránytű áll-
ványát (binnaele) kivéve, a hajónak semmi része
sincs világítva, még pedig azért, hogy a jéghegyek
viszfénye a vitorlákon letükröződjék. Ennél
nagyszerűbb, de egyszersmind veszedelmesebb
tünemény alig van a tengeren, mert igen sok ha-
jótörésnek szokott okozója lenni.

Hajónkon lapot is szerkesztünk és adunk ki,
melynek neve: „The Ann Duthie Despatch" („A.
D. sürgöny"). Az utasok, tengerészek, nők és
gyermekek összes létszáma hajónkon 53 főre megy,
özekből áll az olvasó közönség. A lapot két heti
számokban adjuk ki; főszerkesztő Rnd. Mr. John
Vaugheu, segédszerkesztő Donald Vilmo3 ur, —
én pedig a vezérczikkok szerkesztője vagyok. S e
lapot, mely a Csöndes- és Atlanti-oczeánokon ké-
szült, Londonba érve, könyvalakban ki akarjuk
nyomatni.

Jan. 27-én igen sötét éjünk volt, nagy esővel
3 két óra hosszáig tartó erős viharral. Ez volt leg-
hosszabb napunk, mely 18 egész óráig tartott.

Jan. 28-án megint két óráig tartó vihar jég-
esővel, 29-én gyönyörü szivárvány volt látható és
a hold 4 órakor d. u. a zenithen (az ég tetőpont-
ján) valami felséges látványt nyujtott.

Febr. 5-kén egy nagy hajóval, a „British En-
voy"-val telegraphiroztunk, mely Port-Philipps-
és Melbourne-ból jött, már 40 napja, hogy utban
van és Londonba vitorlázik . . . Épen most hagy-
juk el a dél-amerikai partot, nevezetesen Tierra
del Fuego-t (Tűzföld szigetek), a hol csakis kan-
nibálok (emberevők) laknak, s Patagoniát s még
az éjjel Diego Rhamazires szigetét is láttuk.

Febr. 7-én erős hullámok között a Falkland-
szigethez értünk, melynek igen szép kikötője van
s egyszersmind angol kőszén-rakodó állomás is
(Coaling-Station). A kikötőt Stanley-Harbour-
nak nevezik. Egy erőditvény is van itt nehány
katonával s olykor-olykor egy angol Man of war
(hadihajó) is megfordul e félreeső vidéken
Igen hideg van; a kapitány kabinetjét fűtik, az
utasok egy rés/.e ott melegszik, a többiek pedig
bünk-jókba (a nyoszolyának egy neme) vonultak.

Febr. 11-én a Rio de la Plata folyam torko-
lata előtt hajózunk s most már inkább észak felé
tartunk. Az éj igen sötét s egyszerre csak azon
veszszük észre 9 óra tájban, mindnyájan a Poop-on
(kapitányi fedélzeten) társalogva, hogy egy nagy
3 árboezos bárka közeledik hozzánk sebesen, és
miután sem kék szinü rakétákat nem lőtt, sem a
mennylámpákat ki nem tüzte, mindnyájan lólek-
szakadva meglepetve vártuk, hogy mit akar?
Végre mintegy 50 ölnyire lévén hozzánk és a szél
erősen fújván, szócső segélyével kérdeztük, hogy
miféle hajó? Francziául válaszolt, mit a nagy szél
miatt nem érthettünk. Eleinte azt hittük, hogy
valami kalóz (pirata) vagy pedig hadi kémhajó
(privatier), de utoljára sem tudtunk meg róla
semmi bizonyost.

Febr. 16-án ismét láttunk két bárkát valami
5 mfldnyi távolban. 17-én halásztunk, t. i. a hor-
gonyokra fehér vászon és vörös posztó darabocs-
kákat kötöttünk s a nagyobb halak azt gondolva,
hogy repülő halak, elkapják s igy ott akadnak.
19-én a legmelegebb és kimondhatatlan gyönyörü
napunk van. A tenger tükörsima és azúrkék
szinü; a déli ég csillagai, különösen a déli kereszt
olragadóan szép csillagzata, a nap lenyugta, Ju-
piter, Orion és Syrius megannyi elbűvölő látvány.
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Nyugaton a felhők hegyeket, romokat és vulká-
nokat ábrázolnak. Most közeledünk Brazília fővá-
rosához, Rio de Janeiro-hoz s reméljük, hogy
ezentul czéljainkat előmozdító kedvező szeleink
lesznek.

1871. febr. 24-én 5 órakor d. u. találkoztunk
„Jarawor" nevü nagy vitorlás hajóval, mely Lon-
donból jött. E hajó már is 32 nap óta utazik. Jelt
adott, hogy angol hírlapokat és leveleket akar
átadni hajónknak, mire azonnal egy ladikban két
ur négy' matrózzal mintegy fél mérföldnyire a
hajóhoz közeledett és egy egész csomag „Daily
News"-t hoztak a mi nagy örömünkre. Bezzeg
volt aztán olvasás, kapkodás a legnagyobb kiván-
csisággal, szó-vita, politizálás! Az Atlanti-Oczeánon
olvastuk ez angol lapokból, hogy Beust helyére
gr. Andrássy van kiszemelve, hogy Gyulay (?)
hadügyminiszternek van szánva, és hogy a dele-
gáczió 60 millió forintot ajánlott meg hadiköltsé-
gekre stb.

Febr.27-éndélben egykét árboezos és zöldre
festett shoonert láttunk; látszólag Afrikának tar-
tott. A kedvező passat- szeleket (az angol tenge-
részek Trade-szeleknek nevezik) még mindig
hiába vártuk, sőt ellenkezőleg erős ellenszél fuj
északról folytonosan. Kapitányunk azt mondja,
hogy 6 év óta e szelekkel ilyesmi nöm történt, s ő
soha ilyet nem tapasztalt, noha már 14-szor ha-
józta körül az egész földet. Utazásunk 60-ik nap-
ján, t. i. márczius 9-kén értük ol az egyenlítőt.
Csodálatosképen a hőség nem felette nagy. Itt
kóstoltuk meg az osztrák és magyar borokat és
azt az állítást, mely szerint a magyar borokat az
egyenlítőn át nem lehetne vinni, mert megtörődik
és megsavanyodik, határozottan hamisnak vagy
szándékos ferdítésnek találtuk.

A brazíliai partoktól nehezen tudtunk meg-
menekülni. Jelenleg Fernando de Noronha és
Boccas szigetek között hajózunk. Márcz. 9-én a
hajón nagyszerü hangversenyt és felolvasási es-
télyt rendeztünk, melyben a többek között magam
is közre működtem s egy magyar és német dalok-
ból álló egyveleget énekeltom; a plébános fölol-
vasást tartott s a kapitány neje zongorázott.

Márcz. 10-én a Bak-téritőt elhagytuk. Márcz,
ll^én d. u. 4 órakor erős tropikus^eső volt villám-
lással a iszonyu mennydörgés&el. Épen mo3t érünk
a szélcsend övébe, mely 200 ang. mérföldig tartott
az egyenlitőtől kezdve; csak egy kis zephir len-
gedez . . . És már most még 1500 ang. mérföldet
kell hajóznunk, mig a mérsékelt égaljba érünk.
Itt éjjel-nappal mind a lég, mind a tengeri viz
egyaránt 80° Fahrenheit szerint s a viz tükörsima
és azúrkék szinü. Hajónk körül százanként röp^
kednek a „repülő halak," melyek az egyenlitőtől
távolabb mind kisebbekké lesznek, hering nagy-
ságúak, két szárnyok van és a hátukon egy fekete
vonal; husok igen ízletes. Az állatövi fény (Zo-
diacallight) nagyszerü látványt nyujt. A márcz,
l l . és 12-ke közti éj igen sötét, viharos volt, he-
ves szélrohamokkal és tropikus esőkkel; nagy
veszélyben forogtunk. 12-én reggel először érint-
kezünk a passat-széllel, mely észak-kelet felől fuj.

Márcz. 19-én erős észak-keleti szélvihar; a
hajó annyira a fekvő oldalára hajolt és a puffok
(hirtelen támadó és enyésző szélrohamok) oly
erőszakosak, hogy azt gondoltuk, a hajónak dara-
bokra kell törnie. Sokat kellett szenvednünk;
most már a föld északi félgömbjén a félutat Lon-
donig megtevők és márcz. 20-kán hagytuk el a
forró földövet. A szerfölött magasan áradó hullá-
mokból azt a következtetést vonjuk, hogy a föld
e vidékén valami éjnap-egyenlőségi (aequinoctia-
lis) nagy zavar volt, melyet mi szerencsésen kike-
rültünk. Márcz. 22-kén gyönyörü derült időnk
volt s most már hajónk vigan vitorlázik észak-
észak-kelet felé.

1871. márcz. 27-kén d. u. 4 órakor iszonyu
vihar volt, mely mint puff (szélroham) oly hirtelen
jelent meg, hogy nem lévén elegendő idő a vitor-
lák gyors bevonására, hajónk 60,000 mázsányi
sulya daczára is (mert 80,000 font sterling — 1
millió forint — értékü gyapjú és egyéb áru van
rajta), majd hogy föl nem borult; átalános zavar.
E nap estéjén láttam az ugynevezett „Sundog"-ot
(napkutyát), mely a szivárványnak egy neme, de
szélesebbnek, rövidebbnek s nem oly világos szí-
nűnek látszik az éázaki égen. A hajósok erről azt
mondják: ,,At evening a delight, at morning a
warning." (Este látva öröm, reggel pedig figyel-
meztetés.)

A márcz. 27-én este kezdődött vihar egészen
29-ike délutánjáig dühöngött, ugy hogy legkovo-
sebb reményünk sem volt a hajóhoz vagy éle-
tünkhöz, mert a vihar hullámzó vihar volt és igy
a hajónak a hegymagasságnyi hullámokról való

folytonos esése, különösen annak derekán oly
félelmet gerjesztő volt, hogy gerinczének ketté-
törésétől tartottunk.Sem állni, sem ülni, sem járni
nem lehetett s a hajó a fekoldalon annyira meg
volt rongálva, hogy a hullámok folytonosan áttör-
tek a hajó mellzetén a fedélzetre. A tenger zugása
ágyudörgéshez hasonlított; átalános rémülés;
egy-két lady éretlen gunykaczaja, a tisztek pa-
rancsoló lármája, a hajósok egyhangu éneke, az
éj sötétsége stb. — valóban még a legerősebb
magyar lelket is képesek megrendíteni. Mind-
ezekhez aztán még a két óránál is tovább tartó
borzadályos villámlás . . . valóban csoda, hogy az
ember ol nem veszti az eszét.

Márcz. 30-án este ismét borzasztó orkán, erős
szélrohamokkal, kezdett bőgni, mely ápr. 1-éig, a
bolondok napjáig tartott — 5 óráig reggel. Hajónk
körül egy grampus (czetfaj) és egy roppant nagy
czethal úszkál, mintha máris prédára lestek volna.
Ápr. l-jén reggel 6 órakor vége lett a veszélynek,
minden arcz örömtől sugározik és uj remény da-
gasztja keblünket, hogy ismét meglátandjuk szent
hazánkat. A társalgó teremben Rnd. Mr. Vaughen
hála istenitiszteletet tartott. Az utóbbi vihar
ismét igen sok kárt tett az utasok holmijai közt
s az én könyvtáram egy része is a sós viz áldo-
zata lett . . . . * . -

Utóirat. — 1871. ápril 12-én este 8 órakor
több mint három hónapi tengeri utazás után sze-
rencsésen és meglehetős egészséggel megérkeztem
Londonba. Dr. Kempf József.

Szemere Bertalan hamvainak
áttétele.

Midőn Borsodmegye, elhunyt nagy fiának
Szemere Bertalannak életnagyságu arczképét me-
gyeháza teremében 1870. november 7-kén felálli-
totta, Horváth Lajos inditványára ugyanakkor
elhatározta volt, hogy: „miután a dicsőültnek
világosan kifejezett óhajtása volt örök álmát a
megye földében nyugodni, Borsodvármegye a Sze-
mere Bertalan hamvaihoz mintegy szülői jogot is
tartva, azok visszaszállításáról s az elhunyt érde-
demeihez illő eltakarításáról kegyoletesen gondos-
kodni fog."

E határozat alapján, az ünnepélyes eltakarítás
határidejéül a májusi évnegyedes közgyülés első
napja tüzetett ki a vármegye által. Időközben az
előleges intézkedések megtételére kiküldött első
alispán a miskolczi helvét hitv. ref. egyház elöl-
járóságával egyetértve, az ,,avasi" nagy templom
mellett, Pálóczy László sirhalma közelében a szi-
lárd sírboltot elkészittette, moly eljárás az ápril hó
4-én tartott bizottmányi kis gyülés részéről helye-
seltetvén, egyszersmind a budai sírkertben nyugvó
hamvaknak átvétele és hazaszállítása czéljából
küldöttség neveztetett ki, mely megbízatásában,
Buda-fő város hatóságának támogatásával, a mult
héten el is járt s a haza szállitandó koporsót át-
vette, és vaspályán Miskolczra szállította.

Május l-jén érkeztek Szemere elömlött teto-
mei Borsodmegyo székhelyére. A vonat megérke-
zését tekintélyes megyei és városi küldöttségek
várták, s azok nevében Szücs János mogyei főü-
gyész nemes hangulatú beszéddel fogadta az egy-
kori küzdelmei s diadalai színhelyére halva vissza-
érkező vezér férfiu koporsóját.

A városon kivül fekvő vasuti indóháztól a
bevonulás ünnepélyes díszben történt — át a váro-
son, hol a megyeház előtt az egész megyei közgyü-
lés b. Vay Lajos főispán vezetése alatt csatlako-
zott a nagyszerü menethez.

Innen az avasi ódon egyház s a körüle elte-
rülő temető felé vonult a menet, hol a koporsó
a sírbolt mellett felállított ravatalra helyeztetvén,
fölötte a reform, lyceum énekkara zengett alkalmi
gyászéneket.

Most Lévay József, megyei főjegyző s jeles
költőnk tartott emelkedett szellemü beszédet,
mely az alkalmi szónoklatok szinvonalától messzo
kimagaslik, részleteiben ugy mint egész benyo-
másában.

„Elmultak tehát, — igy kezdé — a hontalan-
ság kinos évei. Számüzetéséből ime visszatért
hozzánk egyik legérdemesebb társunk, felejthet-
lcn testvérünk, Szemere Bertalan; visszatért, hogy
szülő megyéje kebeléhez forrva, örökre köztünk
maradjon ezentul. De mily visszatérés ez ama küz-
delem és dicsőségben, majd szenvedésekben is
gazdag korszak után, mikor ő, a megtámadott
haza egyik védoazlopa, nagyfontosságu tevékeny-
sége tetőpontján utólszor vett bucsut Borsod na-
táraitól! Mily viszontlátás most már, mitlon az
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elhult vértanuk és szabüdsághősök pora felett uj
életre ébredt a lánczaiból kibontakozott haza!

„Ime a hajó, melylyel érkező barátunk a rég
elhagyott kedves partokon kikötött, nem a diadal
vidámszinü zászlóival v,\n diszitve s ékesen szóló
ajkáról egy hang sem köszönti az ujra feltalált
hazai földet. Vidám lobogók helyett az enyészet
gyász jelvényeit hozta magával, s a hatalmas
beszédű ajkon rég kihamvadt az élet utolsó szik-
rája."

Majd alább:
„Aludni az örök álmot a föld bármely szög-

letében mindegy az aluvóra nézve. De mi élők
vigasztaló érzést találunk sibban, ha szeretteink
haláluk után is közöttünk pihennek. Folytatni
véljük mintegy velök a megszakadt összekötte-
tést; a sirban is társainkul tekintjük őket s hoz-
zájok reménylünk költözni azon uton, melyen ők

- i U T i i. _ i

** (.4 Zrinyiék sirja.) Zrinyi Péter és Fran- szag s Norvégiában 53 gőz- 156 vitorláshajó 1322
gepán Ferencz gyászos halálának évfordulója al- ágyúval; s végre Dániában 31 gőz- 58 vitorláshajó
kalmából egyik lapunk fölemlíti, hogy a nagy 455 ágyúval s 3890 lőcsővel.
tettekben gazdag Zrinyí-családnak majd minden i ** (Orosz ágyu.) Oroszországban az obuchovi
nevesebb tagja más-más helyen aluszszaörök nyu- aczélöntődében 12 hüvelyknyi aczélágyuk öntet-
galmának álmát. Zrinyi Miklós a hős Szigetvárott, nek, melyekből 2235 pud-ra (orosz mázsa = 40galmána y g
Zrinyi Ádám Zalánkeménnél, Zrínyi Miklós a
költő Krizsoveczen Csáktornya vidékén, Zrinyi
Péter Bécsujhelyen, Zrinyi Ilona kis-ázsiaiBithy-
nában, végre, Zrinyi Boldizsár, a hirneves család
utolsó tagja Kufsteinban. Frangepán Ferencz
tudvalevőleg szintén utolsó ivadéka volt olasz
eredetü családjának.

** (Gyors telegramm.) Folyó évi február hó
utolsó napján egy londoni kereskedőház Kura-
chee-ből (Indiában) Teheránon át távsürgönyt
vett. A sürgöny Kuracheebon pénteken éjjel Í2
óra 43 perczkor adatott fel, és csütörtökön este 9

l d i k k d ő h á k é b ltmár előre mentek.Ám emelkedjenek a dús gazdag órakor már a londoni koreskedőhaz kezeben volt,
" " " ' • < " tehát egy nappal előbb érkezett, mintsem feladták.

A dolog első pillanatra kissé hihetetlennek látszik,
fővárosokban fényes valhallák és emlék-csarno-
kok, melyek a nagy emborek arczképeit és szobrait
egy csoportba gyüjtve szemléltetik;
de legyenek meg a vidéknek is ke-
vés számu szentelt sirhalmai, me-
lyekhez áhitatos kegyelettol köze-
lítsenek az élők, s melyek mintegy
a hazában szerte emelkedő oltárok
buzdítsanak honfmi erényekre, ne-
mesebb törekvésekre, közjóért való
önfeláldozásra.

„íly oltár lesz e naptól fogva
Borsodmegye területén Szemere sír-
ja. Egy kincscsel gazdagul itt a föld
az ő porai által. Hol közhasznu mun-
kásságáról annyi emlék tanuskodik:
legméltóbb helye van pihenésének.
Csendes és háboritlan lesz itt nyu-
galma, mint zajos és zaklatott volt
nyilvános élete. Mily élet volt az!
és minő vég! Nem most száll ő elő-
ször sírba: még életében meghalt és
eltemettetett." stb.

A nagyhatásu beszéd után, me-
lyei- — ha terünk engedné, óhajtot-
tunk volna egész terjedelmében kö-
zölni — az énekkar hymnussal fe-
jezte be az ünnepélyességet, mi alatt
a koporsó a sirboltba letétetett.

Egyvele;
** (Kossuth és Ledru-lMlin.)

Herzen Sándor hátrahagyott iratait
kiadták gyermekei, s e könyvben
,,Amerikai obéd" czim alatt egy
czikkre találunk, mely minket kö-
zelobbről is érdekel. Ez ebédre, me-
lyet Pierce elnök rendezett, Maz-
zini, Kossuth Lajos, Ledru-Rollin,
Garibaldi, Orsini, Worzel, Pulszky
és Herzen voltak hivatalosak. Az
angolok közül csak az alsóház ra-
dikális tagja: Wombsay Joshua s
az amerikai követ: Buchanan volt
jelen hivatalos személyzetével. Ez
ebéd egyik czéljaKossuth megismer-
tetése volt Ledru-Kollin-nel. Hogy
ez előbb meg nem történt, az okozá,
hogy Ledru-liollin már Londonban
volt, midőn Kossuth Törökország-
ból odaérkezett. Ekkor az a kérdés
merült föl: melyik tegyen előbb a
másiknál látogatást? Áz egyik Ma-
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Zrinyi Péter és Frangepán Ferenc emléktáblája bécs-ujhelyi székesegyházban
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o-yarorszá" kormányzója volt, a másik nem volt | de nagyon mogfoghatova válik, ha meggondoljuk,gyarország kormányzója o ,
ngyan kormányzó, de a ,,grandé nation"-hoz tar-
tozott; amaz tiszteletbeli vendége volt az angol
népnek, s akkor dicsőségének tetőpontján állott,
ez pedig egészen otthon találta magát Angliá-
b ká h á l h kéban s a szokás azt hozza magával, hogy a ké-
sőbb érkező tegyen először látogatást. Ekkép — r . -- - . ....
addior halasztották a megismerkedést, hogy bár Londonban még csak csütörtök esti 8 ora 18 percz
eo-y városban laktak, három vagy négy év ! volt, s igy most már megfoghatová válik, mikép
nTült el a nélkül, hogy találkoztak volna. Végre : lehetett a pénteken feladott sürgöny mar csütör-
Mazzini és Buchanan az emlitett ebéden elhatá- tökön 9 órakor Londonban.
rozták, hogy a két politikai nevezetességet egy- ; ** (Az európai hajóhadak) ereje a következö:
mással a semleges téren megismertetik. Mazzini Angliában 630 hajó 7982 ágyúval s 105,898 ló-
Ledru-Kollint, Buchanan Kossuthot vette karjára. ' csővel; Francziaországban 362 goz- es 100 vitor-
s ekkép látszólag váratlanul és véletlenül történt ! lás hajó 4833 ágyúval s 91,338 locsovel; Német-
meg a kölcsönös bemutatás. „Az uj ismerősök — alföldön 67 gőz- és 64 vitorláshajó 1303 ágyúval,
irja Herzen — kifogyhatlanok voltak a szívélyes Portugáliában 5 gőz-és 25 vitorláshajo 356 ágyu-
eíőzékenység nyilvánításaiban, melyeket a hí- vál; Spanyolországban 74 gőz-és 48 vitorláshajó
res mao-var kelet virágos nyelvének minden szi- 1000 ágyúval; Olaszországban 88 gőz- és 8 vitor-
nével föl tudott ékíteni, mig Galliának nagy fia láshajó 948 ágyúval s 26,716 lőcsővel; Ausztriá-
•i konvent beszédmodorának erőteljes szinezését ban 53 gőz-és 164 vitorláshajó; Törökországban
használta." ! 91 gőz- s 94 vitorláshajó 2370 ágyúval; Svédor-

hogy az egész különbség nem egy napot, hanem
csak 3 óra és 43 perczet tesz. Minél inkább keletre
fekszik valamely vidék, annál előbb van ott dél, , uiaoi M W 5 Ü » W « .~t - - ----
ugy hogy Kurneheeben 4 óra 25 perczczel korábban 60-ki hadjáratokban. Két izben lett megsebesítve
_ . ? . . .í.'.i „ - i T i i TVÍ:,I^« íoliát TCi,^oni.^o_ = „ T»Aííâ r,ir; nan r>n t.ná.1 kanitánvi ranarot nvert . A

, y p (
font) menő súlyuk mellett 18 pudnyi lövegek
fognak lövetni. Egy töltésre szükséges 127 font
puskapor. Az orosz sajtó büszkélkedik abban,
hogy ezen nagyszerü aczélöntődének egész Euró-
pában, kivévén Krupp gyárát Németországban,
nincs mása.

** (Amerikai végrendélet.)~Egy massachussetsi
kalapos, Sol SanborndeMedford végrendeletében
testét Agassiz orvostanárnak hagyományozza ,•
hogy csontváza a legművésziebben összeállittas-
sék s a harwadi egyetem boncztani múzeumába
helyeztessék, bőréből pedig két dob készíttessék
barátjának, Warran nevü cohasseti dobosnak szá-
mára, ki e két dobon minden év junius 17-én kora
hajnalban a „Jankee Doodle" nemzeti dalt verje a

bunker'shilli emlékoszlop előtt. Vé-
gül kivánja, hogy testének egyéb
használhatlan részei .,termékenyitő
anyagul alkalmaztassanak egy ame-
rikai tölgyfa számára, moly vala-
mely országut mellé ültetve, a fá-
radt utasoknak nyugvó, az ártatlan
gyermekeknek pedig játszó helyet
szolgáltasson ágainak hüvös árnya
alatt."

** (A tintagyártást) nagy vésze-'
delem fenyegeti. Uj-Granadában
egy növény terem, Corarie thy mi-
folia; ennek nedve minden különös
készités nélkül Írásra alkalmas:
eleintén vörhenyes, de nehány óra
mulva tökéletesen megfeketül, a
réztollakat pedig nem támadja meg
annyira, mint a többi tinták. E
nedvvel irott levelek a tenger vize
által sem szenvednek, az irás épen
marad, mig a többi közönséges tin-
tával irott irományok majdnem ol^
vashatlanok.

** (Fütyülő egyletek.) Chicago-
ban, mint egy amerikai lap irja,
fütyülő egylet alakult, mely már
300 tagot számlál és nyilvános elő-
adásokat, ugynevezett fütyülő-esté-
lyeket rendez, melyek rendkivüli
tetszésben részesülnek. Az emlitett
lap igy ir etárgyról: „Tagadhatlan,
hogy az ember épen ugy, mint ének-
hangjai által kitünik, fütyülni is
jobban tud, mint bárminő madár.
Rendkivül szeretjük a csalogány
dalát, de egy kis rézkészülékkel,
melyet az ember szájába vesz, némi
gyakorlat mellett elérheti a csalo-
gányt, sőt a mi a hang erejét illeti,
tul is haladhatja. Ezenkivül az em-
ber a zenére, a zenerythmusok s
az ütenyhez valo érzékénél fogva
oly előnyökkel bir, melyekkel egyet-
len madár sem dicsekedhetik. íly
körülmények között megfoghatat-
lan , hogy ezen tehetséget jobban
ki nem képezik." A chicagoi fütyü-
lő-egylet ezen tehetség kiművelését
tüzte ki feladatául.

** (Páris uj térparancsnoka.) A
„Kappel" Páris uj térparancsnoká-
ról, ki most már tábornoki rangot

nyert, a következőket irja:
„La Cecília polgár Toursban született. Hogy

ne legyen kénytelen a császárság alatt szolgálni,
olasz szolgálatba lépett s részt vett az 1859—

Ké i b l t t bíugy hogy Kiirneheeben4óra 25 p
van dél, mint Londonban. Midőn tehát Kurachee-
ban már pénteken 12 óra 43 percz éjjel volt,

k i 8 ó 18

60-ki hadjáratokban. K g e s
s a műszaki csapatnál kapitányi rangot nyert. A
harcz bevégezte után Francziaországba visszatért.
Midőn a harcz Poroszország ellen kitört, politikai
érzelmeit elhallgattatá, hogy csak Francziaor-
szágra gondoljon s a szabadlövészeknél hadnagyi
ranggal szolgálatot vállalt. Miután az ablisi, cha-
teauduni s verinoi ütközetben magát kitünteté s
Alemjont fényesen védelmezé, ezredessé lett elő-
léptetve. Márcz. 18-ka után a község szolgálatába
lépett, 8 Eudes tbk törzskarába mint kapitány.
Ma Páris városában a legmagasabb katonai ran-
got viseli. — LaCecilia 30 éves, nemcsak katona,
hanem egyuttal tanult s világfi. Hosszabb ideig
tanult Németországban, huszonhat keleti s euró-
pai nyelvet beszél s kitünő mathematikusnnk-
tartják."

Melléklet a Vasárnapi Hjsá^ 19-ik számához 1871. máj. 7.

T Á R H Á Z .
„ ; , V. kötetének 4-ik füzetében a margitszigeti nya-

Irodaloitt eS müvészet . , r a l ó r ó l > a v a g u t i fohidakról, s a hegység által el-

A Bécsben koze-
ltramontán rop-

czimü festménye jelenleg a Decsi ^ ^ " - - ™ " ^ - T k ö z l e m ( i n v t

r ^ M K ^ ^ ^ S j ! ? SyTly \ ^luuZmoVtán röpiratok^ A B
tárczát kozol a becsi _ >>Ta^/*™*' "£je£l lebbről gomba-módra szaporodó ultn_ _
festőről akarok sf^-'Xle\tTet i ! ™ k i r atok nálunk is fel-felütögetik fejőket. Kozelebb-
lapban, - kit még nem . í " r ? . s ^ e ^ ^ J K bé- ! ről Sartori Károly bizományában jelent meg kettő,
világszerte, bár egyik S7™Y°™ í i f S Nem is ' Egyik a kath. kongresszus által elfogadott szöveg-

°»i 'i J. r u n •, i, ;= oi/>,.v.etik ! kiadásnak" nevezvén. A masiK un>ozy i«im«u

l ^ ^ . . t f , 1 o T Í X ' E «ibe- I ismerete, . ia.erpella.^ ig/*"*, ° « £ ' -
mert ez
miután e wavij , u..̂ ,̂ ^„ ö

Székely költő ecsettel, dalnok a színekben, élbe
szelő rajzaiban. Benne Rafael Stifter Adalberttol
egyesül. Ecsete eszmél és dalol." A tárcza hosz-
szasan emlékszik meg a magyar festőről, kinek az
„Apácza" czimü festményét a legmeghatóbb köl-
teménynek nevezi. „A jelenet egy komor, gazdag
butorzatu szobát ábrázol, melyben az anya ép
akkor halt meg, midőn gyermekét világra szüle. A
férj nem gondol az újszülöttel, csak szive imádott-

- • - ' • • * •••• " i -i » i - ^ , x , „ u ™ „ „ + f fiu;
férj nem gondol az újszülöttei, csaK. SZIVÜ imouu..
jával, ki élettelenül fekszik. A kétségbeesett férj falvy Pál a „I
mögött egy irgalmas apácza áll s imádkozik az ujabb füzetét
elhunytért. Elől egy másik apácza van, ' * "1™«'n. tnl <

ismeretes interpelláczióját igyek.. n

mérges tollal, melyhez nem igen illik a »e*eJe z 0

kegyes óhajtás : „Lebegjen az egyetértés és bekulé-
kenység szelleme hazánk és egyházunk fölötti"

Közintézetek, egyletek.
** (Magyar tud. akadémia.) A nyelv- és szép-

tudományi osztálynak május 1-sei ülésében Hun-

ki az

sztálynak május 1sei ü
„Nyelvtudományi közlemények" leg-

j ét mutatá bo. Utána Ballagi Mór
olvasta föl Goldzieher Ignácz székes-fehérvári

„ártatlan gyilkos"-t karján tartja; ez ösztönsze-
rüleg, de hiába keresi az anyai emlőt annál, ki
társadalmi helyzete s egykori — tán azóta meg-
bánt! — fogadalom miatt anyai örömeket soha
sem élvezhet s csak a jótékonyság érzetébon ke-
reshet kárpótlást azért, mi tőle meg van tagadva."
A tárczairó Székelynek más műveiről is nagy
méltánylattal szól, s e czikk bizonyára megérdem-
lett kitüntetés a magyar művészre, ki képíróink
egyik legtehetségesebbike.

** (A nemzeti képcsarnok-egylet,) mely a mu-
zeum képtárának gyarapitására alakult, elhatározta,
hogy az idén b. Eötvös életnagyságu arczképét
festeti le a muzeum számára. Munkácsynál pedig
egy nagyobb, magyar népcletot ábrázoló festményt
rendel meg, hogy e jeles festészünk nagyobb mű-
veiből is legyen itthon. Munkácsy Mihály, mint Düs-
seldorfból irják, jelenleg második nagyobb fest-
ményét fejozi be, melylyel, mint a „Siralomházzal,"
meg fogja lepni a műbarátokat. E kép, melynek
czime „Háborus idők," egy szobát ábrázol több
asszonynyal és leánynyal, kik egy sebesült ma-
gyar baka elbeszélését hallgatják, mialatt tépest
készitenek.

— (Törvényszéki orvostudomány) jogászok é
orvosok számára, jelent meg dr. Sikor Józseftől,
a győri jogakadémián a törvényszéki orvostan ta-
nárától s lapunk régi munkatársától. A rövid, de
kimeritő vezérfonal, több jeles szerző — különö-
sen Taylor, Henke, Schürmeyer nyomán van ké-
szitve s czéljának teljesen megfelel. Hézagpótló

születésü, most Németországon tanuló fiatal nyel-
vész értekezését „A hetes számról az araboknál."
Ismeretes dolog, hogy minden kezdetleges népnél
nagy szerepet játszik a pythagoracisnaus, s ennek
egyik főeleme a számok rejtélyes magyarázata.
Bizonyos számnak isteni származást vagy büverőt
tulajdonitnak; hiszen a 13-as számtól, mint sze-
rencsétlenségek okozójától ma is sokan félnek. A
sémi népeknél e számmagyarázat átalában igen el
volt terjedve. Szerző ez alkalommal főleg a moha-
medánok magyarázatairól szól- Bevezetésül azon-
ban megemlékezik a mongolokról, kiknél a 9-es
volt tiszteletbon. Dsingiszkhán zászlaja 9 ponttal
volt megjelölve. Timurlenk csak kilencz darabból
álló ajándékokat fogadott szivesen, s egyszer a
legyőzött sirváni fejedelem azzal hizelgé magát
kegyébe, hogy ajándékul 8 rabszolgát vitt neki.
„Hát a kilenczedik hol van?" kérdé a hatalmas
világhódító „En magam vagyok az, fölséges ur,
a te hódoló szolgád" felelt az ügyes udvarló, ki
ezáltal fejedelemségét mentette meg. Az oltárokon
kilencz juhot áldoztak. A Zend-avesta 99,999
betegség ellen tud gyógyszert ajánlani. A kilen-
czes számnak e tekintélyét természetesen sokféle-
képen igyekeztek magyarázni. Figyelmet érdomel
különösen az a sajátság, hogy e számot bármelyik
számmal szorozzuk, a szorzat két számjegye egy-
máshoz adva mindig 9-et tesz. Ebben keresték
talán e számnak mennyei eredetét. — A zsidóknál

munka ez nálunk, miután eddig a törvényszéki
orvostanra nem volt magyar kézikönyv. Egyes fe-
jezetei: a hullán jelenlevő jelek, a sebzések, elme-
és kedélybetegségek, a nemzésről, az életkorokról,
a szinlelt és titkolt betegségekről, s függelékül: a
törvényszéki hulla-bonczolás módjáról s a boncz-
jegyzőkönyv és orvosi vélemény szerkesztéséről, erro epvu í^vu oun uu^o-
A kiadók •— Hoffmann és Molnár (Eggenberger- jócselekedetét, 7 üdvös és kellemetlen dolgot is-

• -• - - - -.!_•-•_.. i.„o„. „, ember 7-féle alkatrészből áll; a föld

talán e számnak mennyei eredetét. A
a 7 szeropel, s ezt az arab próféták a Mohamed
előtti pogány korban is magyarázgatták; maga
M h m e d és követői pedig még jobban alkalmaz-
előtti pogány korban is m a g y a g ; g
Mohamed és követői pedig még jobban alkalmaz-
ták és szentesitették. A délszaki nomád arab ma
is azt hiszi, hogy összesen 7 keresztyén fejedelem
van a világon, de a stambuli padisaimak ezek is
engedelmes hűbérnökei. S átalában a hetes szám
alapját képezi minden számításaiknál*:. A Korán
erro építi igen sok bölcselkedését, 7 fő-bünt, és 7

é k l l t l d l t i

alelnöknek gróf Teleki Sándornét és Jankovics
Antalnét, pénztárnoknőnek Gönczy Pálnét s jegy-
zőnek Torkos Lászlót. Délután kedélyes lakoma,
volt a Margit-szigeten, férfiak részvétele és zene-
szó mellett.

** (A gazdasszonyok egyletének) 1870—71-
diki évköny\e megjelent, s örvendetesen mutatja
e jótékony egylet folytonos virágzását és emelke-
dését. Jeleníog* 759 tagja van. Tavaly a bevétel
13,229 frt. 5 krra, a kiadás pedig 12,782 frt 65
krra ment. A maradvány ossz. 9191 ft 76 krt
tesz. Az árvaleányházba eddig 70 gyermek véte-
tett föl.

Egyház és iskola.
** (A közoktatási miniszter) közelebbről léte-

síteni szándékozik a még Eötvös által tervezett
országos közoktatási tanácsot, melynok szabályza-
tát több szakférfinak meg is küldötte. A tanács
a*, országos közoktatásra fordítaná teljes figyel-
mét, s a miniszteriumnak javaslatokat tenne,
véleményeket ndna, elkészítené a törvényjavasla-
tokat, oktatásügyi rendeleteket, tanterveket stb.
Tagjai részint kineveztetnének, részint választat-
nának az egyetemi tanács, középtanodai tanáregylet
stb. által. Fizetést senki sem hu/, a titkár és jegy-
zők kivételével,

•* (Tanszer - muzeum.) A népnevelők pesti
egylete azon életre való eszme kivitelén buzgól-
kodik, hogy egy Pesten létesitendő állandó tárlata
legyen az iskolai könyveknek és egyéb tan- vagy
fölszerelési eszközöknek.

** (Unitárius nemzetközi meeting.) Az unitá-
riusok e nyár folytán Londonban nagy nemzetközi
meetinget tartanak, melyen az erdélyi unitárius
egyházat Brassai Sámuel, az erdélyi muzeum
igazgatója fogja képviselni.

** (Dénes Ferencz,) baracskai földbirtokos, a
vértesaljai helv. hitv. egyházmegye tanácabirá-
jául megválasztatván, székfoglalása emlékéül 10OO
frtot küldött alapítványul a papi özvegy-árva-
pónztár részére; továbbá élte fogytáig évenként
negyven mérő buzát adományoz a baracskai, vagy
ha az nincs, valamely más lelkész özvegye számára.

** (Frecskay Josephine k. a.) hét évi fenállása
óta előnyösen ismert pesti loány-növeldéjét kalap-
utczai szállásából áttette az al-Dunasorra 10. sz.
a. átjáró házba.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (Két szerencsétlen részvénytársaság) tartá

mult szombaton Posten közgyülését. Az egyik
a hordógyár-társulat, mely 14,927 frt veszteséget
mutat'fel; — a másik a gyógyszerészet-vegyé-
szeti társaság, mely szinte nem fizethet osztalékot.
A részvényesek vizsgálatot kértek.

** (Vásárengedély.) Baranyamegyében kebe-
lezettViszló község engedélyt nyert,hogy évenként
ápril hó l-jén és október 26-dikán országos vásá-
rokat tarthasson.

pj
erro építi

l k d
féle akud. könyvkereskedés) igen csinosan s köny-
nyen kezelhető zseb-kiadás alakjában állitották ki.
Ára 1 ft. 40 kr.

mer; ÍIZ
7-féle

_ (As átalános irodalomtörténet) is azon tan-
tárgyak közé van sorozva, melyeket a b. Eötvös
^1* .1 wAo»:*»tt AP mtícr tííríTvalás alatt levő közép-

gyümölcsöt terem; 7 tenger zárja körül a
világot; 7-féle szél fuj; 7 helyen tilos imádkozást
véoxzni. A gyermek fogai 7 eves korában hulla-
nak; 14 éves korában lesz serdülővé, 21 eves ko-
rái" nő és 28 éves korában nő be a feje lágya,
nkkor lesz elég okossá. A prof eta. szerint 7 dolgot
nem szabad a házban megtűrni: költeményt,^ke-
péket, jajgatást, kaczérsagot, vadallatok borét,

által készitett, de még tárgyals l p
tanodai tanterv a középtanodában kötelezettekül

f á i d l n k alkalmas
tanodai tanterv a középtanodában
jelöl ki. E fontos tantárgyra irodalmunk alkalmas

k l l k ö é t n o d á k b a n használható
jelöl ki. E fontos tantárgyra irodal
tankönyvvel, mely középtanodákban használható

l d l k i k Grüsse használható

alelnökül Horváth Miháy; y
Pénztárnokul a leköszönt Pesty Üngyes helyebe

A ü é i d k Pauler

tankönyvvel, mely kozeptanouaiioan i™'"" ' ""- ,
volna, még nöm rendelkezik. Gr«S S 6 haszna ható aranyat cs s Jymet^ 4 _ k é n U v t o t t
tankönyvét Gáspár Imro fiatal iró, ki irodaim! ; ^ " J közfelkiáltással mög válasz-
tanulmányokkal foglalkozik, most fordítja ma- k o y l é B e * s ™ e d d i g i elnöke Mikó Imre gróf,
gyárra, hogy hézagot pótoljon addig is, mig iró- tátott ̂ ^ s a ^ m ^ y . t i t k á r u l Thaiy Kálmán.
dalműnk termékei közt valamely, önallo JclesD :dalmunk termékei közt valamely önál j
dolgozat fölmerülne (Ugyane fiatal iró az, kiről
a lapokat közelebbről öngyilkossági hir járta vé-
gig; most, magától az élőtől vett tudósitás alap-
ján az álhir megezáfoltatik.)

** (Szakfolyóiratok.) A „Természettudományi
Közlöny" III-ik kötetének 24-ik füzete következő
tartalommal jelont meg: „Az égési tüneményekről"

V i é t ő l A vegytan logujbb haladá

Pénztárnokul a leköszönt Pesty Üngye y
dr. Fischer Kálmán. Az ügyészi teendők Pauler
Gyula jegyzőre bízattak. .

** (AnőképzŐ-egylet) máj. 4-én az akadémia
üléstermében turtá meg évi közgyülését. Vagy
150 nő volt jelen, köztük hat vidéki noegylet kül-
döttei. Veres Pálné elnök nyitá meg a gyülést

j ő t t t j l e t s t a m„Az égési tüneményekről" | u u ^ . , « « \"\"~ .'• Z t t t í eTe i ltést a mult
i ^ 7 v l n c z é t ő l ; „A vegytan legujabb haladá- utója Kov^s A 1 W KD £ ^ J ^ t c s t ^ ^
sairól", H. E. Roscoe-tb\; „A léghajózások tudó- ^ ^ ^ £ " 5 4 7 0 frt 87 kr. volt. Ujra megvá-
mányos eredményei", s számos kisebb közlemény. | kiadás* p e d i g . ^ } k V e r e s P á l n é t ,
— „A magyar mérnök és építész-egylet közlönye" | lasztak az eloljaiosdD

Mi ujság ?
** (A biróságok szervezéséről.) Ujabb hirek

szerint AA elsö folyamodásu biróságok székhelyének
meghatározásáról, a k'-pviselőház 25-ös bizottsága
által ismételve átdolgozott javaslatot is félreteszik,
miután a minisztertanács meggyőződött arról, hogy
a munkálat pénzügyi szempontból kivihetetlen,
minthogy a megállapitott számu biróságok felállí-
tása az ország tulterheltetése nélkül nemlehetséges.

•* (Képviselőválasztások.) Május 3-án 3 helyt
volt képviselőválasztás; Aradon megválasztatott
Chorin Ferencz baloldali jelölt (69 szótöbbséggel
Csemeghy igazságügyminiszteri tanácsos ellené-
ben) ; Barsmegye újbányái kerületében Nyiri Józsa
közlek, min. tanácsos; Ó-Kanizsán Hoós Ferencz
szélső-baloldali. — A ráczkevei kerületben Nyáry
Pál helyébe gr. Széchenyi Ödön lép föl mint jobb-
oldali jelölt.

** (̂ 4,s árvizkárosultak javára rendesett bazár),
megnyitását falragaszok hirdetik; a pesti redoute
termeiben van burendezve a nagy áru-csarnok,,
melyben a legizlésesebb és válogatottabb tárgya-
kat, az e czélra alakult női bizottmánynak tagjai
személyesen fogják a vevő közönségnek mérsékelt
árak mellett elárusítani. Az árucsarnok (bazár)
nyitva lesz: Május 6-án délelőtti l l órától del-

l utáni 5 óráig. — Május 7-én vasárnap délelőtti



l l órától délutáni 1 óráig, és fényes kivilágítás és
a 13-ik gyalog ezred zenekarának szives közre-
működése mellett délutáni 5 órától késő estig. —
Május 8-án délelőtti l l órától délutáni 5 óráig.—
Belépti dij 1 frt., gyermekek 10 éves korukig, ha
felnőtt személyek kiséretében jőnek, belépti dijt
nem fizetnek. A látogató közönség tetszésétől függ
a felsegélésére szánt árukból vásárolni vagy nem.

** (-4 tavaszi lóversenyek) Pesten máj. 10. 12
és 14-én lesznek. Mogemlitjük itt, hogy a többi
lóversenyek következő sorozatban tartatnak meg:
Kassán, jún. 29. júl. 1. és 2-án; Aradon szeptem-
ber első hetében, Kolozsvártt szeptember végén,
Debreczenben okt 8. és 10-én. A pesti őszi verse-
nyek szintén októberben lesznek.

•* (József főherczeg) a honvád dandár isko-
lák megszemlélésére május 2-án Nagyszombatba
érkezett, hol ünnepélyesen fogadták; este fényes
fáklyás-menetet rendeztek tiszteletére.

** (Zrinyi és Frangepán kétszámdos ünnepét)
ápril 30-kán Bécs-Ujhelytt kegyeletes visszaem-
lékezések közt ülte meg a bécsi „magyar egylet"
s a bécsi magyar egyetemi ifjuság. Körülbelül
százan jöttek össze Bécs-Ujhelyen; fölkeresték a
kivégzés helyét, s a tomplomot, hol Zrinyi és Fran-
gepán csontjai nyugszanak. Ezután a „Szarvas"
vendéglőben tartottak ünnepélyt, melyben Eötvös
Lajos tartott emlékbeszédet, Wlassics Gyula podig
•— alkalmi költemény hiányában — Szász Károly
,,Drága csontok" czimü versét szavalta el.

** (Zágrábban) ápr. 30-ikán mint Zrinyi
Péter és Frangepán kivégeztetésének kétszáza-
•tlik évfordulóján, ünnepélyt tartottak. A Márkus-
egyházban gyászmise volt, délután pedig banket a
Maximir-kertben. Az ünnepély a „strankaprava"
egylet rendezte, melynek tagjai aztán este horvát
lobogó alatt vonultak be a városba. — Ez alka-
lomból a zágrábi „Hervatska" következőleg ir:
„Horvátok! Két század folyt le; két horvát főur,
két hős testvér kelt fel a horvátok jogai és szabad-
sága védelmére ! Az árulás, a hűtlenség a horvát
hősöket kiadta a kegyetlen ellennek. Bakó keze
által hulltak el a dicsőültek Bécsújhelyi; Az ön-
kény ma is kínozza az eléggé megkinzott horvát
népet. A bámulatos áldozatokat korbácsolással,
elnyomással, rabsággal fizetik vissza. A két vér-
tanu lelkei lebegjenek a szerencsétlenné lett horvát
nép fölött. Tisztelet és üdv a két dicső horvát
emlékének: Subic-Zrinoki Péter bánnak és Fran-
kapan Ferencznek!"

** (Magyar egyleti van Amerika Ohio nevü
államában, Clevelandban is, melynek titkára Per-
ley József most arról értesit, hogy a közgyülés
mély fájdalmát fejezte ki b. Eötvös elhunyta fölött.

** (Eötvös-ünnep Berlinben.) A berlini magyar
tígylet ünnepélyt rendezett az elhunyt miniszter
és jeles iró emlékére. Az egylet legiljőbben vélte
az elhunyt jeles férfi emlékét megülhetni, ha mü-
veivel foglalkozik, s azért dr. Nascher Eötvösnek
€gyik általa forditott költeményét, a „Végrende-
letem"-et szavalta el hatással. Két másik tagja az
egyletnek b. Eötvös érdemeiről beszélt. Az ünne-
pélyen a berliniek közül is többen voltak jelen. —
Az egylet julius 15-én üli meg 25 éves fönnállását.

** (Wacker-Gotter pesti porosz konzulról) az
a hir terjedt el a közelebbi háboru alatt, hogy
Parisnál elesett. E hir annyiban nem volt alapta-
lan, hogy a konzult valóban mellen találta egy
golyó, moly azonban nem volt halálos. Wacker-
Gotter már fólépült s el is foglalta ujra állomását.

** (Széles Dénes) magyar kir. honvédtiszt-
jelölt, ki a franczia - porosz háboru végén Ugron
Gáborral együtt kiment, hogy a franczia köztár-
saság lobogója alatt harczoljon, közelebb tért
vissza a magyar fővárosba. A harczolásra nem
volt jó idő, mert a buzgó fiatal emberek ép akkor
értek Páris alá, midőn a porosz - franczia béke
megköttetett.

•* (Zürichből irják,) hogy Rapperschwylben a
lengyelek emlékoszlopa ismét a vihar áldozata
lett; ugyanis azon állvány, melyet az oszlop tete-
jének egy uj sassal leendő megkoronáztatása vé-

gett, melléje alkalmaztak, a mult pénteken támadt
nagy szél által ledöntetvén, az oszlopot is magá-
val rántotta, mely utóbbinak fölső része letörvén,
szétzuzatott.

** (Az öngyilkossá lett) Zsutay János barátai
fölkérik a Dunamelléken lakókat, hogy ha a hul-
lám kiveti fi szerencsétlen ifju holt testét, értesítsék
a Pest-városi kapitányi hivatalt, hogy tisztességes
eltakarítása megtörténhessék. Termete alacsony,
arcza kerek, haja szőke. A Dunába ugráskor egy
fekete felöltő, kávészin magyar mellény és nadrág
volt rajta ; továbbá magyar csizma s fekete mell-
nyakkendő. Zsebében barna bőrrel bevont jegyző-
tárcza volt.

** (Öngyilkosságok.) Bodroghy Gyula győrme-
gyei aljegyző a napokban agyonlőtte magát. —
Nagy-Szombatban Lassu György kezelő honvéd
őrmester ápril 27-dikén a honvéd-laktanyában
agyonlőtte magát; öngyilkosságának oka az, hogy
a rábízott pénztárban hiány merült fel, melyről
nem tudott számolni. — Budán egy 12 éves leányka
a Dunába ugrott, mert anyja megverte. De a
megrémült teremtést szerencsére még élve kifog-
ták és hazavitték szüleihez. — Pinterics József,
a kerepesi-uton a Beniczky-féle házban lakó 70
éves agglegény, pénteken reggel főbelőtte ma-
gát. E tett kivételére oly erős töltést használt,
hogy a nagy pisztoly faágyazata darabokra tört.
Az öngyilkosság indokául vagyoni állapotának
rongáltságát gondolják. — Lőrincz József, 48 éves,
nős, gyermektelen, pesti szatócs, ugyane nap dél-
után I—2 óra közt egy kettős lövetü pisztoly
mindkét lövését szivébe bocsátotta. Azonnal halva
maradt. Rendetlen életéről, pazarlásáról volt isme-
retes, s öngyilkosságát is az eladósodás idézte elő.

— (Halálozás.) Majsch Jakab, esztergomi
kanonok és praelatus ápr. 27-én 83 éves korában
elhunyt; élte legtevékenyebb részét 1821. évi
ápril 7-től 1839. ápril 24-ig mint buda-krisztna-
városi plébános töltötte, s mint ilyen ő esketé
néhai gr. Széchenyi Istvánt 1836. február 4-ikén.
- Kőrösy Sándor, Nagy-Várad érdemes főbírája

meghalt. — Sopronmegyében Kisfaludon m. hó
24-én hunyt el Szemerey Sándor 78 éves korában;
közbecsülésben álló férfi volt s a tanügy egyik
buzgó támasza, kinek kiváló szerep jutott osztály-
részül a dunántuli evang, egyházkerületben. —
Osterlamm Károlyt, az „Athenaeum" igazgatóját
sulyos családi csapás érte; fiatal leánya Julia mult
héten meghalt.

— Tí'bolyda. Mintha igazán tébolydában volna ar
ember, mikor ezt a hosszu verset végig olvassa s az őrült
lázas látományaiból semmitsem ért, összefüggést nem talál.
Ha őrültről verset irni, vagy őrült lelki állapotát lefesteni,
csak annyiból áll: összefüggéstelen galimathiast halmozni
hat oldalon át, — ugy ön megfelelt e czélnak. Mi azonban
ezzel nem tartunk.

SAKKJÁTÉK.
597-ik sz. f. — Madarassy László-tói

(Kecskeméten.)
Sötét.

Nemzeti szinház.
Pintek, ápr. 28. „Essex gróf." Szomorujáték 5 felv

föllé' tetil)6' S z i S % e t i - - (Némethy Irma k. a. elsö

Szombat, ápr. 29. IX-ik olasz operai előadásul: „Az
afnkai no." Opera 5 felv. Zenéjét szerz. Meyerbeer.
•xi /?*,drTp' á P r - 8 0 - »ÁZ u d v a r i bolond.'' Eredeti vigjá-ték 3 felv. Irta Szigligeti.

Hétfő, máj 1. X-ik olasz operai előadásul: „Az afrikai
no. Opera ö felv. Zenéjét szerz. Meyerbeer.

Kedd, máj. 2. Xl-ik olasz operai előadásul: „Othello."
Opera ó felv. Zenéjét szerz. Rossini.

Szerda, máj. 3. „Coriolanus." Tragödia 5 felv. Irta
Shakespeare; ford. Petőn.

Csütörtök, máj. 4. XH-ik olasz operai előadásul: , Lam-
mermoori Lucia." Opera 3 felv. Zenéjét szerz. Donizetti.

Szerkesztői mondanivaló.

d e f g h
Világos.

Világos indul s a hatodik lépésre e3 gyaloggal mattot mond.

Az 592-ik számu feladvány megfejtése.
(Willmers Rudolftól Bécsben.)

Világos. Sötét.
1. Ha3-c4 d4—d3
2. Vc7-b6 d3-d2t
3. Kcl-d2: Kd5—c4:
4. Fh7—g8 matt.

. ~ S ? - - K e r e 8 z t » r - K. J. A pálinkaiivás veszélyei
oly köztudomásúak, hogy azokat ily elemi czikkben « kez-
detleges modorban fejtegetni csakugyan felesleges. Aztán-
a kiket illet nem olvasnák; a kik olvasnák, azok meg nem
iszszák oly baromi módon a pálinkát.
• A 7 X' ®l B A m o s t k u l d ö « czikk tárgya, ha nem
is epén aesthetikai, de a leirás ügyessége érdekessé teszi
Lachambaudy meséire is majd csak rá kerül a sor. Az aján^
lőtt czikket, ,., ha érdekes és nem fölötte terjedelmes, szive-
sen veszszük. J '

fo "uk~ P C S t P i T ' K ' " A z 4 s z l < 5 t a r t ó t " mielőbb közölni

i i. t ~ K " ? b i r á I y - Hí a vagyok. Hogy on a formát mee-
leheTosen birja, a z már előny. De annyi gyakorlottság után
meyl.yel a z ' megszerezte, már a szerkezetben, s az eszmei
tartalmasságban is több haladást várhatnánk. A ballada ne
d.g hosszura van nyujtva; a lyrai költemény eszme-szegénv
Székből egyik sem közölhető g y '

1 Kd5-eb
2. Vc7—e5t Ke6-f7
3. Hc4—d6 Kf7-f8
4. Veö—f6 matt.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben:Fülöp József.
— Harasztiban: gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe
József. — Sárospatakon : Gérecz Károly. — Jászkiséren:
Galambos István és László — Czegléden: Galambos Ká-
roly. — Nagy-Szalontán: Kovács Albert. — Soásmezó'n:
Seipel Sándor. — Viszneken. Kiszelák Sándor. — H.-Had-
házon: Györössy Mihály. — A pesti sakk-kör.

Figyelmezíetés.
Minthogy a „Vasárnapi Ujság"-ból s „Po-

litikai Ujdonságok'*-ból ápril hó l-töl kezdve
teljes számu példányok még folyvást kaphatók, —
felhívjuk a t. olvasó-közönség figyelmét arra
hogy lapjainkra az alább közölt feltételek alat,
fogadhatunk el előfizetéseket.

Elöfizetési föltételek:
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordatva.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok
együtt:

Évnegyedre (ápril—junius) t ft. 50 kr.
Félévre (ápril—szeptember) 5 » — »

Csupán Vasárnapi Ujság:
Évnegyedre (ápril—junius) I ft. 50 kr.
Félévre (ápril—szeptember) 3 » — »

Csupán Politikai Újdonságok:
Évnegyedre (ápril—junius) 1 ft. 85 kr.
Félévre (ápril—szeptember) 2 » 50 »

' Az előfizetés postai utalvány által is eszközölhető.

A Vasárnapi Ujság és P. Újdonságok
kiadó-hivatala (Pest, egyetem-uteza 4. sz.a.)

JHónapi-és
hetilap

Katholikus es protestáns
naptar

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szóm.

Április
A 4 Szaniszló
Mihály jelenés
Niziazi Gergely

'Antonini püsp.
Beatrix szüz
Pongrácz vért.
Szervácz püsp.

A 4 Cantate
Akós
Gergely
Hermina
Berczi Asp.
Nereus
Mucius

Hold változásai.

Görög-orosz
naptár

Ápr. (ó)
2 5 ( 4 Mark
26 Bazileus
27 Simon p.

(28 9 vértanu
29 Jázon és Sos.
30 Jakab

1 Május
Utolsó negyed

Izraeliták
naptára

Nizan R.
16 Szem
17 Szeth
18 Lag B'o-
19 fmer
20 Sámson
21 Simeon
22 S. 5. per.
11-én 3 <Sra39

N a i

hossza

f. p.
46 26
47 23
48 21
49 19
50 17
51 15
52 13

kél

ó. P-
i 36
. 35
: 33
: 32

31
29
27

nyüg

ló. p
7 17

19

pereikor délután.

H o l d
hossza kél nyüg.

f. p.
261 33
276 18
290 42
305 8
318 22
331 39
344 87

ó. p.
10 49
11 54

0 47
1 28
2 1
2 28

ó. P .
6 24
7 15
8 17
9 27

10 38
11 52
este

TARTALOM.
A bécs-ujhelyi és bécsi vértanuk (három arczképei és

egy képpel). - Az elsö napsugár. - A nökérdés különböző
kulturországokban. - Garibaldisták Párisban (képpel).
A betyár lova (képpel). _ A z e m b e r é l e t k o r a ( v é g e ) - _
Eredeti levél az Atlanti-oczeánról. - Szemere Bertalan

I hamvainak áttétele. - Egyveleg. - Tárház: Irodalom é8

müvészet. - Közintézetek, egyletek. - Egyház * i s k o l a .
— Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi ujság? — Nemzeti
szinház. - Szerkesztői mondanivaló. - Sakkjáték. - Heti-
naptár.

Felelős Szerke«tőT«így Miklós. (L.
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HIRDETÉSEK.

A MAGYAR ÁLTALÁNOS HITELBANK
(tökéje 15 millió ft. 4 százaléknyi befizetéssel) 1871. május l-töl fogva fogad el e napon életbelépő

TAKARÉK-PÉNZTÁRI
osztályában pénzbetéteket betéti könyvecskékre

egy forinton felüli bármely összegekben is, melyek további intézkedésig 5 százalékkal kamatoztatnak.
! A pénztári helyiségek: Erzsébettel- 3. siámii ház I-ső emeletén, a magyar átalános biztositó-

társaság épületében, ünnep- és vasárnapokat kivéve, naponként 8 órától 1 óráig nyitva tartatnak.
PEST, 1871. ápril 25-én.

r 1065 (2-3)

=Figyelmeztetés!=
Több évek óta, a köhögés, reks-dt-

ség s beszédközbeni szájkiszáradás
ellen a legjobbnak bebizonyult szer az
aráblai gumini, — czakorral.

H^T" Az ebböl készitett gnmmi-
cznkorkák kaphatók:

Pest-Buda és Pozsony minden
gyógyszertárai és nagyobb fűszerkeres-
kedéseiben ; továbbá Györfitt: Kinder-
mann J.; UI.-Váradon: Janky A.; Te-
mesváron: Babiissnik A.; Aradon:
Strobl F.; Eperjesen: Galloczig J. V.;
Zágrábban: Sándor Alex. uraknál.

Egy skatulya ara 20 kr.

Legjobb szer
mindennemü mellfájdalmak s köhögés, re-
kedtség, légcső, torokdió, nyakfekély s gyo
morhurut; — továbbá aranyér, torokgyik s
torokgyuladások, görvély, idült csipősség s
csúzosfájdalmak ellen

a Pannonia mell-nÖTénynedv.
Ugyanaz, rendkivüli gyógyerejét illető'

leg — a bécsi és pesti magas orvosi-kar ál
tal törvényesen megvizsgáltatván, s a becs
cs kir. magas helytartótanács végzése foly-
tán engedményezve, — igen üdvösnek ismer-
tetett el. 1061 (2-0)

Az átalános jólét érdekében a szegények
különösen tekintetbe fognak vétetni Hager
Bóza feltaláló s készitöné által Budán, or-
szágut fő-utcza 26-dik szám alatt.

Egy üveg ára 1 forint,
s mindenkor frisminőségben kapható a fel-
találónőnél; továbbá a főraktárban Pesten.
Török József gyógyszerésznél király-utcza;
Mészáros Alajos Ferencztér; a városi
•gyógyszertárban; Dietrik és Gottschlig
cs. kir. udv. thea kereskedésében; Vnrga
IJ . Józseftér; BudáD : a „római császárhoz"
czimzett gyógyszertárban viziváros; Buda-
vár: az udv. gyógyszertárban. — Ajánlom
egyszersmind az általam feltalált gyomor-
•erősitö s az étvágyhiányt s emésztést azon
pillanatban elömozditó

Pannonia nöVény-boromat,
mely a hányás és hasmenés ellen védőleg hat

Egy úveg ára 70 kr . :
pannonia mellnövény-czukorkák.

Egy csomag ára 30 kr.
Föntebb emlitett szerek, hathatósságra

nézve semmi más gyártmányokkal össze nem
hasonlíthatók.

Üres üvegek 6 krval vétetnek vissza.
A bizonyítványok száma az ezerét felülha-
ladja, s melyek bármikor megtekinthetők.

Van szerencsém ezuttal a t. cz. közönsé-
get arról értesiteni, hogy férjem Ilager
Leopold ker. gyakorló seborvos Budán, or-
szágut 27. sz alatt,minden idült betegségek
gyógyítását elvállalja, s az e téren szerzett
tapasztalataira támaszkodva, — magát tisz-
telettel ajánlja.— Szegények, ingyen gyógy-
kezelésben részesittetnek. — Kendelési idö:
reggeli 8 -9 s délutáni 4 - 5 óra közt.

szép chiffon

szines ingek.
vászon ingek.
gatyák.
nöi sima chiffon ingek.

nöi chiffon-ingek hímzett csikk.
nöi vászon ingek himz. csíkkal.
háló ujjasok.
fésülő köpenyek.
nöi lábravalók.
fehér disz szoknyák.
chiffon nyilt ingek.

&NF" Gyermek fehérnemüek a legnagyobb választékban
Takátsi A. a „vőlegényhez,"

ideiglenesen Uri-utcza a párisi-utcza sarkán, májustól kishid-utcza a „vastuskóhoz" |
czimzett házban. 1014 (2 — 8,

Levelezési lapka.

Török József gyógyszerész urnak Pesten!
A titkos szereknek barátja nem levén, — iszonyu esúzfájdalmak által indíttatva

az olyannyira magasztalt s nekem ajánlott kösz vény vászont a legjobb eredménynyel
próbáltam meg. 1063 (3—6)

Háladatossággal ajánlhatom azt bárkinek.
Kérem önt, küldjön 2 darabot utánvét mellett a kath. plébánia hivatalához Ocsovára

(Zólyommegye), u. p. Nagy-Szalatna.
Liptó-Hibbe, márcz. 21. 1871. SZaillleUy, plébános.

mindennemü

íakaró-papiros
(Makulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4. sz. alatt.

Több juhnyáj tenyésztését
vagy

egy nagyobb kiterjedésü juhnyáj intézését
egy kiváló szakismeretekkel biró mezeigazda, — ki előbb
szinte birtokos s több hirneves kos-juhászat s ménesek intézője
levén, s az újabbkori tenyésztés minden ágaiban jártas — elvál-

lalni ajánlkozik.
Ezenfelül még a inezeigazdászat más egyéb, u. m. dra-

nage, épitészeti s gépészet ágaiban is mint teljesen szakavatott egyén az e téreni
teendőket szorgalma utáni sikerre biztosan támaszkodva, szinte elvállalni hajlandó.

E tárgybani H. N. betükkel jegyzett ajánlatokat elfogad a Lang L.-féle
nemzetközi hirdetmény kiadósága Pesten, Erzsébet-tér 9. sz. a. 1053 (3—3)

il
forintig.

Estist henger órák 4 rubinra . . 10—ll
» arany foglalv. rugóra 12—IS
» kettős födéllel » 15—16
» kristályüveggel » 15, 16—17

horgonyórák 15 rubinra » 15, 16—17
» 15 » kettős födéllel 19

20—22
» angol horgonyórák kristályüveggel 19,

20—22—24
» ugyanazok kettős födéllel . 24—40
» vál. remontoir kengyelnél felh. 28—82
» ugyanaz kettős födéllel 35, 88, 40—46

Arany órák 3. sz. horg. 15 rub. 36,40, 45—60
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—80

» valódi remontoir kengyelnél
felhúz 70,80,90-100

» valódi remontoir kettős födél
lel . . 100,110,120,130-206

Arany hölgyórák (3,sz.)
» henger 4—8 rubinra . . 25,28—82
» » 8 rab. kett. födél. . 88, 42—45
» horgonyórák 15 rub. kettős fö-

déllel 60,56-60
» vál. remontoir kett. födéllel 70,80—100
» h. órák zom. gyem. . 60, 70, 80—100

Inga-órák hetenkinti felh. ft. 16, 20, 22—24
» órai és félórai ütéssel . . . 80—82
» óra és negyedórai ütéssel 48, 50—56

Havi regulatorok 80 —82
Ébresztő óra . . 6

Ezüstlánczok4ft 50 kr., 6, 6, 6ft. 50 kr.,
7 ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft.,
8 ft. 50 kr. 9, 10 ftig; hosszu nyaklánciok
7 ft., 8 ft. 50 kr., 9,10, 15 ftig.

Vidéki megrendelések a pénzösszeg elő-
leges beküldése vagy utánvét mellett, gyor-
san és pontosan teljesittetnek.

Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 60 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.
fBHT Nem tetszó ára kie«eréHe«k

é *

fBHT
Javítások legpontosabban ea jutányos árér
teljesítetnek. 997 (12-13)

* •
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Tizennyolczadik évfolyam.

gazdagság hatalom
! lkl j k

, yssíte kocáázat nélkül nyerni,
már többször beteljesedS, t. megbízóidnak u2t alkalmat nyujtok gazdaggá, hatalmassá és koezkáztatá-s nélkül szereneséssé Unni, 8 pedig a magyar kir. kormány által

kibocsátott és biztositott

Magyar dijsorsjegyekW g y j j g y
által évenkénti 4 házassal, és 250,000: 200,000; 150,000; 50,000; 20,000; 10,000, stb. nyereményekkel, melyeknek legközelebbi húzásuk f. é. május 1-én l e « . -
Ezen sorsjegyek nálam kaphatók: 14 havi részletben 9.50 ltjával, 24 havi részletben 5 ftjával.

M T Török vasuti sorsjegyek (400 franc befizetve),
évenkénti 6 házassal és 600,000: 400.000; 300,000; 200,000 ftnyi főnyereményekkel aranyban, ezenkivül S»/„ kamat melyeknek szelvényei é g k é n t a torok
kormány által 12 franccal, aranyban beváltatnak, nálam olcsóbban kaphatók, mint bármely pe.ti vagy becsi valtohazn»l, a mi mellett azon jogot adom vevo.m-
nek az eredeti sorsjegyet akármikor kiváltani, mely esetben még 6° o a vevőnek leengedtetik. A török sorsjegy ennélfogva 12 /o-et hoz.

WtT 1 darab teljesen befizetett 400 frcos török sorsjegy
12 havi részletben 8 ft javai, 22 havi részletben 5 ftjával, kapható, mely esetben a vevő az elsö részlet lefizetésénél, a sorsjegy birtokába lép és minden nyeremény a
részlettulajdonos kétségbe vonhatlan tulajdouát képezi. A ki egy török sorsjegyet és egy magyar dijsorsjegyet vagy készpénzben vagy részletekben vesz, az egy magyar

honvéd-sorsjegyet 100,000 ftnyi s más nyereményekkel ingyen kap. i u o s *. >

ígérvények magyar dijsorsj egyre, a május 15-ki húzásra 2 ft. és 50 kr. bélyegért kaphatók.

é k k lMagyar honvéd-sorsjegyek, főnyeremény 100,000 frt. és sok más nyereményekkel 2 frt. 50 kr.
• j 4 TflQ váltóháasa P e s t e n

JLJXJL J \J O Dorottya-utcza 13. sz., a Lloyd me
Huzási sorozatok és sorsoláii naptárak ingyen.
Vidéki megrendelések gyorsan teljesittetnek. mellett.

Legujabb

női-
ruha-kelmék

bámulatos olcsón!

tabumé, Adolf]
üzletiben

|l"EST, Uri-utcza •$. sz.]
Minták kivánatraj

küldetnek minden-
Jelé i n g y e n és^

bérnifiitvr.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában (egyetem utcza 4 dik szám)
megjelent és minden könyvkereskedésben kapható:

DÖNTVÉNYTÁR.
A magy. kir. curia semmitöszéki

legfőbb itélöszéki osztályának elvi jelentőségü

határozatai.
Gyüjtötték:

Dr. Dárday Sándor és Dr. Galla Jozsef.
m. k. igazságügyminiszteri titkár. a m. k. semmitöszéki tanácsjegyzője.

I., lI. és III. folyam.
8 rét. Á r a a z I . f o l y a m 1 f r t . 5 0 k r . , a I L f o l y a m . 2 f r t . , a I I I . f o l y a m 2 f r t .

RÁTH MÓR kiadása.

A hires Döllinger legujabb művet

A PÁPA
és az egyetemes zsinat.

Irta Janus (Döllinger.)
(Kémet eredetiből.)

Ára 2 forint osztr. órt.
1060 (2-2)

§^j 1062(2-0) ^ . ' - ^

'ÍJ
|\. Legfinomabb f^S.,

•fe é* "".'•':\
^r' legolcsóbb %^>' ""

Levélpapírok
csinos s legujabb

ellátva
szines nyomatban.

100 'evélpapir legfinomabb ft. l — l.öi''
100 levélp. legjobb ang. vastag ft. 2—2.50
10<) le vél bori ték monogramul, ft 1 —1.50
100 levél borit, monog. nélkül kr. 50—60
100 levélboritdk finomabb 80 kr. — 1 ft.
lOOlcvélboriték kr. 30-80

Látogatási jegyek.
100 <lb. legfinom. dupla fényes papirra,

kőnyomat ft. 1 — 1.40
100 db. legfinom. bristolpapirra ft. 1.20
100 db. a la minute . . . . kr. 50 — i-0

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

Nyomtatványok.
1000 db. postai száüitó-levél . . . ft. 3
1000 » vasuti szállito-levél . . . ft. 6
1000 » váltó ft. 4, 6 és 8
1000 » számla ft. S, 5 és 8

Kapható:

Löwinger A. és társa
papirkercskedésében Posten,

hatvani-uteza fi. sz., a nemzeti kaszinó-
val szemközt, a „Tanulóhoz."

5O,O©O; 25,000; 20,000 ftot nyerd sorsjegy ingyen, melynek j«2Lá/

legkisebb biztos nyereménye 10 ft.

Ajánlón) t. cz. vevőim figyelmébe a következő

előByős

SORSJÁTEKGSOPORTORAT.

ll

I í
Si

Hitels-orsjogy,ól-ki, Salm, török 400 frankos, magyar 1870-ki,
Braunschweig!, vasuti, Rudolf-féle, Svéd, Stanislói, 1860-ki, PálfTy,
St.-Genois és Budai sorsjegy.

Nyeremények összesre: 5 millió forint, 2 millió frank
arany és 200,000 ft. ezft-**, 50 huzás évenként, tehát h<-ten-
ként ejcy.

Elsö ráfizetés 10 ft; - továbbít 20 havi részlet 4 forinttal.
A társaság felosztásakor a forsjofjek rladatnak a bejött

n részvényesek közt osztatik fel.

j 20 db. 50 ftos magy. állainsorsjegy
Négy huzás évenként.
Fónyerök: 250.000; 200,000; ICO,000 ft. stb.
Első ráfizetés 10 ft., 12 havi részlet 10 frttal.
A társaságfelosziilván,minden részvényes két db. sorsjegyet kap.

KÖNIG ZSIGMOND
váltóüzlete, Győrött, fehérvári utcza, saját házában.

Vidéki megbízások gyorsan teljesittetnek. Fizetés posta-utalvány
által történhetik, a mi csak 5 krba kerül.

Mindkét csoport részvényese 50,000 ; 25,000 ftot nyerő ;őrhe-
gyet kap lll£>en, melynek legkisebb nyereménye 10 ft. biztos.

3 ft. beküldésu mellett a tefjes huzás sorozatok bérmentve
küldetni k meg. 1057(3-3)
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Mellbetegeket

értesitem arról,
miszerint mell-betegségek, kü-
lönösen mcllfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt ha-
sonszeiiTi orvos által sikercsen

gyógyittatnak.
Rendelvényi órák:

délután a-töl 4-ig.
Váczi-ut, 24-ik szám, I. emelet.
1045(5-50) BRMST L.,

homSopath-orvos és szülész.

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

Pest, május 14-én 1871.

feltételek: a Vasárnapi Ujság es Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. - Fél évre 5 frt.
SUT" t'supán Vnsnrnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr. ~«Q

ujak, a Vnsíirnapi i;js»g és Politikai újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye,* egyszeri igtatásnál 10 krajezárba: háromszori vagy
7 krajcárba számittatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Opprlik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Hansenstrin és Vogler, Wollzeile Nr. 9 —
igtatás útin 30 kraiczár.

m^j^ Hirdetési dij
tSbbfzöri igtatásnál csak
Bélyeg-dij, külön minden igtatás útin 30 krajczár,

A közhasznu tevékenység egyik fárad-
hatlan munkását mutatjuk be ma e lap ol-
vasóinak, Keleti Károlyban, a földmivelés-,
ipar- és kereskedelmi miniszterium mellett
közelebbről állandóan szervezett statisztikai
osztály főnökében, ki a mult évi népszám-
lálási munkálatok végrehajtásának s az
eredmények összeállításának vezetésével
szakértelmének és fáradhatlanságának egy-
iránt fényes bizonyítványát adta, s kinek
érdemeit méltányolni épen alkalomszerünek
látjuk most, mikor a nagy mü befejezve s
eredményének összefoglalt kimutatása világ
elé bocsátva van.

• Keleti Károly Pozsonyban szü-
letett 1833-ban. Atyja müvész
volt. Testvéröcscse Keleti Gusz-
táv, ki lapunk közönségének im-
már régi ismerőse.

Iskoláit Budán végezte volna,
de rá nem ért; mert 1849-ben
nem igen nézték a keresztlevele-
ket; a 16-ik évében levö ifju fegy-
vert ragadott mint a többi, s a
hadjárat végén Bem tábornok
utolsó csapatjaival az erdélyi ha-
vasokban rekedt; a felkelő oláhok
fogságából szökés által menekült, .
s rongyokban, de ép egészségben
tért vissza a szülői házhoz, hol
már halottként siratták,-mert hire

• járt, hogy a szegedi löszertár fel-
robbanása alkalmával, társaival
együtt ö is "légbe repült. Budán
folytatta megszakadt tanulmá-
nyait; de megkezdődött a honvé-
dek felkutatása, besorozása, s szü-
lei jónak látták őt Alcsuthra
küldeni, hol a b. József nádor
örököseinek uradalmában 3 évig
gazdaságot tanult. E közben tölt
be 20-ik koréve, s a besorozás ve-
szélye elöl ezuttal csak a budai
főfizetö-hivatal egyik irodájában
talált menedéket. Hivatalnokká
lett az nap, mikor a városházánál
a katonai vizsgáló bizottság elé volt idézve.
Philosophia! tanulmányait, már mint hiva-
talnok, s felsőbb engedély mellett a jogi
tanfolyamokat is magán uton végezte, a
pozsonyi jogakadémián tévén le az állam-
vizsgákat. 1861-ben az országgyülés adó-
megtagadási határozata után lemondott

K e l e t i K á r o l y .
hivataláról, melybe ugyis csak kényszerű-
ségből lépett volt. Elöször ecsetjével vélte
megkereshetni kenyerét, de kisérletei nem
voltak biztatók. Fölhagyott vele.

galma
és vas szor-Tudományos készültsége

több sikert látszottak jósolni szá-
mára a tudományos müködés terén. Most
már különösen a nemzetgazdasági tudo-
mányágakat mivelé, s Baudrillart jeles
nemzetgazdasági kézikönyvét, a hazai vi-
szonyokra alkalmazva, ülteté át e részben
nagyon hézagos irodalmunkba. De hogy
időközben az élet anyagi követelményeit is
kielégítse, a főbb napi közlönyök szerkesz-

KELETI KÁROLY.
•

tőségében keresett foglalkozást, s ezekben
nemzetgazdasági, s mübirálati czikkeket
közölt, mindkét irányban figyelmet ébresz-
töleg.

A magyar földhitelintézet felállításával
annak elöbb igtatója,majd tanácsjegy zöjelett,
s a „biztos állás" nem hogy megzsibbasz-

totta volna, de még nagyobb erőfeszítésre
ösztönzé az irodalom terén, miről a „Buda-
pesti Szemlé"-ben, majd a m. tud. akadémia
„Statisztikai s nemzetgazdasági közlemó-
nyei"-ben megjelent becses dolgozatai is ta-
nuskodnak. Irodalmi működése reá vonta b.
Eötvös József figyelmét is s ez őt higgadt né-
zeteiért nagyra becsülte, s politikai átalaku-
lásunk korszakában 1865—66-ban megin-
ditott közlönyének, a „Politikai Hetilapnak"
szerkesztését is reá bizta. E jelesen szer-
kesztett közlöny, a politika mellett a hazai
müvészet és ipar érdekeinek is meleg szó-
szólója volt. — Utóbb is, midőn leginkább

b. Eötvös indítására, a forradalom
romjaiba temetkezett régi ipar-
egyesület phönixként feltámadt,
mellette, mint az uj életre keltett
egyesület elnöke mellett Keleti
mint az egyesület igazgató-titkára
hüségesen közremüködött a nem-
zeti gyarapodás e fontos tényező-
jének talpra állításában s fárado-
zásai azon elismerésben is része-
sültek, hogy közelebbről az alel-
nöki székbe őt választá meg a
gyarapodó egyesület.

Az iparos érdekeken kivül a
nemzetgazdasági föléledés másik
tényezője, a- kereskedelem emelése
ügyében is érvényesítette gyakor-
lati irányu munkásságát a keres-
kedelmi ifjak virágzó társulata
körül, mely az imént egyhangu-
lag harmadizben választotta meg
elnökének.

Társadalmi téren szerzett érde-
mei közt nem utolsó az, hogy va-
lamint régebben a volt müegye-
sület, ugy most is, és évek óta
a képzőmüvészeti társulat ügyei-
nek intézése körül, mint választ-
mányi tag buzgón közremüködik;
s a hazai müvészet fontos kér-
dése és lendülete ügyében nem-
csak a képzőmüvészeti társaság-

ban, hanem a tudomány csarnokában is
felszólalt, s a tud. akadémia mult évi ün-
nepélyes közülésén eszmegazdag értekezést
tartott „a müvészetről, mint nemzetgazda-
sági tényezőröl."

. A tud. akadémia őt már 1868 elején
választotta meg a nemzetgazdasági tudo-meg

20-ik szám.


