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Karácson! 8 újévi ajándékok!

Löwinger A. és Társa
papir-kereskedése Pesten,

hatvani-uteza 6. sz., a ,,tanulóhoz"ajánlja a következő alkalmi ozikkeket:
Le velph pirók.

100 db. névvel dombornyomat 50—80 kr.
100 levél és 100 boríték dombornyomat-

tal 1—1.50.
100 db. monogrammal szinnyomattal 1.40,

1.80, 2 50.
100 levél e's 100 boríték, mindkettő mono-

grammal 2.80, 3.60.
100 levél czéggel, fekete nyomat 80, 1.20.

fil^ 100 levél és borítékhoz díszes
doboz adatik.
1 rizsma, 960 levél negyedrétben, czéggel

fekete nyomat 7, 8, 12 ft.
1000 boriték csöpü papirból, negyedrét a

czéggel fekete nyomatban 5. 6 ft.

Látogatójegyek
a la Minute.

Színes nyomatban 100 db. finom fehér
bristolpapir 60 kr.

10 db. finom színes karton 80 kr.
100 db.

1 ft.
100 db. kőnyomatu finom

vagy bristol papíron 1 ft.
Minden további sor 10 krral több.

Levélpecsét-bélyegek.

finom franczia félfényü papíron

kettősfényü

1000 db. aranynvomatu 2.50 kr.
1000 db. veres 2.75. 964 (4—6)
1000 db. domborbetükkel két szinben 3.75.
Minden további ezer 50 krral olcsóbb.

Nagy válaüztrk mindenfele fizleti, jreyzéki és másoló köny-
vekben. — Nyomdai munkák niepcrendrlés szerint- a lehelő

legolcsóbb árakon. - - Levélbeli megrendelések utánvét mellett tel jesittetnek.
C2f*" A fennt elősorolt mennyiségeken kivül — kevesebb nem rendelhető meg.

Titkos

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

biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. szám Medetz-ház-
ban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, dél-

után 1—4 óráig.
H Díjazott levelekre azonnal

válnszoitntik. s kívánatra a gyógy-
szerek is megküldenek.

931 (9-12)

PÁLYÁZAT
gazdatiszti állomásra.

A székelyhídi uradalomban (Biharmegye)
egy ispáni hivatal üresedésbe jővén: az
ennek betöltésére pályázni kívánók, felhivat-
nak, hogy elméleti és gyakorlati szakkép-
zettségeikről, valamint az eddigi hivatalos-
kodásaikról szóló igazolványokkal felszerelt
folyamodványaikat, az 1871-dik év január
hó 15-dik napjáig, Székelyhidonaz uradalmi
számtartói hivatalhoz bérmentesen küld-
jék be. 971 (1—3)

Felhívás.
Biharmegye Mezőkeresztesre való

Csóka Elek, gyermeki legszentebb kö-
telességére figyelmeztetve, felhivatik,
hogy miután folyó évi augusztus 18-kíín
Derecskéről szüleinek tudósítása nélkül
eltávozott, s azéta magáról semmi hirt
nem adott; jelenlegi tartózkodási helyét
felette aggódó szüleivel tudatni siessen.
Egyszersmind felkéretik minden ember-
barát kinek említett ifjú felöl valami tu-
domása van, ezt a mezőkeresztesi leány-
tanitói hivatalhoz megküldeni szíves-
kedjék. 970 (1-2)

A fogfójdalmak
minden nemeit, legyenek azok bármily heve-

sek, eltávolítja azonnal s állandóan

a Horn-féle Liton,
hogyha más szer már nem használ.

Egy üveg ára 30 kr.
Főraktár Pesten: TÖRÖK JÓZSK.F

gyógysz. király-uteza 7. sz. a. — Kapható
továbbá : Sztapa gyógysz. szénatér és Skála
gyógysz. József-város templomtér.

Budán: Wlassek, Krisztinaváros, — a
az udvari gyógyszertárban.

Ó-Budán: Zboray és Eissdorfer — s
minden gyógyszertárban. 957 (2—2)

Latzko testvérek
ékszer-kereskedése Pesten,

P F " Deák Ferenez-utcza 5-ik sz. alatt, "WQ
gazdag raktárt tart a legújabb s legizlésteljesb mintájú
ezüst, arany s ék szerekből,— nemkülönben jól kipróbált
férfi s női arany- s ezüst órákból. — Nagy választék : a leg-
alkalmasb karáosoni-, újévi-, keresztelési- s menyegzöi
ajándékokból, s mindezek, a legjutányosb gyári áron.

Vidéki megrendelések pontosan s a legszilárdabban fognak
eszközöltetni. 965 (3—5)

Báli ruhák
mérték után készítve:

30, 35, 40, 50, 60 forint és drágábbak.

Tnrlatane fehér.
2 rőf széles, egy vég (19% rőf) 5.40,

6.75,8—10 ftig.
Ugyanez % róf széles, 1 vég (12 róf)

3.50, 4.50, 5 ft.

Tflrscb F.-néi
Pesten, váezi utcza, a nagy Kristóf

mellett.
C 3 " Részletes árjegyzékkel bér-

mentve szolgálok. 973 (1 — 8)

Épen most jelent meg Heckenast Gusztáv
könyvkiadó hivatalában (Pesten, egyetem-
utcza 4-ik sz.) és minden könyvkereskedés-

ben kapható:

Jézus élete.
Irta

Hi:\\\ ERNŐ.
Toldalékul:

Három fontos vélemény
Renan „Jézus élete"

felett különbféle theologiai szempontba
fejtegetve.

Második kiadás. Ára 2 forint.

Karácsoni- és újévi ajándékok.

EISSLER MlilAIZ
himzett munkák, selyem- és gyapjú-árukban.

Pesten, ráczi-uteza a „Nemzeti szállodában."
Ajánlja e czélra megérkezett legújabb, kezdett és kési, hímezett és horgolt

tárgyakat u. m.:
Pénz- és szivar-tárczák, gyertya-ellenzők, óratartók, Ujt.ái(tartók, lám-

patálczák, pu^-kaszij. ruhatár-, törülköző- és kulcstartók, sapkák, tzipök,
papucsok, dolgozó-, fali- és papírkosarak, pamlag- és lat:párnak, ágy- és
fegyverxzónyegek, horgolt ágytakarók, c»izmalinzok, stb.

Azonkívül nagy választék, himzö- és horgoló-inintákba, valamint minden
ilyen nöi munkához szükséges anyag, ép ugy minden a tapieserie-szakba vágó női
kézimunkák elkészítés- vagy felszerelés végett elfogadtatnak.

í̂ 8F~ Kendelések, postai utánvéttel, legpontosabban, és legolcsóbb árjegyzék
mellett küldetnek be. 963 (2—3)

Tizenhetedik évfolyam.

Für Weihnachten!
lm Verlage von Georg Wigand in L e i p z i g ist so eben erschienen und durch allé

Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen:

Kunst für's Haus.
Ein Leitfaden beim Zeichnen und Malen

von

Clementine Helm.
Erstes ITcft. Zweites Heft.

Ijii33Lca.scla.cift, VermiscJites,
mit 10 Vorlrgeblnttern, mit 21 Vorlegebliítterii,

in colorirtem Druck, Kreide- und Sepiamanier und Conturzeichnungen.
Mit 12 Bogén Text. Hochqnart. In eleganter Mappe. Preis 11 fl. 40 kr.

Dieses Werk hat einestheils den Zweck, da hülfreich einzutreten, wo Unter-
richt im Zeichnen und Malen durch Lehrer nicht ermöglicht werden kann, andern-
theils aber durch passende Vorlagen Gelegenheit zur Anfertigung künstleiischer
Arbeiten zu gebén.

Ausführlieheres besagt der Prospect, welcher durch jede Buchhandlung zu
erhalten is.

Gebildeten Familien auf dem Lande und in kleinen Stádten wird dieses Werk
als ein Mittel zur Erweckung des Kunstsinnes bei Kindern vorgeschritteneu Alters,
mehr aber noch bei Erwachsenen, wo derselbe bereits vorhanden ist, als ein solches
zur Ausbildung des Geschmacks und Erlernung der unentbehrlichsten technischen
Fertigkeiten, eine sehr willkommene Erscheinung sein. (2—3)

Heckenast GrUSZtáY könyvkiadó-hivatalában
Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám alatt) megjelent és 2 kros levelezési lapkán poatai utánvét mellett

megrendelhető, — valamint minden hazai könyvárasnál kapható :

SCORPIO KAPTÁR
1871-ik évre,

torz-képekkel

TARTALOM:
A tizenkét h<5nap humorisztikusan előadva. — Utasítások a subventionált szolgák számira. —

Miért ment Lónyay Bécsbe ,.köz8s''penziigyminiszternek ? ke't képpel. — Képek a magyar nemzet
erkölcsitésére és nemesítésére 1858—1869, három képpel. — Híres írók arczképei. — A aiai építé-
szet. — A Parnasaus hajdan és a Parnassus ma, két képpel. — Kis Káté ! — Leánya.— Müforditá-
»ok.— Az erdélyi képviselökrő'. —Indokok, melyeknél fogva a z o r s z á g h á z kertjet leszavazták.—
Választási mintabeszéd. — Az intendansi kérdéshez, képpel. - Korszakot és kórszakot kepezö évek
két képpel. — Budapesti közlöny. — Reform. — Pesti Napló. — Esti lap. — Magyar Állam — Pénz-
ügyi tanulmány, képpel. — Gajzágó Salamon. — A mamelukok dala. — Az ételek és ítalokelvezéséról. —
Az időszaki bölcselet titkaiból. — Képek a mai czivilizáczióból két képpel. — " jjezsuita város-
ból,
test;
tatlai

kas meg a bárány. — Álarczoa bál. — Hogy lesz az ember hegedűs? — A tudós szamár. — Hentzi
szobra előtt Budán. — Mennyire nevelte az erkölcstelenséget a közflaügveg magyar kormány.—Napló.
— Mikor a magyar embert kihozzák a flegmából.— Pulszky Ferenc?, jellemrajza.— Szabadelvű újság-
írók, akik a jobboldalt támogatják. — Párbeszéd, melyből a magyar nemzet profid rozhat valamit. —
Színházi mende-monda. s'b.

Ára 80 kr. 0. é.

Kiadő-tulaidnnos Hrrkrnast Gu-.;ttav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

52-ik szám.

Pest, deczember 25-én 1870.

KKifizrtési föltételek : a Vasárnapi Ujsa^t és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Csupán Vnsarnapl Ujsájt: Egész évre 6 ft. Fél évre S ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr. ~?PB

Hirdetéii dijak, a Vasárnapi Ujsog és Politikai IJdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor vagy
isnál c«ak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollzeile Kr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9.—
5n minden igtatás után 30 ujkrajezár.

tSbbszon ígtatásnál c«ak 7 krajezárba számittatik.
Bélyeg-dij, kfilön minden igtatás után 30 ujkrajezár

Midőn a franczia földről jövő s kedély-
izgató táviratok közt, deczember 5-kéről,
Puys-ből (Dieppe mellől), egyidejűleg azon
távirattal, hogy Dieppet s tehát Puyst is a
poroszok megszállottak, azon távirati tudó-
sitást olvastuk, hogy idősb Dumas Sándor
ott az nap meghalt: nemde ezerek és ezerek,
majdnem milliók, szóval, mind a ki csak
regényeket olvas, egy régi barátjának gyász-
jelentését olvasta e rövid tudósításban?
Mert nem volt-e Dumas Sándor minden
regényirók legtermékenyebbike s egyik
legnépszerübbike? Nem egész
könyvtárt tesznek-e ki müvei,
s van-e kölcsönkönyvtár és
magán-könyvtár, melynek te-
temes részét ne foglalnák el
azon hosszú folytatásokban
véget alig érő regény-cyklu-
sok, melyeket a jó öreg Dumas
papa neve alatt ismerünk?
Ki nem gyönyörködött Monté
Christo hihetetlen s az elbe-
szélői művészet által mégis
oly valószínűvé tett szemkáp-
ráztató meséjében? Yf szik-
lavár czellájától, a puszta szi-
get kincsbarlangján át a párisi
élet rejtelmes és izgalmas ör-
vényéig? Kit nem ragadtak
meg d'Artagnan és a három
muszketér nyaktörö kalandjai
s annyi lovagias hűséggel és
önfeláldozással kivitt nemes
merényletei? Ki nem ejtett
egy könyet a nászruhára, me-
lyet a váró hű leány a ten-
gerbe temetett kedvese szerel-
mének ábrándos gondolataival
hímezett, csodaszép virágokkal
s szeszélyes alakokkal? — És
a mi a regényirók közt csak-
nem példátlan, ki nem emlé-
keznék a termékeny regényíró
színpadi sikereire, melyek közt
csak „III. Henrik," „A neslei
torony," „Antony « M p a u l Jones," „Kean" czi-
meiket kell említeni, hogy az idegfeszitő
izgalom s a tapsok emléke jusson eszünkbe.

Dumas Sándorban mindnyájan régi ba-
rátot s kellemes társalgót vesztettünk el,
kinek annyi téli est megrövidítését, annyi

D u m a s S á n d o r .
(1803-1870.)

ködös, unalmas, egyhangú nap fölviditását
köszönhetjük. Nem fogjuk őt Shakespeare
és Moliére, Dante és Byron, Boz és Thackeray,
Göthe és Schiller, e nagy lángelmék mellé
helyezni, kiknek szivünk legmélyebb és leg-
nemesebb felindulásait köszönjük, s kik szel-
lemünket és elménket oly magasztosán és
maradandólag foglalkoztatták, — de nem
fogjuk megtagadni tőle, hogy eleven és soha
sem fárasztó kalejdoskop gyönyöreiben ré-
szeltetett szellemdús elbeszéléseivel s köny-
nyebb tápszert nyújtott foglalkozni óhajtó

DUMAS SÁNDOR.

elménknek, mint ama nagyok, kik midőn
felemeltek, fárasztólag éreztették szellemi
felsőbbségüket, mig ő leszállt hozzánk, mint
leülünk a gyermekhez a porba, s játszva cse-
vegett velünk, mindig kellemesen s mindig
szórakoztatólag.

Mint müvei: élete is olyan volt. Tarka,
kalandos, könnyed és életvidor. „A stylus
maga az ember" a régi igaz mondás rajta is
teljesült egész mértékben. Pályája egy mé-
lyebb igazság s átható vezéreszme nélküli
regény, vagy inkább — mint regényei is —
egy kalandokból összefűzött novella-cyklus
volt, melytől azonban egy nagy érdemet
ellenségei (ha voltak) vagy kicsinylői sem
tagadhatnak meg: a nemzetiség zománczát.
Mint művei, ugy élete és szive is, oly egé-
szen franczia, tele jószívűséggel, kedélylyel,

jszellemdús könnyüséggel, mely
virággal takarja az üressé-
get is.

Eredete s családi története
is egy kalandos regény. Atyja,
egy négernő gyermeke, európai
apától, Szent-Domingó szige-
tén született, Ny ugot-Indiában,
Toussaint s a néger zendülés
hazájában. Mint ifjoncz jött át
egy franczia csapattal Euró-
pába. Francziaország a nagy
forradalom kezdetén volt, s az
ifjú kalandor a köztársaság
hadseregébe állott. Merész-
sége, ügyessége, esze csakha-
mar magasbra és rnagasbra
vitte őt a tiszti fokozatokon s
I. Napóleon alatt, ki az első
konzul szűk álarczából mint
hatalmas császár lépett elő,
végre tábornokságig emelke-
dett s a császári uj arisztokra-
tiában marquis czimre tett
szert.

Fia, Sándor, 1803-ban szü-
letett, ő tehát már születésére
nézve franczia, de azért mulatt
és néger eredetét eltagadhat-
lanul viselte arezvonásain. Is-
meretes éleze, hogy midőn egy
üres fejű dandy gúnyolni akar-
ván, kérdezte tőle: mi volt
önnek apja, Dumas azt feleié:

mulatt. És annak atyja? Néger. És azé?
„Majom", feleié a regényíró, „s igy láthatja,
hogy,család-fám ott kezdődik, a hol az öné
végződik."

A marquis tábornok meghalván, özve-
gyét egyetlen fiával csaknem minden segély-
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forrás nélkül hagyta hátra. Falura költöztek, j
a városi életet szegénységük meg nem bir-
ván. A fiu iskoláit végezvén, hamar öntu-
datárajött annak, hogy nemcsak magát kell
tartania, hanem anyját is segélyeznie. '20
éves volt, s inkább önszorgalma által föl-
szedett, mint másoktól elsajátított könyv- és
életismerettel eléggé gazdagnak érezte ma-
gát, hogy a nagy világ zajába vetve tőré- \
kény esolnakát, gazdag szigetet s tevékeny
életkört vivjon ki magának. Parisba ment,
nagy reményekkel. De az élet nem oly
könnyen nyújtja ajándékait, mint a re-
mény — és sokat kellé küzdeni, nélkülözni, !
csalódni és újra remélni —- mig valamihez l
juthatott. Apja után azonban pártfogói sem
hiányoztak, s ezek öt az Orleans herczeg tit-
kári hivatalába — egy irnoki állomáshoz j
segítették. Nem nagy dolog, de élhetett s |
özvegy anyját is segíthette valamicskével.
IX' biz az kevés lehetett, s csuk a fiu jó szi- '
véről tett bizonyságot.

Mellékkeresetre volt szüksége az irnoki
fizetés mellett. Szenvedélyes olvasója a
nagy költőknek s különösen a drámaírók-
nak, azon gondolatra jött, hogy ő is tudna j
drámát irni, mint Shakespeare és Schiller, j
kik példányképei s bámult mesterei voltak. J
Első irodalmi müve, „III. Henrik" drámája,
Orleans herczeg pártfogása folytán, ki Írno-
kában fölismerte; a határozott irói tehetsé-
get, színre került s — nem bukott meg egé-
szen. Később átdolgozta s egyikévé tette a ha-
tásosabb franczia drámáknak. Határozottan
a romantikusok iskolájához szegődött, kik
akkor a fiatal Hugó Viktorral élükön mind
több és több tért foglaltak a színpadon, a
regényirodalomban és az elmékben.

A színpad azonban, melyre aránylag
keveset lehet irni, legalább terjedelem tekin-
tetében, nem volt elég az ő termékeny irói
tollúnak — s a szélesebb mezőt engedő re-
gényírásra adta magát. E téren a híres s
számtalan kiadást ért „Les trois mousque-
taires" czimii regényével aratott először ha-
tározott sikert, mely kivált németre, de más
nyelvekre iá, többször lefordítva, bejárta az
euész mi veit és regényolvasó világot, s ked-
veltté tette Dumas nevét mindenütt. Nagy
sikere buzdította, hogy hősi kalandjait to-
vább fűzze s születtek a „Húsz év mu'va"
és „Még tíz évvel később" ezimü regények,
e legmodernebb eposzok, melyeket mindenki
olvas >tt. E háromnál még terjedelmesebb
és érdekfeszitöbb regény cyklusa „Balsamo
József vagy Egy orvos emlékiratai", mely-
ben a hires bűvész Cagliostro szerepel
s ennek folytatásai: „A királyné nyakéke",
az ismeretes botránypfir Marie-Antoinette
életéből, aztán „Ange Pitou" és „Charny
grófné", e négy összefüggő regény, mely-
ben a nagy franczia forradalom közvet-
len előzményei és kitörése, s első bor-
zalmai a király és királyné kivégeztetéseig,
vannak érdekfeszitöleg leirva. Dumas ezen s
számos más, úgynevezett „történeti'1 regé-
nj'eiben, minők „A regens leánya", „Margót
királyné,",.Maison-Rouge lovag1' stb.stb.felet-
tébb szabadon bánik a történelemmel, ugv
az események, mint a jellemek tekintetében.
De tagadhatlan, hogy a történelein népsze-
rűsítésére s a történeti regény megkedvel-
tet cséré szintoly sokat tett. Végre is eleven
képet nyújt a korról, az udvarról, XIV. XV.
XVI. Lajos királyok környezetéről, életéről,
intrigáikról s bűneikről. Gazdag mozaik, a
mit élőnkbe tár, sok igaz, sok hamis, sok
elferdített részlettel is, de a költő szabadsá-
gának merész igénybe vétele mellett az
alopszinezetben és a korrajzban sok igazság-
gal s még több ügyességgel.

A polgári életből vett regényei közel
sem bírnak oly népszerűséggel, s azok közt

csak az egy ,,Monté Christo" emelkedett a
történelmi tárgynak m-igaslatára , sőt ez
egy, talán fölébök is, ugy népszerűség, mint
művészi alakitás és kivitel tekintetében. A
legmodernebb regéuyesség netovábbja e
mű, melyet, ha mese is, mindig élvezettel,
itt-ott valódi megindulással olvasunk, s
inegbocsátjuk valószinütlenségeit az okozott
gyönyörért.

A társadalmi életben is nagy szerepet
játszott Dumas. Az orleansi herczeg egykori
írnoka, százezerekre menő jövedelmek ura
és elpazarlója lett irodalmi müvei után. Ha
szerezni tudott, még jobban tudott költeni.
S nt mcsak költeni, hanem élvezni is, mit,
nem minden gazdag tud: a barátság s a jó-
tékonyság oltárán is tudván áldozni. Nagy
házat tartott, utazásokat tett, városi palotát
és falusi kastélyt (Monté Christonak nevezte),
sőt saját drámái számára külön színházat is
épített. Mindez végre a szédületességig
ments óriási adósságokba bonyolította, ösz-
szébb kellett húznia a magas élet vitorláit.

Regényeit azonban folyvást irta. Mond-
ják, hogy nem is mind maga, — valóban
leírni is sok lett volna, hanem társakkal,
kiknek eszméket adott s rájo!< bizta a kivi-
telt vagy legalább egyes részleteket.

Az olasz egység háborúja öt is a harczok
színhelyére vonta. Garibaldi lángesze magá-
hoz csábítót a s a na<jv tábornok emlékira-
tai megírására vállalkozott, szokott regé-
nyes modorában. Majd a Kaukázusba utazott
s utazását leírta. A Filippini szigetekről ha-
sonlőképen. 1860-ban Közép Euróában tett
nagyobb utazást, s ez alkalommal hazánk-
ban is megfordult és Pesten hosszasab-
ban időzött. A magyarok iránt, kiket sza-
badságra törekvő s életképes nemzetnek
tartott, nagy rokonszenvet tanúsított. Örült,

Végtére mégis egy megáll,
Hol a kis árva sirdogál.
Es megszólítja melegen :
.,Mi bajod? Kelj föl, gyermekem,
Vedd hegedűd' s mondj dalt nekem."

De a gyermek nem birja már;
Szemében elhaló sugár.
Keze lankadtan hull alá . . .
iVincs ereje, hogy tört dalát,
Bár kezdi, végig mondaná.

„Ah! hogyha birnátn!" fólsohajt.
,,Ha mondhatnék egy honi dalt,
Ha nyelvemen, ha hangimon
Érthetne a nagy Albion :
Hogy megindulna a dalon!

Szegény hazám, népem hazája
Nem küzdene, tudom, hiába! ""*
Hazátok is fölkelne érte,
És nem hagyná fuladni vérbe!
— Ah , nincs ki itt szavam megértse!"

Szász Károly.

hogy müvei itt is nagy olvasó közönséggel
j bírnak s drámái tetszenek a színpadon. A

magyar ruha akkor volt legnagyobb divat-
jában, s ő is felöltötte attilánkat és tollas
kucsmát tett néger fejére, ugy jelent meg a
színházban, hol Paul Jonest adták tisztele-
tére, két vagy három felolvasást is tartott,
melyeket fecsegéseknek (causeries; nevezett,
s melyek nagyon látogatottak voltak. Meg-
jelent, az akadémia közgyűlésén is, bár az
előadásokból mitsem értett.

Néhány héttel ezelőtt halálos betegségé-
nek hírét hozták a lapok. Utóbb felgyógyu-
lását jelentették; s egyszerre halála híre
lepett meg.

Benne a kor és irodalmának egyik jel-
lemző alakja szállt a sírba. — á — r —

\ f r a n c %iu á r v a .
(Ií<*v angol lap kepéhez.)

A gazdagok kapuinál
Egy kis leányka sirdogál.
Kezében elnyűtt hangjegyek,
És ajka tördelt dalt rebeg.
— Ki hallja őt? ki érti meg?

Vad vész üvölt túl a csatornán;
Ugy dobta ide a vad orkán
E fonnyadt, gyönge levelet.
Szegény kis árva, jaj neked!
Nem értik itt meg éneked'.

Sürgő lakóid', agg City,
Lidércz-fény vonja, kergeti.
,,Pénz" nekik az „egy gondolat"!
A kis lány egy kapu alatt
Lerogy — s a nép tovább halad.

Sok dolga van; nem ér rá senki
Koldus-gyereknek egy pénzt vetni.
Bár egy szánó tekintetet,
Vagy egy jó szót? — még azt se vet;
Mind úgy sietnek, nem lehet!

F ö l d a l a t t i c s a t a.
(Rajz a bánya-életből.)

(Vége.)

A mint a két bányász dolgozott, ugyan-
egy ér két végét, kapván meg mind a kettő:
napról napra közelebb jöttek egymáshoz a
földalatti utón.

Képzelhetni Marián megdöbbenését, mi-
' dőn egy napon tompa moraj rázkódtuta meg
barlangját, oly moraj , melyben a bányász
gyakorlott hallérzéke azonnal felismeri a
szomszéd bányákban történt kőrepesztéseket.
Annál is inkább megdöbbent, mert uj bá-
nyáját nemrég kezdvén meg, annak végha-
tárához még közel sem jöhetett. Felismerte
azonnal, hogy valamely idegennek kell az o
tulajdonában gazdálkodnia; s a dörgések
sem felülről, sem alulról nem hangzottak,
hanem egyenes irányból jöttek. Nem sokat
kellett gondolkoznia, hogy reá jöjjön, misze-
rint ez az idegen gazdálkodó nem lehet más
mint Gyeurel. De a mily nagy volt megdöb-
benése. — ép oly nagy volt öröme is: sejtelme
hát még sem csalta meg, — ott a hol ő ku-
tat, ott kell aranynak feküdnie, mert ime
más is keresi!

Az életkérdés most tehát csak az volt.
bog}' ki talál hamarább reá az aranyra? Itt
nem szabad késedelmeskedni, hanem meg-
feszített erővel kell tovább fúrni a földet, —
nehogy az aranynak csak hűlt helyére akad-
jon. Megfordult ugyan a fejében, hogy vájjon
nem lesz-e tanácsos a bányahatóság segélyét
kérni a zsivány ellen, — de meggondolta
azt is, hogy a mig ö a távoli bányahatóság-
hoz folyamodik, s a míg az ráérne megvizs-
gálni a dolgot, — addig, a mig mind a-két
bánya határát fölmérnék — valószínűleg
hűlt helye az aranynak. A mellett maradt
tehát, hogy a maga részéről végeröfeszitéssel
sietteti a földalatti találkát a zsiványnyal.

Azonnal felhagyott a mellékerek hajtá-
sával és egyedül azon irány folytatásával
foglalkozott, a merről a naponként rneg-
megujuló dördülés'ik jelezték, hogy vetély-
társa nem kevesebb hévvel szornjazik azon
remélt zsákmány után, melynek sejtető
nyomai már mutatkoztak. A földalatti dör-
gések gyakori ismétlődése nem ok nélkül
sej tété Mariannái, hogy Gyeurel is észrevette
hajtásainak irányát s most fokozott erővel
dolgozik tovább. Tehát ö sem akarja hagyni
a kincset! Tehát ö is jogot tart ahhoz! s
mo»t azon iparkodott, hogy -- hűlt helyére
ne találjon.

Termesz- tes, hogy ily megfeszített erö-
ködések mellett gyorsan haladt a munka, s
már csak keskeny köz választá el őket egy-
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mástól. A lövések, melyeket mind a kettő a
kőzet szétrepesztésére tett, már hallhatób-
bak, s a moraj már nem is annyira tompa;
magát a dördülést már tisztán meg lehet
különböztetni az ezerszeres viszhangtól, s
mind a ketten megszámlálhatják már, hogy
egyik is, másik is hány lövést tesz naponként.

A kőzet omlik és zuhan; a két kincs-
szomjas folyton közel; dik egymáshoz a föld
alatt, A vas, melylyel a szétrobbantó lyukat
fúrják, kongó üres hangot ad. Szerteszét
óriási kőhalmaz hever, melyen csak nagy
ügygyel-bajjal lehet továbbjutni; egyiknek
sem volt ideje, hogy azt kihordja. Mindkettő
előtt egy agyrém lebeg most, — az, hogy
vetélytársa elrabolja előle az aranyat!

Most már egyik sem dolgozik magában.
Marián összehívta minden rokonát, sógorát.
Gyeurel is összegyűjtötte számos atyafiságát.
Mindakettő szép számú segédlettel dolgozik
tovább, mert az már ősi szokás, hogy ily
esetekben nem szabad cserben hagyni a csa-
lád egyetlen tagját sem.

Es készülnek a földalatti csatára nyu-
godtaiij higgadtan, — mert ez már ugy van
megírva az ősi szokások könyvében. A bánya
védszentjét meg kell oltalmazni, mert külön-
ben nem ad soha többé aranyat abban a bá-
nyában; ez a legenda, a melynek hódolnak
mindannyian. Dolgoznak. S a kalapács már
élesen kongó hangot ad. A dördülés, mely a
túlsó bányában történt, az innenső bánya-
üreget is annyira megrázza, hogy a bányá-
szok talpa alatt reng a föld s egy-egy fenn-
felejtett kődarab most zuhan alá. Marián ép
oly jól tudta mint Gyeurel, hogy most már
csak néhány perez választja el őket egymástól.

Ez a néhány perez komor és borzasztó.
Mind a két fél előveszi fegyvereit, melyeket
a kőzethez támasztottak, a mig a munka
folyt. A két család egész fegyvertára ki van
ürítve; kovás puska, rozsdás fringia,rögtön-
zött lándzsa, egyenesre vert kasza, természe-
tes bunkósbot — szét vannak osztva a csa-
lád tagjai közt, a szerint a mint egyik, vagy
másik, más-más fegyvernemben jártasabb.
— Az utolsó lölyukak ininkétfelől elkészül-
tek, — a kalapács és fúró vas hangja egész
biztossággal sejteti, hogy ha eldördültek az
utolsó lyukak, szét van robbantva a két bá-
nyát egymástól még elválasztó köz is — és
kezdődhetik a csata.

A tapló a lölyukak fölött meg van már
gyújtva mind a két bányában. A család tagjai
némán néznek egymás szemébe . . . . Ez a
bucsuzás . . . . Aztán szétoszolnak a bánya-
üregben. Mindegyik külön helyen vonul
meg> egy-egy kiálló kődarab mellé, iparkod-
ván lehetőleg megvédeni magát a lölyukak
szétrobbanása után bekövetkező közuhatag
ellen.

A tapló már közel jár a lőporhoz. Marián
int híveinek s elfujja a bányamécset. Társai
követik példáját. Egy pillanat múlva korom-
setét a bánya. Csak ebben az egy rendkívül i (

esetben válik meg a bányász leghívebb ba- ,
rátjától: a mécstől.

Hasonló csend, hasonló setétség van
Gyeurel bányájában is. Mindenki szorongatja
fegyveréi m m t n a bizonyossá akarná tenni
magát ebben a pokoli setétségben, hogy
csakugyan a kezében van.

Egyszerre eldördül az egyik lyuk. Bor-
zasztó villanás, borzasztó dörgés tölti be a
bánya-üreget. A dörgés gördül tovább mint
lavina, viszhangoztatva száz és ezer üreg és
odú által; de a villanás csak egy pillanatig
tart . . . A bánya őrei meglátják egymást a
káprázatos villámban . . . de csak ők maguk
vannak, az ismerős családtagok, mindegyik
elrejtőzve, fegyverével kezében, némán... A
közfal tehát nem tort még át egészen.

De a második dördülés már szétrobbantja
a közt. A pillanatnál is sebesebb villám át-
járja az egész üreget, mely most már egy
borzasztó kőhalom, s az ellenségek szemtől
szembe látják egymást. Marián e villanás
alatt felismerte Gyeurelt, a mint egy kőhöz
lapulva lesett lövésre készen tartott fegyve-
rével.

Még nem sült azonban el valamennyi
lyuk, — s igy a két fél megmarad még állá-
sában. Marián abban az irányban tartja fegy-
verét, a merre Gyeurelt tnegpillantá; csak a
harmadik dördülést várja, hogy nagyobb
bizonyosságot szerezvén magának, fejének
küldje a golyót.

A harmadik lyuk is erdördült, — a kö-
darabok szerteszét repülnek. Marián ismét
megpillantja ellenfelét, — felemeli fegyve-
rét . . . . De abban a pillanatban egy gyen-
gébb dörgés s egy erősebb villanás és Ma-
rián élettelenül esik vissza a köhalmazra.

Most már elhagyja helyét mindenki s
foly a kézi tusa a pokoli setétben. Egy-egy
biztató kiáltás vagy a sebesült jajveszékelése
hallható csak a kongó üregben. Perczenként
szétrobban <Jgy-egy lyuk, rémesen világítva
be e borzasztó küzdelem színhelyét s kőzá-
porral öntve el a tusakodókat . . . .

Ilyen a bányász.
Másnap a vérengzés helye már puszta

volt és elhagyott. Csak a szétrobbantott kő-
halmaz, vérrel befestett érez és Marián holt-
teste jelzé, hogy itt oly valami történt, a mi
rendes társadalmi fogalmaink szerint s a
törvény értelmében rendkívüli, — de e vi-
déken egyátalán nem szokatlan.

A hatóságoknak néha-néha tudtokra jő,
hogy valamely bányában földalatti csata
volt. Csak néha, mondom, vagy ritkán, mert
azt, a mi a vidék szokásaiban és erkölcseiben
gyökerezik, nem találja senki rendkivülinek.
S a hatóságok is more patrio veszik a dol-
got, mert száz esetben kilenczvenkilenczszer
nem birnak a tettesek nyomába jutni. Azok,
kik részt vettek a földalatti csatában, a csa-
ládtagok és rokonok eltitkolják s makacsul
tagadják a bűntényt; már ők ebben a ha-
gyományban nőttek fel. S aztán egyik sem
tudja közülök, hogy ma vagy holnap nem
jö-e valamelyik ugyanabba a helyzetbe, a
mikor bizony igen jól fog esni a sógorság,
komaság és atyafiság segítsége.

Az egész vidék tudta ugyan, hogy Marián
halálának ki az okozója, s az erőszakos ha-
lált a hatóság konstatálta is, deGyeurelra a
tényálladékot nem lehetett bebizonyítani,
Gyeurel ellenben könnyen bebizonyíthatta,
hogy olyan összevissza fürt hegyben, a mi-
lyen a Kirnik, nemcsak az ö bányája veze-
tett a tett színhelyére, hanem a hegyet
vakandturásként keresztül kasul száguldó
lyukakon a legtávolibb bányákból is veze-
tett egy-egy oldalág az illető helyre. Olyan
gyakorlott bányazsivány mint ő, ki élete
nagy részét a Kirnik rejtekeiben töltötte, s
ki a megszámlálhatlan sokaságu hajtások
összeköttetéseit legjobban ismerte: ezt igen
könnyen bebizonyíthatta, annál is inkább,
mert ő nemis annyira a maga bányáját mű-
velte, hanem többnyire a tilosban jár t, s miután
a maga bányájában már nem sokat talált, in-
kább a mások bányáiban kereskedett.

Végül a bölcs várostanács a következő
határozatot hozta:

„Miután az a földalatti csata, a melynek
Marián valószínűleg áldozata volt — a bá-
nya mélyében telje* setétségben folyt — ugy
lévén de more et consuetudo, hogy ilyenkor
a bányamécsek eloltatnak; miután ezen be
nem bizonyított, de föltételezett ténynél
fogva szemtanuk, kik saját szemeik látása

után elbeszélhetnek a dolgokat, nincsenek, s
ha volnának is, tanuságtétel elé nem vol-
nának bocsáthatók: Marián halálának tár-
gyában a vizsgálat megszüntettetek és Gyeurel
a vád alól bizonyítékok hiányában felmen-
tetik."

Ilyen a bányászélet! Lukács Béla.

Hadi foglyok hajdan és most.
A világ elcsudáikozott a most folyó porosz-

franczia háború pházisain s méltán ! Egy hatalmas
nemzet s gazdag ország háborúba keveredik egy

! másikkal; mindkettő sikra állítja, hadseregét, az-
| zal a különbséggol, hogy az elsőt az emberiség
legnagyobb részének rokonszenve és azon bizalom
kisérik, melyet eddigelé a világ első katonasága
kiérdemelt, mig az utóbbihoz csak saját rokon-,
szenvo csatlakozik, és az eddigi eredmény mégis
az, hogy Francziaország leverve, császára és
hadvezérei elfogva s több mint háromszázezer
harezodzett katonája hadi fogságban van. Az ész
megáll e példátlan tény szemléleténél s nem képes
megtalálni az okot, mely pillanatra is kimagyaráz-
hatná e jelenséget, kivált ha ismerjük a korábbi
hadjáratok lefolyását.

Egy példát hozunk csak most fel, mely mig
egyrészt hazánk történetének illustrácziójára szol-
gál, másrészt kidomborítja a hihetetlen különb-
séget, mely ogy régi a a mostani pusztító és
meglepetésekben gazdag hadjárat között van.

Negyedfél századon át küzdött — mint tudjuk
— a magyar nemzet a rokon török fajjal s e küz-
delem végső felvonása II. József aiatt játszatott
el azon háborúban, mely 1788. február 15-tól 1790.
szeptemberéig tartott. S daczára a?on körülmén v-
nek, hogy o hadviselés majdnem háromegéaz éven
át szakadatlanul folyt, mégis oly csekély a török
kezébe esett hadi foglyok száma, a minő most
néha egy kis előörsi összecsapásnál odakerült a
poroszokhoz.

A ré?zletea és pontos kimutatás e háború
foglyairól a következő:

Hadi fogolylyá lett osztrák-magyar részről a
töröknél egy őrnagy: Szarvasy; 5 gyalogkapi-
tány : Scholderer, Christiani, JdUky, Roscher és
Schultz; 2 lovas kapitány: báró Bergés Imgarten;
egy gyalog alkapitány: Weinert; 6 főhadnagy:
báró Wimersperg, Gergey (kétségkívül Görgey),
Vetsey, Qeitz, Martini és Stanüs; "2 alhadnagy:
Kosy és Jany; 4 zászlótartó: Onzelt, Fenyvesy,
Keszler és Melchior; és végre 3 tisztjelölt (cadette):
Hiemer Kovács és Phely, mely 24 tiszt és tiszt-
jelölt közül a békokötéskor csak 21 tért haza,
miután Berg lovaskapitányt az angol követ már
korábban megszabadította, Imgarten időközben
meghalt, Fenyvesy pedig törökké lett.

Őrmestertől lefelé o hosszú háború alatt ösz-
szesen 1326 ember vitetett mint hadi fogoly
Konstantinápolyiba és pedig 76 huszár, 7 uhlán,3
könnyű lovas (Cheveauxleger), 10 dragonyos és
1 vértes, összesen 97 lovas; 5 tüzér, 376 német
gyalogos, 246 magyar gyal., és 393 határőr,
összesen 1015 ember; továbbá 3 vadász, 2,,czaikis-
ten corps", 4 utász és 115 önkénytes, összesen
124 egyén s végre a katonasághoz tartozó, pol-
gári állásúak közül 2 oláh pap, 1 vesztegzári se-
bész, 78 földműves, 1 postaszolga, 1 markotányos
és — mint forrásunk mondja — 2 zsidó, összesen
85 nem katona.

Ezek közül meghalt a békekötés előtt 610; a
követők megszabadítottak 91-et és pedig a fran-
czia követ 19-et, a porosz szintén 19-et, a lengyel
52-őt 8 a hollandi egyet; török hadihajókkal eltá-
vozott 32, elszökött 10, törökké lett 33 s igy az
elmaradottak száma 776-ra terjed, dehazutértmég
550 egyén, a kik előbbi állásaikat visszakapták*),

íme ! tehát majdnem három évig folyt küz-
delemben az összes foglyok száma kevéssel haladja
tul az ezerét, akiknek egy része hihetőleg sebesül-
tenjutott az ellenfél kezébe, a mit a halottak nagy
száma bizonyit, mig most három hó alatt többre
terjedt e szám 300 ezernél. Igaz, hogy talán az
osztrák-magyar hadsereg itt is több török foglyot
mutathatott fel, de oly hosszú időig tartó háború
csak változó szerencsével folyhatott és igy egyik
fél foglyaiból biztosan lehet következtetni ugy a
hadjárat minőségére, mint a másik fél foglyainak
számára. Közli: Eötvös Lajos.

*) Siebenbürgische Quartalschrift. II. Jahgang. Her-
mannstadt, 1791. 84-89. lap.
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A decz. 22-diki napfogyatkozás.
Olvasóink bizonyára ismerik már ama saját-

ságos természeti tünemény okát, melyet közönsé-
ges nyelven hold- és napfogyatkozásnak nevezünk.
Mikor a hold és a föld forgása o két sötét csilla-
got oly helyzetbe hozza, hogy középpontjaik a
nap középpontjával egyenes vonalban feküsznok,
vagy földünkre, vagy a holdra nézve a napnak
teljes vagy részletes elsötétedése áll be. Ha e há-
három égi test helyzete olyan, hogy a hold esik a
föld s a nap közé, a hold természetesen sötét ol-
dalát fordítván felénk, e sötét korong a nap fé-
nyes felületét elfedi előlünk s nem engedi, hogy
annak sugarai hozzánk jussanak. Ilyenkor áll be a
napfogyatkozás. Ha pedig földünk jut a nap és a
hold közé, akkor a holdnak felénk forditott fél-
gömbje nem kapván a naptól világító sugarakat,
előáll a holdfogyatkozás.

Azt is tudják olvasóink, hogy e fogyatkozá-
sok részletesek vagy teljosek. S különösen a nap-
fogyatkozásnak háromféle módját ismerjük, u. ni.:
a teljest, mikor a hold sötét ko-
rongja tökéletesen elfödi a nap-
nak látszólagos felületét; azután
a részletest, mikor a napnak ki-
sebb vagy nagyobb része lát-
ható marad, s végre a gyűrűst,
melynek akkor van helye, mi-
kor a hold korongja nem elég
nagy arra, hogy a napét egészen
elfödje. Ilyenkor a hold sötét
felületét egy kisebb-nagyobb
[szélességű fényes gyűrű veszi
körül. Egyébiránt ugyanazon

' napfogyatkozá lehet a föld
egyik pontjáról nézve teljes,
másikról részletes s némely
helyről épen nem is látszik,
azaz a naptányér teljes fényé-
ben marad; a szerint tudniilik,
a mint a nap és föld közt álló
hold , a föld különböző pont-
jairól nézve, egészen vagy ré-
szint, vagy épen nem födi el a
napot az ottani szemlélő elől.

E néhány bevezető sor után
térjünk át az idei decz. 22 iki
napfogyatkozásra. E napfogyat-
kozás Európa szárazföldén csak
mintegy 200 mérföldnyi hosszú
és nyugotról kelet felé 22-től 16
mérföldnyi szélességre apadó
övben volt egészen teljes. E
teljes olsötétülési öv fent Grön-
land közelében kezdődött, onnan
délkelet felé az Atlanti-tenge-
ren áthaladva Európát Portu-
gália délnyugoti csúcsánál érin-
tette. Innon kezdve végig vo-
nult Spanyolország déli részén,
a gibraltari tengerszoros fölött
átlépte a Földközi-tongert, ke-
resztülmetszé északi Afrikát,
onnan a tengeren át egy kissé
megint észak felé fordult Szi-
cziliáig, megérinté Olaszország
déli csúcsát, innen északi Gö-
rögországon s európai Törökor-
szág déli részén át a Fekete- és
Azowi-tengerig hatolt, a hon-
nan végre még vagy 25 mérföld-
nyi távolságig a Don-folyam vi-
dékére csapott át.

Ez égi tünemény tudományos észlelésére és
vizsgálására tehát legalkalmasabbak voltak az
Európa déli tájain fekvő városok, mint Cadix,
Malaga, Syracusa, Catania, Larissa, Enos, Sebas-
topol, Azow és Kamenskaja, különösen pedig a
a Portugáliában és Spanyolországban fekvő hely-
ségek, mert itt az elsötétülés majdnem dél tájban,
tehát a nap legmagasabb állásakor történt és an-
nak teljes elfödotése a hold által 2l/t perczig tar-
tott. A spanyol kormány meg is tette már előre a
szükséges lépésekot, hogy a csillagászokra nézve
a napfogyatkozás kellő megfigyelhetése meg lo-
gyen könnyitve s a csillagászati eszközök vám-
mentes bevihetését is megengedte. A teljes elsö-
tétedési övnek többi helyei közül az elsötétülés
Italiában, Görög- és Törökországban délután,
Oroszországban pedig este következett be s a tü-
nemény tartama kelet felé folytonosan apadt, ugy
hogy már Oroszországban, a hol végződött, csak
egy perczig tartott.

Európában az elsötétülés kilencz hüvelyknél
sehol sem volt kevesebb, t. i.: a hold, mikor a nap

felületét legteljesebben elfödte, a nap átmérőjé-
nek tizenkét egyenlő fokából csak hármat hagyott
fedetlonül. Hazánkban Tomesvár és Kolozsvár s
a velők ugyanazon elsötétedési öv alá eső helyek
a nap átmérőjének u / 1 2 részét látták a hold által
befödve, a hol t. i. az idő derült volt, és igy csak
egyetlen egy fok hiányzott, hogy teljes napfo-
gyatkozásban gyönyörködhessenek. Grönland kö-
zelében a nap egészen sötéten kelt föl s Európa,
legészakibb vidékein, a többek között Pétervá-
ron is, egészen elsötétülve áldozott le.

Mindez előro oly pontossággal s részlotos-
séggol ki volt számítva, hogy a megtörtént dolog
bizonyosságával Írhattak róla a csillagászok.

Ebben a században, ezenkívül még két toljos
napfogyatkozás lesz látható Európában. Az egyik
1887. aug. 19-én. Közép-Európában, a második
1896-ban északi Európában.

A nap- és holdfogyatkozások régen elvesz-
tették már abbeli szabadalmukat, legalább a
művelt népeknél, hogy félelmet gerjoszszenek. A
babonás félelem helyét ma már a kíváncsiság

A franczia árva. — (A hasonczimü költeményhez.)

érdeke foglalta el. A csillagászat ilyenkor érdekes
tanulmányokra talál alkalmat. Egyébiránt azon
sincs mit csodálkoznunk, hogy hajdan a népek
megijedtek e különös és előttök talányszorü tüne-
ményen. Teljes napfogyatkozáskor a légkör lassan-
ként elsötétül, ámbár a sötétség az elsötétedés
pillanatában som teljes. A földi tárgyak lassanként
kisérteties, ólom-szürke szint vesznek föl: később
sötétebb árnyalatokban, végre az olajzöld az ural-
kodó. A rézvörös és narancssárga színek a tájnak
sajátszerü kinézést kölcsönöznek, mely a hőmér-
séknek hirteleni alásülyedésével egybekapcsolva
semmi élőlényre sem tévesztheti el megdöbbentő
benyomását.

Az állatok szintén nyugtalan és aggodalmas
mozdulatokkal árulják el ösztönszorü érzetöket,
melyet e különös tünemény kelt föl bennök. De
sőt a növények is érzik hatását. Laussedat, ki P.Z
1860 ki napfogyatkozást Algírban észlelte, ide
vonatkozólag ezeket jegyzi meg: „A növények
megmutatták, mily gyors a világosság hatása,
mert az elsötétedés rövid tartamának daczára is

észrevettük, hogy a daturák, folyondárok, mák-
virágok és százszorszépok a nap világossága mel-
lett csukva voltak, de a fogyatkozás alatt félig
kinyíltak." S. L.

A honvéd-világból.
Tűnj föl még egyszer emlékünkbe, te dicső

kor, hősök és szabadság kora!
Ha nem volnál oly közel, ha nem érinthet-

nénk ugy szólván közvetlenül kezeinkkel, ha szi-
veink fentebb dobogása, ha fcirteink közt minden
őszülő hajszál s homlokunkon minden redő nem
tanúskodnék arról, hogy átéltünk s részvevőid
valánk: azt hinnők, hitrege vagy, melyet csak a
rajongás teremt s a képzelet szinez ki. Ha itt-ott
még egy füstölgő rom nem intene, hogy nem ál-
modánk, ha annyi család nem őrzene még ogy fá-
tyollal borított arczképet, vörös zsinoros kék dol-
mányba öltözött daliás alakról, ha a zászlót nem
tartogatnák még, mely diadalra vezetett, s mely

alatt hősök vívtak, győztek vagy
estek el, kiket személyesen is-
mertünk: azt gondolnék, mind
ez csak az ősök hagyománya,
kik nagyobbak voltak a mai
nemzedéknél, s kik közül ismét
egy fejjel magasabban váltak ki
a leventék, a hősök, a diadal-
masok.

Nem. Én is, te is, láttuk
őket, a mint a harezba men-
tek. Nem láttuk mindnyáját
visszatérni, de a ki ott maradt,
annak nevét szárnyára vette a
dicsőség, megkoszorúzta a haza
nemtője s felirta Klió. A névte-
len hősökét is felirta, ne félje-
tek. A kit mi nem tudunk is,
ő tudja. S örök igazság őrzi
néma hamvait.

De azért ne képzeljétek,
hogy eszményi, földfeletti ala-
kok voltak, hus és vér nélkül,
elvont eszmék képviselői! Jó
fiuk voltak, közönséges embe-
rek gyermekei; öreg apja, édes
anyja, kedves babája volt min-
deniknek, s kit az eke, kit a tőke
mellől szólitott el a kard. Zen-
gett a toborzó nótája, ugy meg-
húzta az a kopott czigány a
hegedűn, ugy kirakta a czim-
balmon, mintha mind a három-
száz esztendő keserve s magasz-
taltsága abba az egy nótába
olvadt volna, ugy sirt a rákosi
szántó dala, ugy harsogott a
Rákóczi, hogy a ki hallotta,
elfelejtette édes apját,édes any-
ját, s csak a haza veszedelme
jutott eszébe. A széleken éget-
nek már a ráczok, északról ki-
loncz csapatban közeledik a né-
met, áttört a szorosokon, fenye-
geti a fővárost, — talpra ma-
gyar!

Be szép is az a verbung,
még béke időben is ugy meg-
vette a magyar legény lelkét!
Hát még mikor a háromszinü
zászló lengedez, s magyar hon-
védnek hívogatnak, a haza vé-

delmére. Fel is csapott mind, a ki csak csonkabéna
nem volt; a ki az volt is, elbújt, mert félt, hogy
kicsufolják nomcsak katonává lett pajtásai, ha-
nem még a leányok is. Akkor csinálták a leányok
azt a nótát s énekelték széltébon:

Ti leányok, maradjatok pártába,
Igaz magyar nem szoríthat karjába ;
Ki honn marad, nem érdemel,
A ki elmegy, annak nem kell feleség!

Dehogy maradt volna, jóra való, otthon. Ha
már 15—16 éves volt, addig kunyorált, míg be-
vették, ha másnak nem, dobosnak.

Mikor aztán megfujták a trombitát s indulni
kellett, öreg apja, édes anyja kikisérte a falu vé-
géig, Ö88zocsókolták, megáldották, rimánkodva
kérték vigyázzon magára, az istenért,] baja ne le-
gyen, (a háborúban, persze, vigyázhat az ember
magára) s elérzékenyülve borultak a távozó nya-
kába: nem mondom, hogy a gyereknek is erejére
nem esett megtartani magát a sírástól s egy-egy
pártütő könyc8eppet nem kellett az öklével dör-
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zsölnie szét. Da jó, ezt a könyot is, melyet szé-
gyenlett, az ellenségnek kellett megkeserülnie.

Az a legszebb, hogy ezek a legények nem is
igen voltak ujonezok; nem volt idő hat-nyolez
heti oktatásra, gyakorlásra, egyenesen a csatába
kellett vinni a fiukat. Nevetett az ellenség mikor
meghallotta, hogy milyen tanulatlan csapatokkal
kell neki elbánnia. No, ha azt a könycsoppet, bi-
zony ezt a nevetést is drágán kellett aztán meg-
fizetnie.

Mondom, csak egyenesen a csatába vitték
őket. Két öreg Miklós-huszár maga közé vett egy
fiatal ujoncj huszárt, s vitte a lovas rohamba,
mint a hogy a vén sas a párjával tanítja repülni
a fiát. Ugy tettek a gyalogok is, ámbár nem min-
dig, mert egészen ujoncz-zászlóaljak is, repülni
tanító veteránok sogélye nélkül is, mentek maguk
a szurony-rohamra s kiérdemelték a vörös sipkát.

„Merry Cliristnias."
A karácsony Angliában.

A karácsony az angolok legnépszerűbb ün-
nepe. Már egy félévvel előre készülnek rá, s ha
elérkezett, apait, anyait kiveszik az egész esztoadő
örömeiből és mulatságaiból. Ha tán az angol az
év folytán egyszersem volt is nyájas és szeretet-
reméltó, karácsonykor minden bizonynyal azzá
lesz — legalább a mannyire tőlo kitelhetik.

Az előkészületek már deczember elején meg-
kezdődnek. Az előcsapatot a barmok képszik.
Tudniillik az angol nem tud jól mulatni, ha nem
ehetik, tehát legelébb is a húsról kell gondos-
kodni. A karácsonyi szent ünnepeket a ,,Cattle
shows" vagyis baromkiallitások előzik meg. Ez-
után a közelgő karácsony legközelebbi nyomai a

' szükségesek a karácsonyi pudding (Christmas-
pudding) elkészítéséhez. Az angol átalában a
tömegszerüt kedveli; épen ezért az angol boltok
nem annyira izletos berendezésök, mint inkább
roppant nagy árubőségük és gazdagságuk által
tünnok ki. De a karácsony-ünnepeket megelőző
napokon minden bolt kétszeresen, háromszoroson
van tele tömve.

Az angolnak a karácsony valóságos öröm-
ünnep; ilyenkor levetkőzi hidegen számító, ko-
moly ábrázatát s mindenfelé csak örvendő, élet-
vidám arezokat akar látni. Sohasem szokott
máskor ily barátságos, előzékeny és bőkezű lenni.
Valamennyi könyörintézot gazdag ajándékokat
kap ilyenkor, hogy e szép napot a szegények is a
legvidámabban ülhessék meg és e szent ünnepen
a segélyre szorultaktól ritkán tagadják meg a kö-
nyör-adományokat. De miaden, csak félig-meddig

Tudja Szent-Tamásnak a sáncza, tudja Szol-
nok, Bicske, Isaszeg, Vácz, Nagy-Sarló, tudja
Ács és Komárom, tudja a Piski-hid és a Bra-
nyiczkó, micsoda fene-gyerokek voltak ezek a ta-
nulatlan honvédfiuk. Megvetették a halált, kicsi-
nyelték az elemek dühét, nevették az éhséget,
elfütyörészték a metsző szelet s összeverték a bo-
kájokat, mikor a bakancs is leszakadt róla. Hanem
aztán rohanni, ágyút elvenni, szuronynyal kitanult
lovasságot visszavetni, várfalat megmászni — azt
tudták. s

Hősök kora, csodák kora, dicsőség kora volt
az! Egy lap kiszakítva a hitregék könyvéből,
vértől, könytől ázva, de oly magasztos, oly lelke-
sítő, mint egy hymnusz, mely az égbe tör s az
embert istenhez emeli! á r

Az 1848-ki honvédek. — (Frigyes vázlata után).

mészáros boltokon vehetőkészre, a mennyiben ezek
oly minta-husdarabokkal ékeskednek, melyeken
valóban bámulnunk lehet a húsnak zsírrá kövé-
redését, s nagyon ritkán mehet el egy angol az
ilyen boltok előtt a nélkül, hogy a gyönyörű
hus-czimerekre néhány epedő pillantást ne vetne.
Azonban mind o kínálkozó nagyszerűség legin-
kább fölébreszti az alsóbb osztályok epedő vá-
gyait. Egy-egy szegény ördög néha negyedórákig
elálldogál valamelyik szép bornyuszügy vagy
disznóczomb előtt, mintegy szemsivel faldosva fel
azokat és leirhatatlan elragadtatással mindegyre
fölkiáltva: „Beautiful! Splendid! Capital!"

A hentes boltokon kívül a fűszerkereskedé-
seken vehető észre leghamarabb a karácsony kö-
zelgése, A malozsáknak, fügéknek, török-szilvák-
nak, megezukrozott narancs- és czitromhéjnak
egész hegylánczai vannak rakásra halmozva min-
den kirakatban, mert ez édes gyümölcsök mind

jótékony és adakozó angol is ilyenkor határtalan
bőkezűséget és vendégszeretetet tanúsít és a kül-
földi, kinek, ha csak egy-két angol ismeretsége ie
van, biztosan számithat rá, hogy karácsony esté-
jére meghivást kap valahonnan, és hogy bárhol is
a logbarátságosabb fogadtatás és a legelőzéke-
nyebb szívesenlátás fogja várni.

A karácsonyi ebéd az angoloknál a többi
közönséges ebédektől nemcsak feltűnő gazdag-
sága, hanem bizonyos ételek által is különbözik,
melyeknek abból sohasem szabad hiányozniuk ;
ilyon ételek például a szerfölött kövér marhahús,
a pulyka-sült s mindenekelőtt a pudding. Egy
angol karácsony-est pudding nélkül nem is kará-
csony-est, hanem non-sens, anachronismus, blas-
phemia. Arabia valamennyi parfümje sem képes
kárpótolni az angolnál a pudding párolgó illatát
karácsonykor s a királynő asztalától kezdve Wind-
sorban le a legszegényebb napszámos legszegé-
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kunyhójáig mindenütt párologni és illa-
tozni kell a puddingnak e napon. A j-uddingot
egy téli magyaifaág disziti, mely annak sötétbarna
kebelébe van szúrva. A magyaifaág főszerepet
játszik az angol karácsony-ünnepeken. Ott dísze-
leg minden boltban. A mészárosok azzal szurdos-
*ák telő husdarabjuikat és karácson)' körül egyet-
len bornyuczimert sem leh.t látni,melybe legalább
is féltuozat ilyen ág ne lonno szúrva.

Az angol karácsony nagyban különbözik a
többi európai népek karácsonyától. Angliában a
karácsonyiakat nem ismerik; de a pudding jóiliatu
gőze nehezen tudná feledtetni velünk a fenyőágak
megszokott kedves illatát s a csillogó gázlángok
fényében is önkénytelonül ama kis tarka viasz-
gyertyák p'sli'g•> lángjait keresnők, melyek a zöld
tűk, aranyozott diók é-i mákoslepények között oly
regeszerüleg csüláinlanak elő.

Az angolnak a karácsony a farsangi mulat-
ságok, a karneválok egy neme, oly ünnep, melyen
a tréfának és vidám kedélynek szabad röptét on-
gednck s a melyen még a legkomolyabb lord is
majd minden bohóságot szívesen megbocsát. Ug-
rálnak, tánczolnak, énekelnek, játszanak és igen
örvendenek, hogy ogy évben legalább egyszer egy
görbe napot csaphatnak maguknak, a nélkül,hogy
az illem, vagyis a hogy gúnyosan mondani szok-
ták ,,heavy deeorunr', unalmas böjti predikácziói-
val közéjük üthetne. Karácsony estéjén az angol
családi körökben senki som ásit, miként ez máskor
történni szokott. Karácsony estéjén az angol egé-
szon kienged, fölolvad; igen, sőt néha neki is me-
legszik, s o'yankor kellemes házigazda és vidám
fecsegő. Ilyenkor a zenét, melyhez azonban mit
sem ért, szenvedélyesen szereti, s ha egy idegen
van a társaságban, majd megöli kérelmével, hogy
nemzeti dalaiból, ha epnk egy párt is énekeljen el,
úgyhogy a vendég, akár van hozzá tehetsége, akár
nincs, unszolásának utoljára engedni kénytelen.
Az angol szereti ugyan a zenéf, de nem sok érzéke
van hozzá, mit zeneirodalma eléggé elárul.

A tulajdonképeni karácsonyi napok (Christ-
mas time) vízkereszt estéjével érik végokét. Ez
utolsó estét vigan tölti el kiki családja körében ás
a twelfth Cake-hoz, az úgynevezett vizkereszti
béléshez ugyancsak derekasan hozzá látnak. Mi-
kor aztán e kedvencz nemzeti süteményből az
utolsó falatot lonyolíék, a szép Ohristmas time-
nak is vége van. <S. L.

Tompa Mihály összegyűjtött' költe-
ményei.

Hat kötet, a költő arczképével, életrajzával s jegyze-
tekkel kiadták barátai: Arany János, Gyulai Pál, Lévay
József, Szász Károly. Ára a hat kötetnek 7 frt, 20 kr.

Végre teljesem megjelentek Tompa összegyűj-
tött költeményei. A három utolsó kötet, mely most
került ki sajtó alól, az elbeszélő költeményeket
tartalmazza, kötetenként e külön czimek alatt is:
Regék, Népregék, Beszélvek és Balladák. A há-
rom első kötetben a lyrai költemények foglaltattak.

Költészeti irodalmunk nevezetes kincse van e
kötetekben. Tompa első rangú költőink közt fog-
lal helyet s munkái közt a mély érzésnek, a haza-
fiui fájdalomnak, az erkölcsi emelkedettségnek
örökszép példányait találjuk.

E teljes hat kötetben egy befejezett költői
egyéniség áll előttünk, mely semmi részben nem
maradt töredék, hanem teljes bevégzettséget ért el.
S a mi ritkább: az utolsó perczig folytonos emel-
kedésben, ugy hogy tetőpontját végén érte el, s
tehetsége elfogulatlan szemléletéből a birálat
bizvást megállapíthatja, hogy e pont a legmngasb,
nemcsak a melyre eljutott, hanem a melyre el is
juthatott. Teljesen kifejlett, mint az érett gyü-
mölcs s akkor hullott le. Sem a virágjában letÖ-
retés, sem a tulérottség s hanyatlás benyomását
nem hagyta hátra.

Tompa költői pályájának első korszakát, mi-
dőn Népregéi és Mondái első gyűjteményével oly
átalános és méltó feltűnést okozott, már megkü-
lönböztette az oszmélkedésre való hajlam, de még
a képzelet tulgazdag szinpompájával vegyülve.
Népregéi, festéseik s lyrai részleteik által tették
a legnagyobb hatást, bár tazadhatlan, hogy tár-
gyaik választása 8 a kidolgozásukban követett
irány is dicséretére vált fiatal költőjüknek. Köl-
tészetünk a hagyomány 8 a nép forrásaihoz tért
vissza; s ez átalakulás érdemében, Vörösmarty,Kis-
faludy és Czuczor nyomdokain, Tompa— Petőfivel
és Aranynyal együtt — osztozik.

Pályája ez első időszakában Tompa lyrai köl-
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teménjei közt aránylag kovés feltűnőt találunk.
Legsikerültebbek népdalai s köztük az ismerete?
„Télen, nyáron" kezdetű. Még második időszaká-
ban is, bár lyrai hangulata sokkal tisztultabb, fő-
sulyt elbeszélő s jolesen rege-nemű költeményeire
látszik fektetni. Valóban e művei: a bájos virágre-
gék s a természet-szemléletéből és bölcseletéből
elvont többi regéi, sűrűén a rendkívüli szerencsé-
vel követik egymást, mig lyrája, a haza keserves
napjaiban, mintegy önmagától is megdöbbenve ad
néha oly erőteljes hangokat, mint: A gólyához, A
pusztán, Levél egy elbujdosott barátom után, A
madár fiaihoz.

Egyszerre azonban eltün a regevilág; vará-
zsos fátyola szétfoszlik: s költőnk lyrai nagysága
egész teljességében emelkedik előttünk. Mini
megzengette ama setét napok keservét, — az éb-
redés közeledtével hangot ad a nemzet szabadság-
vágyának s az élénk reménynek: lerázni a sors
bilincseit. Tompa e korból való költeményei, me-
lyek a jelen kiadás harm ülik kötetét töltik be, al-
kotják pályája fénykorát. Tehetsége, teremtő ereje
folyvást növekedett s haladtában mint a folyó
mind mélyebb medret ásott magának. E korszak-
ban legszebbek családi érzelmeket lehellő költe-
ményei és bölcseltni ódái is; méltán versenyezve
hazafias költeményeivel.

Örömmel üdvözöljük e teljos kiadás meg-
jelentét. Jegyzetei oly becses adalék, hogy
miattok o kiadás azoknak is nélkülözhetlen, kik
az előbbi részletos kiadásokat birják már. La-
punkban volt már alkalmunk e jegyzetekre föl-
hívni olvasunk figyelmét. Hiszszük, hogy a kiadó
Ráth Mórnak, ki ritka díszes kiállításban juttatta
nemzetünk e jelos költőjének műveit a közönség
elé: nem lesz oka megbánni áldozatkészségét.

Egyszerű ismertető soraink befejezéséül kö-
zöljük itt a családias szelid lyrai költemények
egyikét és Tompa egyik legszebb néprománczát:

Hajtsátok meg . . .
Hajtsátok meg fejeteket
Kertem rózsafái:
Itt az óra, hogy le kell a
Téli sirba szállni.

Megsíírgultan omlik a lomb,
A madárka hallgat;
Dérré válik, hószint játszik
A mezőn a harmat.

Fejetekre, el-befedve,
Puha földet hányok,
Csendes álom, nem halál lesz
A temetség rátok í

S mig a tel fagját siratja
Annyi elhaló fa:
Ti meg lesztek jó szülétek
Kebelében óva!

Kit nyilástok, hervadástok
Kéjre, búra költe:
Én leendők, mig pihentek,
Álmatoknak óre.

És mihelyt a kikeletnek
Langy fuvaimit érzem,
S a rég szunyadó erőnek
Ébredése lészen:

Kezem által széttöretvén
Sírotoknak zára,
Felbocíátlak bájos élet —
S új virágozásra!

— Oh, ha a sirt, melyre annyi
Könyem elhull titkon:
Ha a sírt a temetőn is
Fel lehetne nyitnom!

Jaj, meg ne ölj! félek én a haláltól,
Mi lesz szegény, ágyban fekvö anyámból!
Zúg a zsilip, nem hallik a lány szava,
Nem látni a gyilkos dolgát éjtszaka.

Zúg a zsilip, a viz esik, kanyarog,
Zúgásától nem nyughatik a halott;
Fázik szegény, nem jó ott a hidegen,
Harmadnapig késik, vár még odalenn.

Feljön akkor, kifekszik a porondra,
Mondd meg ki volt a gyilkosod? — megmondja
Ugy megyén a csendes földnek ölébe,
Kiséri nagy jajszóval a szüléje:

Gyilkos molnár száradjon cl a kezed!
Gyilkos malom apadjon el a vized !
El is száradt a vesztöfán a keze.
El is apadt rJgesrégen a vize.

G y i l k o s fenék.
(Néprománcz.)

Gyilkos-fenék malom volna, ha volna,
De a viz is régen elment, alóla,
Egy kis madár fel nem száll a fiizágról,
Ott énekel a Virágné lányáról.

Virág Zsuzsi járt egyre a malomba,
Lent töretett: estig szépen lefonta;
Búzát is őrt, a lisztjét megsütötte,
Virág Zsuzsi a szép molnárt szerette.

Vidd haza csak kincsem ezt a lisztlángot,
Ugy megenném egy kis molnár-kalácsot!
Éjfél után várlak majd a zúgónál,
Siess rózsám, hejh bárcsak már itt volnáll

Nincs holdvilág, sáros az út, fú a szél . . .
Itt a kalács, szivem molnár, csak egyél!
Nem kell nekem süttöd, föztöd, se magad,
Itt a zsilip, jó mély a viz ezalatt!

E g y v e l e g .
0 (III. Napóleon kaucsukból.) Egy uj yorki

lap tudósítása szerint Bostonban egy Napóleont
mutogatnak kaucsukból, melyet a mechanika való-
ságos csodájának tartanak Az ex-császár arany
trópon ül, melyet a koronás i\Tboui diszit és kau-
csuk-arczán egy óramű híven visszatükrözteti

j mindazon kifejezéseket, melyek egész történetének
megfelelnek. E különböző arczkifejezések közül az
emiitett lap különösen a következőket emeli ki: A
franczia köztársaságnak 1848-ban történt felállí-
tásakor vágott arcz (átkozott ravaszul néz ki!);
képviselői szüzbeszédekor (igen ártatlan); eskü-
tétele, mikor köztársasági elnökké lett (valóságos
róka kép!); docz. 2-án, az államcsíny napján (fo-
gait mutató hiéna); házassági ajánlata Montijo
grófnőhoz (édeskésen keserű) ; Frar.eziaország
gyermekének születése (kezdetben kissé meglepett,
de azután örvendező arcz); a háború elhatározása
Németország ellen (fogvaczogtató félelem); Weis-
sonburg és Wörth (az arcz egyharmadrészszel
hosszabbá nyúlik); a következő csaták Sedanig
(az arcz mind hosszabbá nyúlik egészen két láb-
nyira, ekkor hirtelen egy gömbbé összecsapódik,
„nire az egész alak iszonyúan remeg).

0 (Titokszerü hang.) A Manitoba-tó Brit-
Észak-Amerikában a Red-Rivcr folyó mellett egy
kisdod szigetet zárol körül, melyről az éj csöndé-
ben „titokszerü hang" hallatszik át a partokra.
Az ott lakó Csippevvah-indiánok a világért se
mornénok a szigethez közeledni vagy partjainál
kikötni, ők e helyet Manitoba, a „beszélő isten,"
lakhelyének tartják. E különös hang okát a hul-
lámoknak a pnrt kovács-köveihez való erős csapó-
dásában kell keresnünk. Az északi part hosszában
finom szemecsü mészsziklák vonulnak végig, me-
lyek a kalapács ütései alatt csöngő aczélhangot
adnak. A parthoz csapódó hullámok erejétől e
szikláknak szerteheverő töredékei összedörzsö-
lődnek, miáltal távoli harangok csengéséhez ha-
sonló hangok keletkeznek. E tünemény rendsze-
rint akkor áll elő, ha északi szél uralkodik; ha
pedig a szél kissé csillapodik, a légben halk, pa-
naszos hangok lesznek hallhatók, mintha valaki
lassan susogna. Utazók e hangok hatását igen
élénknek és különösnek írják le, s azt állítják,
hogy éjjel többször felriadtak álmukból, azt hívén,
hogy harangzugást hallanak.

** (A chinai látogatójegyek) legnagyobbak
és legrégiebbek e nembon, mennyiben náluk már

! ezer év előtt is használatban voltak. A nagyság
' annak rangjától függ, a kínok küldetik. így Ma-
| kartney lordnak, mint Anglia rendkívüli nagykö-
j vétenek, a peckingi vicze-király Petsili ő kegyelme
j merő udvariasságból olyan nagy vizit-kártyát kül-

dött, hogy a gyakorlati lord egész családjának
spanyol-falat készíttethetett belőle.

** (Dumasról.) Wolff Albert, ki a Dumas-
titkára volt, az „Indepondance"-bon érdekes rész-
leteket közöl az elhunyt híres regényíróról. Ö —
úgymond — tenyerén hordta szivét. A fiatal írók
elmentek hozzá, hogy mint nagy embert csodál-
ják, 8 ugy váltak el tőle, mint egy nyájas bajtárs-
tól. Volt egy Rusconi nevű komornyikja, kinek
száz frankot fizetett havonnént, noha alig vette
valami hasznát, hanem egy tábornok-barátjának
(kinél ez szolgált) megígérte, hogy gondját viseli.

j Ez aztán minden reggel kérdé Dumas-t: „paran-
csol-e valamit?" „Nem, barátom, csak menjen
reggelizni!" feleié neki. Es Rusconi reggelizotr,
ebédelt, vacsoráit s lefeküdt, ezt tette mindennap.
Jószivüségében gyöngéd volt. Egy nap találkozott
a boulevardon egy régi barátjával, kit negyven
éve nem látott, s mivel észrevette, hogy szegény:
elhívta ebédre. S elhívta öt éven át mindennap,
oly szint adva a dolognak, mintha szüksége volna
rá, s e végett a régi dolgokról beszéltotte. Sőt
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megengedte neki, hogy füstöljön, bár maga nem
szerette a dohányt. Dunns roppant egészséges
lévén, éjjel-nappal dolgozott. Midőn regényt vagy
tárczát irt, csevegett barátaival, s akárhányszor
szakiták félbe, újra tudta folytatni mindig; de
ha színművön dolgozott: akkor ajtaja zárva állt.

** (Dumas Sándor temetése) Neuville faluban
egész csöndben ment véghez. Az egyszerű falusi
templomba csak a gyászoló család, néhány diep-
pei polgár s halászfiuk gyűltek. Ezekből állt a
gyászkiséret, mely a sárral borított temetőbe
meghatottan kisérte az egyszerű koporsót. A
sirnál a falu lelkésze tartott beszédet, melyet így
végzett be: „Akadémiai magasztalások helyett mi,
egyszerű emberek álljuk körül sírodat s intézünk
hozzád baráti szavakat. Téged a Pantheon illet
meg, de az utat lándzsák zárják el." Egy jelenvolt
fejtő a művészek nevében mondott,,istenhozzád"-ot
s a gyászolók meghatva hagyták el a sirkertet.

** (Ki most a magyar irodalom Nestora?) A
? ) P. L." azt állította, hogy Brassai. A ,,M. Pol-
gár" erre megjegyzi, hogy a ma is élő Deáky
Zsigmond még 1816-ban és Szilágyi Ferenczmég
1817-ben, tehát mindketten előbb léptek az iro-
dalmi pályára a régi „Erdélyi Múzeumban." A
„Kelet" hozzáteszi, hogy Kubinyi Ágost és Fe-
rencz, Mátray Gábor, Bitnicz Lajos, ErJy János,
Fábián Gábor, Jakab István és mások vetoránab-
bakBrassainál, és mind elpörölhetnék tőlea Nesz-
torság cserkoszoruját.

** (Egy tánezosnü végórái.) Pest egyik pin-
ezéjében női holttestet találtak. A vizsgálat ki-
derité, hogy erőszakos halállal múlt ki. A meg-
gyilkolt mintegy 45 éves lehetett. Fiatal korában
tánezosnő volt a német színháznál, s a váczi
utczában elegáns lakást tartott, melyben víg életet
folytatott. Szalay Anna — ez volt neve—ifjúsága
és szépsége hanyatlásával férjhez ment, do házas-
sága aligha volt boldog. Mintegy öt év előtt elvált
férjétől és kézi munkájából élt. Helyzeto azonban
mindig szomorúbbá lett s az utóbbi időben alig
bírta megszerezni a kenyeret. Ekkor pálinkaivásra
adta magát s a leghirhedtebb lebujokban minden
napi vendég volt. Egy pinezébon lakott s minap
•éjjel haza jőve társnőjének azt beszélte, hogy a
korcsmában megverték, de ő sem hagyta magát,
hanem derekasan visszavágott. Másnap reggel
halva találták. Eleinte azt hitték, hogy megfa-
gyott, a vizsgálatnál azonban hét sebet találtak
testén s kétségtelenné vált, hogy ezeken vérzett el.

** (A legkövérebb nő.) Pesten az István-téren
egy bódé van felállítva, melyben közelebb valósá-
gos verekedés fejlődött a bode-tulajdonos és két
sz.-mártoni pór közt. A két földmives nagy betűk-
kel látta kurva, hogy a bódéban megtekinthető a
„legkövérebb asszony a világon." A két embor
sokáig tusakodott magában, hanem.végre, miután
a másik kövér asszonyt is látták két év előtt, most
is bementek és befizették az entrée-t. Csakham ír
azonban kérdőre vonták a „komédiás"-t, hogy
adjon számot, mért csalta meg őket? hogy merte
azt mondani, hogy ez a legkövérebb dáma a vilá-
gon? „Hallja az ur, máskor mást tegyen lóvá, az
^n feleségem is van ilyen kövér, pedig alig nyom
többet két mázsánál!" A másik ember csak biz-
tatta, csendesitette, hanem a parasztember pénzét
követelte vissza. Utoljára olyan zaj, lárma kere-
kedett, hogy rendőrök is jöttek, hanem nagy siet-
ségökben kissé elkéstek, mert a két rászedett
földmivos ugyancsak eldöngettc a „komédiást."

(Garibaldiseregében,)mint a,,Daily News"
egy levelezője írja, sok dúsgazdag és magas állású
ember van, kik nagy áldozatokat hoznak, csak
hogy lobogója alatt harczolhassanak. Ezok közt
van Troppoli tábornok, Lobbia őrnagy és Mauro-
Maccm, mind a három képviselő, kik letovék man-
dátumaikat s Garibaldihoz szegődtek. Továbbá
Podio, Bizzoni, Beghelli és Castellazzo, valameny-
nyientokintélyesjournalisták. Egy spanyol grandé,
Orense, d'Albaida tnarquis, 300 önkénytessel so-
rakozott a csapathoz; 300 görög, mind gazdag
családból, saját költségén szerelte fel magát. Char-
:6« Tamburini, a hirnoves tenorista fia, elhagyta
C9»Udját a londoni pompás palotáját, hogy osz-
tozzék a garibaldisták fáradalmaiban. Garibaldi
harezosai közt van Capitano Fra Pantaleo, az a
híres szerzetes, ki már Szicziliábnn is vezetett sza-
b a d c s a p a t ó ^ barát-csuklyában, egyik kezében
yarddal, a másikban feszülettel. Uiabban 15 se-
minanumi papnövendék Csatlakozott'Garibaldihoz
Ajaccióból. Bes'incbnban aláírást nyitottak eo;y
Garibaldinak átnyújtandó diszkardra. Ennek mar-
kolata a köztársaságot ábrázolja egy ifjú erőteljes
nő alakjában, ki lábával Ogy összetört koronára
•és királyi pálezára lép.

Paris madártávlatból. :
Lapunk 37. és 40. számaiban közöltük már az j

ostrom alatt levő franczia főváros kéthelyrajzi térké-
pét, melyek közül különösen az utóbbi, a részletük
áttekintését adja, mig az első Paris fekvéséről s az
erőditvények állásáról nyújt világos fogalmat.

E közleményeket ma Paris képével egészít-
jük ki, a mint az madártávlatból, vag? mint talá-
lóbban mondhatjuk, egy fölébe emelkedett lég-
gömb hajójából látszik.

Ez érdekes képet mai számunk mellett külön
mellékletben veszik olvasóink s hozzá kulcsul szol-
gál a 672. lapon látható vázlat, mely egyenként
megjelöli s mégis nevezi a város főbb részeit, sőt
egyes nevezetesb pontjait is, melyek mindenikéhez
történelmi emiékok fűződnek, miket a mostani
ostrom és védőiem még többekkel szaporít, s fog
kétségkivül szaporitani.

E kép;s mellékletet s a megértéséhez szolgáló
kulcsot részlotes magyarázó leírással kisérni:
czélja az itt következő czikknek, maly egy hos-
szabb ideig Parisban időzött munkatársunk tollá-
ból származik.

Előttünk fekszik az óriási város háztengere,
kupolái, tornyai, teres utczái és gyönyörű park-
jaival. Kezdjük a környéken; Parist a Thlors
sürgetésére ozelőtt 40 évvel épített körfal veszi
körül, melynek egy kis része képünkön is látható.
A körfal kerületén belül kövezett katonai ut ve-
zet, s közel ehhez megy a párisi körvasút, mely
összeköt valamennyi Parisba ágazó vasutvonalat,
s ép egy vonatát látjuk elrobogni a Hippodrome
mellett. E vonalon belül fekszenek a faubourgok
vagy külvárosok, melyek azelőtt mind meg annyi
külön helységet képeztek, de lassanként össze-
olvadtak Parissal. Ilyenek Au:euil, Passy s fenn
Belleville, melyet a közelobbi években sokat emle-
gettek, mert a forrongások és felkelési kísérletek
által arra a hírnévre vergődött, melylyel régebben
a St.-Ar.toínp külváros bírt. Ott van jobbról a
Marsmező, mely 1867-ben a világkiállítás helyi-
ségéül szolgált, de ismét visszaadatott eredeti
rendeltetésének, a katonai gyakorlatoknak. Itt tar-
tottak szemlét közelebbről az ideiglenes kormány
tagjai a Trochu által alakított párisi sereg fölött.

A jobboldalon tovább is időzhetünk. Itt van
a Pantheon, a franczia nemzet nagyjainak méltó
emlékhelye ; továbbá a Hotel Cluny, a középkori
építmények egyik legjelentékenyebbje, mely most
múzeumi helyiségül szolgál; mellette látjuk a Sor-
bonne-t, e világhírű tanintézetet, s alább a Lu-
xemburg palotát és kertit. E palota az ujabbkori
franczia művészek festményei és szobrászati mű-
veinek múzeuma; nagy terjedelmű kertje a leg-
gyönyörűbb sétahelyek egyike. A Szajnaparton
látjuk a "„halhatatlanok" vagyis a franczia aka-
démia palotáját, s alább a törvényhozó-testület
épületét, moly most kórházul szolgál. Az előbbit
még Mazarin építette s mindkettő a XIV. Lajos
korából való. Legalól van a palais dos Invalides,
a hadaggastyánok palotája, meljr I. Napóleon te-
teaieit rejti.

A Szajna rakpartjairól fogalmat nyutjhat a
pesti feldunasori rakpart, csakhogy Parisban ott
tisztaság uralkodik, s mindkét partot lombos fák
szegélyezik. Maga a viz kicsiny, s igy természe-
tesen nagyszerű hidakra sem volt szükség, melyek
mindazáltal csinosak, kivált az ujabban épültök.
A helyi közlekedést fentartó gőzösök is aprók,
annyira, hogy a kéményt sem hajtják meg, ha a
hidivek alatt elhaladnak. Legélénkebb a közleke-
dés a pont Neuf-ön, mely a sziget csúcsát metszi
át; továbbá a Concordia-tér és törvényhozó test
közt fekvő hídon.

Középen fekszik a Concordia-tér, mely nagy
terjedelmével imponál. Egy egyptomi obeliszk,
két nagy szökőkút, s a nagyobb f'ranczia városok
jelképes szobrai díszítik. Ezek közül Strassburg

| sok ováczió tárgya volt a közel múlt időben. A
Concordia-térre nyílik aTuilleriák nyilvános kert-
jének főbejárata is. Százados fák nyújtanak e
kortben árnyékot mindenkinek, de legkivált a
gyermeküknek, kiknek itt a játék meg van en-
gedve, mert gyep a kert legnagyobb részében nin-
csen. Olyan napokon, midőn katonai zene van,
ezren és ezren hullámzanak a fák alatt, vagy
székre ülnek két sou-ért. ATuilleriákat,a Louvre-t,
s a kettő közt fekvő Caroussel-tért, egész teljes-
ségükben adja vissza képünk. A Louvre termei
rejtik a legdrágább műkincseket, s a Louvre gyűj-
teményeihez hasonlókat a világ egy városa, egy
nemzete sem képes felmutatni. Ki határozhatná
meg például a milói Vénus vagy ehhez hasonló

kincsek értékét? Olyan ereklyék ezek, melyeknek
lehetetlen árát. szabni. Ha valaki azt mondja, hogy
egy vagy két vagy t:>bb millió, még mindig azt
lehet mondani, hogy annál is többet ér.

A CoDCordia-tér és a diadalív (Arc de l'Eto-
ile) között terülnek el az ugynevezstt elvséei
mozők. Az egész egy parkírozott ut, s ilyen úttal
is alig rendelko'zik más világváros. A tértől a
diadalívig jutni, egy jó félórai séta. Ez az ut vezet
a boulognei erdőbe, Paris városligetébe, moly
fájdalom! most egészen áldozatul esett a hadászati
tekinteteknek, — s vezet a többek közt a Long-
champ-ra is, hol nagyobb katonai szemlék és ló-
versenyek szoktak volt tartatni. A diadalív körül
ép az utóbbi években pompás sugárutak épültek
minden irányban. Képünkről tekintve az elyséei
ut jobbján feksnk, mintegy ligetben, az iparpa-
lota, melyben az 1855-ki világkiállítás tartatott,
s balján az elyséei palota, hol hajdan a királyi
herczegek laktak, — utóbbi időben pedig a csá-
szári udvart látogató külföldi fejedelmek és her-
cz«gek számára voltak benne lakosztályok beren-
dezve. Itt időztek egymásután 1867-ben az orosz
czár, a porosz király, Bismarckkal, s királyunk,
Beust és Andrássy grófokkal.

Eg}r oldalút vez t a hírhedt Mabilleba, a
k nkán-táncz fészkébe, melyet a külföldiek nem
mulasztanak el meglátogatni.

A nagyszerűségnek és kényelmes mozgásnak
nevezetes tényezői Parisban a boulevardok, e té-
rés, fasorokkal ellátott utak. Az ujabb boulevar-
dok, mint a Sebastopol, Magenta, Malesherbes,
Strassburg stb., mind III. Napóleon, s illetőleg
Hiussrnann, a volt szajnai préfet, alkotásai, s e
két ember nevét lehetetten is a mai kényelmes,
egészséges Paristól elválasztani. A legélénkebb
mozgás és közlekedés képét nyújtják azonban ma
is a régi boulevardok, melyek a Madeloino-tól a
Bastille-térig vonulnak. Ez a vendéglősök, kávé-
házuk és kereskedők által legkeresettebb vonal, s
kivált az a rész, mely boulevard des Capucines és
Italiens név alatt ismeretes. Itt láthatók a legfé-
nyesebb kirakatok, s esténként a legnagyobb kö-
zönség. Csak a párisi (nálunk ismeretlen) lasaan-
haj'ásnak lehet köszönni, hogy ez utón aránylag
kevés baleset történik; a gyalogosokat a. császári
uralom alatt rendőrök nógatták az előbbre hala-
dásra folytonos ,.avanc.ez Messieurs!" kiáltásokkal.

A boulevardokról szólván, megemlítjük az
üveggel fedett úgynevezett passagc-okat is. me-
lyek legfényesebbjei szintén a boulevard des Ita-
liensről nyílnak. Ilyen passaganálunk Pesten is van
már kettő (a párisi-uteza az uri- és kígyó-utezák
közt, s a nemzeti színházzal átellenes bazár épület-
ben a második). A passage des Princos, de l'Opéra,
de Panoráma stb. szintén igen keresett helyek, s
kivált rósz időben, ezekben mozog a közönség.

A boulevard des Capucinos elején épült, de
méir meg nem nyittatott, az uj operaház, mely
épitészeti tarkasága által tűnik ki. A megnyitás
az idői Napoleon-napon volt tervezve, do az ese-
mények ma is zárva tartják kapuját. Az uj opera-
ház megett egy hossru egyenes utczát nyitottak a
stra^eburgi indóházig, a rue Lafayette t. Az ope-
raházzal szemközt van a Vendömo-tér a nevezetes
szoborral, melynek tetejéről a legnagyobbszerü
kilátás nyílik Parisra és környékére.

Az utezák közül említést érdemel még a Ri-
voliutcza, mely a Tuilleriák és Louvre mellett
fut el, s szép egyenes, de a balfelőli épületek egy-

; formasága igen egyhangúvá teszi. A Rivoli-utczá-
ban érjük a Palais royalt, mely nagy terjedelmű,
de egyszerű épület, s udvarát ogy csinos kert ké-
pezi. Utolsó lakosa Napóleon herczeg volt; a Pa-
lais royal emeleteinek egy részét különben ven-
déglők foglalják el (Fréres Provencaux, Véfour

; stb.), a földszintet pedig legnagyobb rész arany-
' művesek és ékszerárusok. Alább következik a vá-
rosház (Hotel de Ville), mely szép épület, s stylje
ugyanaz, a mi a Tuilleriáké. Ez utczában van a

' Tiiéatro francais is, akitünőnb franczia színművek
j előadási holye. Közel érjük innen a Mázas és
! Roquette fogházakat; a politikai foglyok legin-
i kább az előbbiben voltak letartóztatva a császári
! uralom alatt; a Roquette fogház lognevozetesebb
j vendég1 volt nz utóbbi időben Tropmann, a pan-
I tini gyilkos, kit a fogház előtti téren végeztek ki.
j Mindjárt a Palais royal után találjuk a köz-
! p;>nti vásárcsarnokokat, melyek nagyszerűsége
I felülmúl minden fogaimat. Parisban az árusok
! nem az utczákat és téreket lepik el, hanem ilyen
| csarnokokban központosittatnak, osztályozva az
1 élelmi czikke'í különfélesége szerint. Minden
árusnak van ott e»y négyszegölnyi, vagy ha az
élelmi czikk " ' ' ' " '- :"' í" ;- " * « «
annyi heh

van ott egy négyszögölnyi, vagy na az
zikk nagyobb mennyisége kívánj., kétszer
telve is, a pinczehe'yiségek ped.g mind
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meg annyi raktárak, melyekben a tojást, vajat,
halakat stb teszik el egyik napról a másikra.
Szomszédságban van a nagy gabnacsarnok is.
Tovább menve, már közel a régi boulevardokhoz,
találjuk a négyszögu oszlopzatos börzét, körös-
körül lépesőzet van, s nyári időbon künn szoktak
zajongni a börzelátogatók. A börzetéren van a
főposia-hivatal is, s esti 6 óra előtt igen mulat-
ságos látvány a minden oldalról a postára szala-
dókat szemlélni; hat órakor ugvanis a záridő, s
azontúl fól hétig már csak kétszeres dijért veszik
fel a leveleket.

A kis sziget legnevozetosobb épü'ete az igaz-
ság palotája (Palais do Justice), hajdan a Merő- |
vingiek és Capctck királyi székhelye. III. Napó-
leon alatt homlokzatát átalakították, s egy uj
épülettel összeköttetésbe hozták: a rendőri prae-
fekturával és a Conciergerie fogházzal. Nevezetes
még a szigeten, mint régi góth építészeti emlék,
a Notre-Damo de Paris székesegyház, s Sainte- ;
Chapelle, hajdan királyi várkápolna.

A templomok közül említést érdeme'nek még i
a Magdolna-templom (Madeleine), az első csá- •
szárság alatt kedvelt antik stylben; a Sz. Három-
ság és St.-Augustin templomok már az ujabb
építészeti stylben készültek. A lesrszebb és legré-
gibb épitészeti emlékek egyike XIII . Lajos ko- j
rából a St.-Paulus — St.-Louis templom. A pro- j
testáns egyház egyszerű, do csinos.

Meglepő azon intézetek nagy száma, melyek
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! a betegok, elaggottak és egyéb szükséget szenve-
dők ápolására vagy ellátására vannak szánva. A

! legnagyobb kórházak közé tartoznak a rlotel-
Dieu, egyszersmind Európa legrégibb kórháza;
továbbá a Pitié, Lariboisiére, Necker és Beaujon.

j Sok kórházba csak egy bizonyos bttegségbon
szenvedőket vesznek fel, ugy hogy majd minden
főbb betegségnek megvan a maga kórháza. To-
vábbá vannak intézetek az elaggottak, árva-gyer-
mekek, tébolyodottak, hülyék, siketnémák, vakok
és gyógyithatlan betogségben szenvedők befoga-
dására. Az e nembeli legnagyobbszerü intézetek
közé tartoznak a képünkön is látható Salpetriére
és liieétre.

A temetők között legszebb a Pére-la-Chíiise,
hová a vagyonosabbak temetkeznek, s itt feküsz-
nek Francziaország legnevezetesebb halottjai is.
Egész város ez, szebbnél szebb emlékekkel, s szép
utakkal. A Montmartre-temetőt is felemlithetjük,
mint sok politikai tüntetés szinholyét. Itt fekszik
ugyanis Baudin, az 1849. decz. 2-diki áldozat,
kinek sírjához kegyelettel látogattak el a párisiak
gyászos halála évnapján, de sokszor fegyveres
erővel szorittattak ki a temetőből. A császári
kormány azzal akart a mindig megújuló bajon
segiteni, hogy boulevardot akart nyitni a Mont-
martre-temetőn át is, do e tervét még sem vi-
hette ki.

A vasúti indóházak mind nagyszerűek, s egy
ily világvárosnak megfelelők. Képünkön láthatók
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az északi, keleti, nyugati, orleansi, lyoni indó-
házak. Nyáron át százezrek jönnek-mennek a
környék és Paris között,s a forgalom nagyságáról
fogalmat nyújthat az, ha megemlitjük, hogy olyan
helyek felé. mint St-Gormain vagy Versailles,
reggel 6 érától esti 10-ig minden órában indulnak
vonatok, s éjfél után még egy vonat áll minden
irányban azon vidékiek rendelkezésére, kik szín-
házlátogatás vagy egyéb mulatság ezéljából az
estét Parisban töltötték.

És ezzel körülbelül elsoroltuk a legneveze-
I tesebb pontokat és épületeket, s még csak azt kell

megemlítenünk, hogy Paris nemcsak politikai,
irodalmi, művészeti és közjótékonysági, hanem
legfontosabb kereskedelmi és gyárvárosa is Fran-
cziaországnak. Vannak gyárépületei minden ipar-
ágban, s óriási terjedelmű raktárai.

Ez Paris, Francziaország büszkesége, s a va-
gyonos külföldiek Mekkája. Ma szomorú világ van
falai között, melyek annyi fényt láttak, do lakói
nagv többségének magavisoleto ajelen körülmények
között felül áll minden kifogáson, s ha nagy volt
Paris eddig, még nagyobb lesz akkor, ha nem
adja meg magát. Ha kedvez a franczia fegyve-
reknek a szerencse, akkor a nemzeti lelkesedés és
akarat hamar helyre fogja hozni azt a pusztulást,
mit a háborús események nem annyira a városban,
mint inkább környékén okoztak, s akkor Paris
ismét oly szép, oly nagyszerű lesz, mint volt.

Hindy Árpád.
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1. Belleville külvíros.
2. Éjszaki pályaudvar.
3. Keleti pályaudvar (német

vonal.)
4. St.-Laurent templom.
5. Porté St.-Martin.
6. Porté St.-Denis.
7. Paulai St.-Vincze templom.
8. St.-Eugéne templom.
9. Notre-Dame de Lorette tem-

plom.
10. Protestáns egyház.
11. Sz.-Háromság-templom.
12. Opera-szinhiíz.
13. Grand-Hotel.
14. Nyugati pályaudvar (jobb-

parti).
15. Mmleleine-templom.
16. Augustin-templom.
17. Pére-la-Chaise temető.
18. Ifjú bűnösök javitóhiíza.
19. La Koquette fogház.
20. Prince Eugöne kaszárnya.
21. Faub. du Temple ,,
22. Sóraktárak.
23. Conservatorium.
24. Miklós-templom.
25. Erzsébet-templom.

Knlcs „Paris madártávlatból" czimfl képünkhöz.
26. Temple.
27. Cirque Napóleon.
28. Állami levéltár.
29. St.-Leu templom.
30. St -Méry „
31. Központi vásárcsarnok.
32. Gabnaesarnok.
33. St.-Eustaehe templom.
34. Bonne Nouvelle.
85. Börze.
36. Viktories tér.
37. Petits Peres templom.
38. Opöra comique.
39. Állami könyvtár.
40. Palais royal.
41. Théatre Francais.
42. Théatre italien.
43. St -Roehe templom.
44. Vendöme-szobor.
45. Assomption templom.
46. Tengerészeti minisztérium.
47. Ancien Gardemeuble.
48. Palais de l'Elysee.
49. St.-Philippe du Rouletempl.
50. Monceau park.
61. Orosz egyház.
52. Porté St.-Antoine.
58. Mázas fogház.

54. Lyoni pályaudvar.
55. Grénier d'Abondance (gabna-

raktár).
56. Vincennesi pályaudvar.
57. Bastille-tér.
58 a. St.-Paul templom.
68 b. Piacé royale.
59. St.-Gervais templom.
60. Városház (Hotel de Ville).
61. St.-Jacques torony.
62. Chatelet-tér.
63. Az I. kerület mairie-je.
64. St.-Germain l'Auxcrrois-tem-

plom.
65. Louvre.
66. Tuileriák.
67. Champs-Elystíes.
68. Iparpalota.
69. Circus.
70. Diorama.
71. Mabille.
72. Chaillot.
73. Passy.
74. Arc de l'Étoile (diadalív).
75. Hippodrome.
76. Auteuili vasút
77. Bástyás körfal.
78. Auteuil.

79. Hidak: de Bercy.
80. » d'Austerlitz.
81. » Marié.
82. » de Constantine.
83. » de la Reformé.
84. Notre-Dame de Paris.
85. Hidak : de la Tournelle.
86. „ d'Arcole.
87. Kereskedelmi törvényszék.
88. Hidak: de 1'ArchevŰché.
89. » du Hotel Dieu.
90. » de la Cité.
91. » St. Michel.
92. » Neuf.
93. Sainte Chapelle.
94. Palais de Justice.
95. Hidak: Notre-Dame.
96. » au Change.
97. » Neuf.
98. » des Árts.
99. » du Carrousel.

100. » royal.
101. » Solferino.
102. » de la Concorde.
103. » des Invalides.
104. » de l'Alma.
105. » de Jena.
106. » de la Grenelle.

107. Orleansi pályaudvar.
108. Kórház: la Salpetriére.
109. » Bicétre.
100. Jardin des Plantes.
111. St.-Eustache du Mont templ.
112. Panthton.
113. Miklós-templom (bal-parti).
114. Hotel Cluny.
115. A Sorbonne.
116. Val de Gráee-templom.
117. Sceaux-i pályaudvar.
118. Csillagda.
1.19. Lelenczház.
120. Nyugatipályaudv. (bal-parti).
121. St.-Sulpioe teitipl°m-
122. Luxemburg pa'° t a-
123. Odc'on színház- _
124. École de jyfcSdecine.
125. Institut de Francé (Akadémia).
126. Szépmüvészetck palotája.
127. St.-Germain des Prés templ.
128. A becsületrend hivatala.
129. St.-f lotilde templom.
130. Törvényhozó testület.
181. Senatus.
132. Grenelle-i artézi kút.
133. Invalid-palota.
134. Katonai iskola és Marsmezö.
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Irodalom és művészet.
— (J. „Vasárnapi Újság") mai száma

mellett rendkívüli mellékletben veszik ol-
vasóink a „Paris madártávlatból" czimü ké-
pet. Ez második ily mellékletünk ez évben.
Az első, melyet az ösz folytán küldtünk szét,
Munkácsy Mihály széptehetségü festőnknek
külföldön is oly nagy elismerést kivívott
„Siralomházba volt.

** (Eáíh Mór kiadásában) ismét több nagy-
becsü könyv jelent mog, melyek maradandó iro-
dalmi értékükön tul, diszes kiállításuk által kará-
csonyi és újévi ajándékul szolgálni is kiválóan
alkalmasak. Tompa Mihály összegyűjtött költe-
ményeinek hat kötetes a a költő arczképével, élet-
rajzával és becses jogyzetekkel ellátott kiadásáról
lapunk mai száma külön emlékezik, azért itt elég
annyit jegyeznünk fel róla, hogy a hat kötet ára
fűzve 7 frt 20 kr., pompás diszkötésben 12 frt. —
Az Eszterházy-képtár remekeiből 10 kiváló mű,
nagy alakú disz-albumba egyesítve, sikerült fény-
kép másolatokban, Keleti Gusztáv kisérő szöve-
gével ellátva, különböző áru alakok- és kötések-
ben, 10 frttól 24 frtig, szerezhető meg. — Kemény
Zsigmond nagybecsü irodalmi és történelmi tanul-
mányai, Gyulai Pál által összogyüjtve két vastag
kötetben, Csengery tanulmányai alakja- és nagy-
ságában, a müvek belbecséhez méltó diszszel je-
lentek meg. Az első kötet a Széchenyiről s a két
Wesselényiről irt nagyobb tanulmányokat foglalja
magában, melyek páratlanok irodalmunkban esz-
metömöttség s művészi alkotás tekintetében, még
kitünőbbek a jellemfestés-és egyénitésben. A má-
sodik kötet néhány politikai s irodalom-történeti
kisebb tanulmányt tartalmaz, melyek közül Erdély
legújabb alkotmányos fejlődése, a regény és
dráma, Arany Toldyja s két emlékbeszéd: Vörös-
marty és idősb' Szász Károly fölött, megannyi ki-
tünŐ dolgozat. A két kötet ára füzvo 4 ft 60 kr.,
angol diszkötésben 6 ft. — Egy másik kitűnőség
Szemere Bertalan munkáinak gyűjteményes kiadása
is be van fejezve a hatodik kötettel, mely szépiro-
dalmi dolgozatokat (köztök szép ,,omlékezet"-eit)
s néhány nevezetesebb beszédét foglalja magában.
A 6-ik kötet ára 2 ft, rnind a hat kötet diszes an-
gol kötésben 17 ft. —Toldy Ferencz „Magyar köl-
ők életé'--bői az első kötet, a legrégibbektől kezdve

Kisfaludy Sándorig hozza a magyar költők rövid,
de tömött élotirásait. Két kötet ára 3 ft 60 kr. A
második kötet sajtó alatt, az ujabb időt adja s
mindkettő a nagyérdemű szerző kisebb irodalom-
történeti dolgozatainak tiz kötetes gyűjteményé-
hez tartozó. Ennyi becses eredeti műhöz egy
szintoly becses forditmány járul, a világirodalom
jeles müvei közül: Laboulay Észak-Amerika tör-
ténetéből a második kötet első füzete (az egész
műnekj3-dika), mely a függetlenségi harcz kezdetét
tartalmazza. Az egész munka 3 kötet, 6 füzetben.

** (Katonai röpirat). Megjelent és bekülde-
tett hozzánk a következő czimü munkácska: „A
honvéd lovastiszt" Pest, nyomatott Heckenast
Gusztávnál. 1870. Amunkajeligéjo: „Sivispacem,
pam bellum." Az ismeretlen szerző egy lovas tiszti-
iskola tervrajzát és az előadási tárgyak minőségét
és kezelési módját tárgyalja, s noha beható szak-
ismeretet látszik előadásában feltüntetni, mégis
csak mintegy eszmecsere és megvitatás kezdemé-
nyéül kivánja tekintetni munkáját. Méltó a szak-
értők figyelmére.

•* {Szabó Rikhárd) „Nők világa" czimü
munkája második kiadásban jelent meg Petrik
Gézánál. Először a 40-os években látott napvilá-
got s akkor a keresettebb könyvek közé tartozott.
A csinos kiállítású kötet ára 2 frt 20 kr.

** (Debreczenben Telegdy Lajosnál) követ-
kező, csinosan kiállított könyvek jelentek meg:
„A Tuilleriák legújabb titkai," regényes korrajz,
irta Chatterton Vilmos, forditá Szabó Antal, két
kötet; „Egy papa a XlX-dik századból",nagyobb
elbeszélés, 209 lapon, irta Hortobágyi; s „Deb-
reczeni rcf. főiskolai kalauz 1870. évre," a tanuló
ifjúságnak emlékül közrebocsátja Telegdy L.
könyvkereskodő, 32 lapnyi füzetke, a tanfölosz-
tással, tanárok és tanulók névsorával.

** („Kelet.'1) E sokat jelentő czim alatt jelent
meg azon uj deákpárti politikai napilap mutat-
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ványszáma, melyet Kolozsvártt Szász Béla szer
készt s Stein János ad ki. A. lap, melyből ezúttal
két iv jelent, naponként egy ivén fog megjelenni,
s hoz mindent, mit a nagy politikai lapok hoznak.
Jeles irói erők csoportosultak körülötte, eredeti
országgyűlési tudósításai, pesti és bukuresti leve-
lezői 8 tartalmas tárczája lesz. A mutatványszám
tárczája Szász Károlytól boz pesti tárcza-levelet,
melylyel azonban egy kis szerencsétlenség történt,
a mennyiben a hibás tördelés által ugy össze van
zavarva, hogy alig lehet elolvasni smegérteni; leg-
alább a hozzánk jutott példányban, — mert az ily
hibát néha a nyomás megkezdése után veszik észre
s csak a hátralevő példányokban javíthatják ki.
Ez még nem nagy baj. Az uj lapnak már ez első
száma érdekes tartalmat igér. Ara tetemesen ol-
csóbb anagy napilapokénál: egész évre 12, félévre
6, negyedévre 3, egy hóra 1 ft.

** (Uj szépirodalmi lap Maros-Vásárhelyit.)
Megjelent az „Erdély" szépirodalmi hetilap mu-
tatványszáma, szerkeszti Tol nay Lajos Maros-Vá-
sárhelytt. Ha a lap egész folyamának hű tükre a
jelen mutatványszám: abban legjobb szépirodalmi
lapjaink egyikét üdvözölhetjük, mely a pestieknek
is nehézzé teendi a versenyt. Dalmadytól egy ke-
délyes dal áll a lap élén, utána Szász Károly ad
Byronból egy kitűnő költeményt sikerült fordítás-
ban. Tolnaytól eredeti, Puskintól forditott beszély,
Szolga Miklós humoros felolvasása a nőkről, há-
rom szép székely népdal Szabó Samu gyűjtemé-
nyéből, egy erdélyi német költő ismertetése Réthi
Lajostól, tárcza-levél s irodalmi s napi rovat te-
szik e mutatványszám tartalmát. Csak azt óhajt-
juk, legyen a lar méltó a mutatványszámhoz. Elő-
fizetés egész évre 6 fr, félévre 3 fr.

** (Az erdélyi hirlap-irodalomban) átalában
igen élénk mozgalom támadt. A „Kolozsvári
Közlöny", mely 1871 gyei fenállása 16-ik évébe
lép, hetenként 3-szor jelenik meg, de a legújabb
táviratokat és hiroket külön esti kiadásban igéri
adni, miáltal szintén napi lappá válik. Ara marad
az eddigi: egész évre 10 ft, félévre 5 ft 50 kr.,
évnegyedre 3 ft. — A „Magyar Polgár" tárczáját
,,Uj erdélyi múzeum" ezim alatt Mátray Ernő és
Hermann Ottó fogják szerkeszteni.

** (Berecz Antal) „Természet" czitnű lapja
küldetett be szerkesztőségünkhöz. E lap a termé-
szettudományok és földirati ismeretek terjesztését
tartjaszem előtt népszerű modorban. Mindenhóban
kétszer jelen meg egy nagy ivón, többször képpel.
Jelen száma a 27,000 lábnyi magas Kaurisankar
(a Hiinalaya hegység logmagasb csúcsa) rajzát
közli. Az előfizetési ár egész évro 4 frt, félévre 2
frt. Az előfizetések a szerkesztőhöz (Pest, kegye3
tanitó-rendi épület) küldendők.

** (Az „Erdészeti Lapok') 9-dik évfolyamá-
nak Xl-ik füzete, a napokban elhagyta a sajtót
következő tartalommal: „A bádeni és würtem-
bergi Fekete-erdő." „A szlavóniai határőrvidék
csodaszép tölgyesei." „Nyulnyomozás kutya nél-
kül." — Különfélék: A fagy hatása az ágak irá-
nyára. A fa tartóssága. Fahuzag. A kakuk jó
hírének megmentése.

** (Nyilas Samu kö'lteménycire,)M.isíolczon,
a költő tizenkétbarátjas tisztelője hirdet előfizetést.
Nyilas a forradalom utáni években tűnt föl költői
irodalmunkban s müveit gond és izlés különböz-
tette mog. Az utóbbi években keveset irt ugyan,
de azért elfeledve nincs még s barátai jó szolgá-
latot tesznek aránylag meddő költői irodalmunk-
nak, költeményei összegyűjtésével és kiadásával.
Nyilas költeményei két 14—lőives kötetben fog-
nak megjelenni, s az előfizetési ár fűzve 2, diszkö-
tésben 3 frtra van szabva. Az előfizetési pénzek
január 20-dikáig Lichtenstein József úrhoz (Mis-
kolczra) küldendők.

** (Pályázat.) A „Családi Kör" négy pálya-
díjt tűzött ki, s pedig beszélyre 80 forintot, lyrai
költeményre 40 forintot, egy társadalmi irány-
czikkro, különös tekintettel a nők társadalmi
állására 40 frt, ismeretterjesztő czikkre 40 frt.
Beküldési határidő bezárólag 1871. július 1-je.

** (A „Nefelejts" pályázatát) már emiitettük.
Hozzátesszük még, hogy a 40 arany hazai tárgyú,
akár történeti, akár társadalmi eredeti novellára
van kitűzve; a 15 arany balladára vagy kisebb
költői beszélyre, a 10 arany rövidebb költői
beszélyre. A pályaművek — melyek bírálatára a

Kisfaludy-Társaság kéretik fól — april 15-dikéig
küldendők be. A dijakat az aránylag legjobb s
közölhető műveknek mindenesetre kiadják.

Eözintézetek, egyletek.
** (Magyar tud. akadémia.) A Ill-ik osz-

tálynak decz. 19-én tartott ülésében Szabó József
osztálytitkár kijelenté, hogy ez ülésre nincs érte-
kezés, miután a bejelentett értekezők akadályozva
vannak ígéreteiknek megfelelni. Csupán rövid
„összes ülést" tartottak tehát, melynek tárgyát
egy pár titkári jelentés képezte, u. m. hogy a köz-
oktatási miniszter kétszáz forintot utalványozott
Henszlmannak a lőcsei templom falképeinek meg-
újítására; hogy a bécsi ,,Terezianum" az akadé-
mia történelmi kiadványainak megküldését kéri,
miután jövőre a magyar történelem is rendes tan-
tárgy lesz; stb. Ezzel az ülés eloszlott.

£gyház és iskola.
** (Szepesi püspökké,) az elhunyt Zaboyszky

helyébe hir szerint Samassa József, közoktatás-
ügyi osztálytanácsos és országgyűlési képviselő
fog kineveztetni.

** (4 győri jogakadémia igazgatójává) dr.
Hajnik Imre ottani rendes tanár neveztetett ki.

** (Pécsett) csak a napokban ítélték el Girk
Alajos kanonokot, ki a püspöknek fenyegető leve-
leket irt s most a „Szab. Egyh." szerint T — H.
kanonok sikkasztás miatt tiltatott ki a konsisto-
riumból.

Közlekedés.
•/ (A győr-grátzi vasút) munkálatai annyira

haladtak, hogy győr-pápa-kisczell-szombathelyi
vonalán nagyrészt készen van már a folépitmény
is, sőt Győrtől Pápáig a sinek is le vannak rakva,
ugy hogy itt már próbamenetet tartottak s a vo~
műrész tavaszszal meg fog nyittatni.

•/ (Uj táuirdai állomások.) Az alföld-fiumei
vaspálya zombor-eszék-villányi vonalrésze mentén
fekvő Zombor, Szt.-Iván Szonfa, Gombos, Erdőd,
Dálya, Szarvas, Eszék, Dárda, Baranyavár, M.-
Boly és Villány nevű vasúti állomások f. é. docz.
hó 20-tól állam- és magán-sürgönyök felvételére
fel vannak hatalmazva.

** (A képviselőház) decz. 22-ki rövid ülésé-
ben abban állapodott meg , hogy ez észt .ndőboa
még egy ülést fog tartani, szentesitett törvények
kihirdetése végett; legközelebbi érdemleges ülésbe
pedig jövő évi jan. 10-én fog gyűlni. Az első tör-
vényjavaslat, melyet tárgyalni fog, az ujonezozási
törvény lösz, melylyel mentül előbb kell elkészül-
nie, minthogy az ujonezozás már jan. 14-re van
kitűzve.

** (Az Eszterházy képtár) 1.300,000 ftért vé-
tetnék meg, mely 30 napra fizetondő ki, a mint a
törvényhozás a szerződést helybenhagyja. Ez
öíiszeg jó nagy része, egy milliónál több, fedezve
van a be nem váltott régi hatkrajezárosok árán,
melyek most már semmisek. Alig helyeselhető
azonban, hogy ezok beváltására ujabb határidőt
nem tűznek ki, mert ez apró pénz ép a legszegé-
nyebb néposztály köreibea forosf, s alkalmasint
még sokáig fog forogni, a migjittmegtudják, hogy
értéktelen.

** (A sur/ár-ut) létrejöttével 169 ház lesz ki-
sajátítandó. Á közmunkatanács bizoftsá<;a , mely
ennek felvételére kiküldetett, elkészült munká-
latával s ebből kitűnik, hogy 2316 szoba, 124
előszoha, 1409 konyha, 196 bolt, 82 raktár s két
gyárépület fog egészen, vagy részben lerombol-
tatni. Ezáltal mintegy 9—10,000 ember leaz
kénytelen lakást változtatni s az érezhető «zállás-
hiány mellett csak helyeselhetjük a ,,P. Ll." azon.
tanácsát, hogy mielőtt a leromboláshoz fognak,
körülbelül ugyanennyi lakás építéséről gondos-
kodjanak.

** (Egy kis szabad szellem) kezd lengeni a
főszámvevőségek körül. Elnöke ugyanis a napok-
ban meghag'yta a hivatalnokoknak, hogy hiva-
talos érintkezéseikben hagyjanak fel a korunkba
nem illő czimezgetétisel s csak a viselt hivatal
szerint, szólítsák egymást.

H-"
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**|(Követésre méltópélda.) H.-M.-Vásárhelyt
a városi közgyűlés elhatározta, hogy mindazon
honvédek, kik 1848—49-beu a városért szolgáltak,
méltányos alapon kieléjíittessenek; kiknek tehát
e tekintetben követeléseik vannak, jelentkezzenek
a polgármesteri hivatalnál; megjegyeztetvén, hogy
mindennemű megbízottak vagy fölhatalmazottak
az alkudozásból ki vannak zárva.

** (A koldulás eltörlése iránt) benyújtott
tervezet megvalósulásnak néz elébe Debreczen-
ben. A decz. 5-kén tartott tanácsülésben ajánlat
történt a szogényekháza felépítésére, melyhez a
város 4000 frtot meghaladó összeggel járul, pénz-
ben és anyagszerekben.

— (Gyöngyösről írják nekünk :) Szombaton,
decz. 17-én a gyöngyösi dalárda a helyben nemrég
alakult műkedvelő zenetársulat közreműködésével
jótékonyczélu hangversenyt rendezett a szeren-
csétlen franczia foglyok nyomorának enyhítésére;
az eredmény 210 ft tiszta jövedelem volt, mely
összeg a franczia konzulnak már ol is küldetett.
A zsenge társulat ez előadásával valóban kedélyes
és élvezetes estét szerzett a közönségnek is, moly
abbeli elismerését nyilvánítani el sem mulasztotta.

** (Jótékonyság.) A pesti gyermekkórháznak
a salgó-tarjáni kőszénbánya-társulat 50 mázsa
kőszenet ajándékozott; a „Viktória" gőzmalom
egy zsák lisztet, Decsinyi és Jakobovits urak
pedig 15 font diót, 10 font szilvát, 6 font árpa-
kását, és p font iizst.

** (Alarczos séták Pesten.) Előre megjegyez-
zük, hogy ezek nem valami karneváli promenádok,
hanem nagyon is szomorú menetek. Ráday kor-
mánybiztosnak ugyanis azon intézkedését, mely
szerint a foglyokat csak álarczczal képükön eresz-
tik az udvarra sétálni, Pesten is követik, a mióta
a pesti rablóbanda hét érdemes tagja el van fogva.

** (Vakmerő megtámadás.)Hofbauer Gusztáv
épitésznek egy kis birtoka van Kőbányán. Szep-
tember 2-án észrevette, hogy szomszédjának, dr.
Auraszkónak a lova rétjén legel; elment tehát
Auraszkóhoz, s miután csak nejét találta hon, en-
nek mondta, hogy vezettesse el lovát a rétről, mert
különben kénytelen lesz behajtatni. A doktorné
tagadta, hogy a ló férjéé volna s protestált, hogy
bárki is igy lépjen fol ellene. Az építész puszta
kifogásnak vélte az egész tiltakozást s azt felelte,
hogy ,,tud ő még máskép is föllépni," mire az asz*-
szony ajtót mutatott neki, ki oly méregbejött, hogy
.esernyőjét kapta elő s a doktornét egész erejével
ütlegelte. Dr. Auraszkóné följelentette az esetet
a bünfenyitő törvényszéknek. A vádlottat meg-
idézte a törvényszék, s miután ez tettét nem ta-
gadta, 50 forint pénzbirságra ítéltetett. A vádló
doktorné a büntetést keveselvén, az Ítéletet föleb-
bezte.

,,,% (A franczia csatatérről) érkezett hírek
szerint három franczia hadsereg három irányból
iparkodik Paris segítségére vonulni, melyek mind-
egyikét azonban <->gy-egy német sereg tartoztatja
föl útjában. Chanzy tábornok észak-nyugaton
Conlie előtt áll, s vele szemben a mecklenburgi
nagyherczeg, valószínűleg jelentékenyen kisebb
erővel; Bourbaki tábornok délfelé, vejeszemben
Károly Frigyes nagyobb serege; északon, Amiens
körül Faidherbe tbnok, velő szemben Manteuffel.
Sikerül-e valamelyiknek a német hadvonalat át-
törni, s a minden pillanatban kitörni késa Tro-
chunak kezet nyújtani: ettől függ a háború to-
vábbi sorsa. — Paris, mint az angol lapok irják,sa
franczia kormány jelenti, megfelelő korlátozással
aprilig kitarthat. Decz. 21. a páriei sereg 3 hadosz-
tálya támadta meg a poroszok ostromzárvonalát,
do berlini jelentés szerint visszanyomattak. Tours
környékén ugyané napokban kisebb előőrsi ütkö-
zetek voltak; Francziaország keleti részén Nuits-
nél nagyobb csata, hol a németek 700, a francziák
ezer embert vesztettek. A német seregek sorait,
mint maguk a német lapok írják, az öldöklő har-
czoknál is jobban pusztítja az időjárás. Naponként
f'gyre nagyobb c-apat betegeket szállitnak haz;i-
felé. A pariéi ostrom sereg is igen el van csigázva.

A franczia foglyokról azt irják, hogy jókedvüek,
hisznek a fordulatban s rajongnak Gambettáért.

** (Egyhü bajtárs.) A „Troppauer Ztg." írja
19-kérői: A tegnapelőtt erre keresztül ment négy
francziaszökevényről megható történetet beszélnek.
Mikor fogságuk helyéről megszöktek, hatan vol-
tak. Egyikök azonban oly gyönge volt, hogy a
nagy utat nem birta gyalog megtenni, s igy
azután hol az egyik, hol a másik vitte a hátán.
Miután azonban az üldözők sarkukban voltak a
ily módon lehetetlen volt elmenekülniük, a beteg
katona maga kérte társait, hogy hagyják őt az
országúton fekve, s mentsék meg legalább a ma-
guk életét. Ezt ők nem akartak, hanem sorsot
vetettek, melyik maradjon közülök a beteg mellett.
A sors a legifjabbat találta, s ez hűségesen meg-
maradt szegény bajtársa oldalánál, nem gondolva
vele, hogy sorsa nem lesz egyéb mint főbelövetés.

t (Halálozások.) Somssich Miklós, Somssich
Pál édes atyja decz. 19-kén Sárdon elhunyt. Ki-
tűnő műveltségű és jellemü hazafi volt, s több
pozsonyi diéta szabadelvű követe. A régi liberális
párt jobbjai közé tartozott. — Ujházy Tivadar, a
távol Amerikában elhunyt Ujházy László fia, 38
éves korában, Budaméren hosszas betegség után
meghalt. A szabadságharezban mint huszártiszt vett
részt, aztán atyjával Texasba bujdosott s tiz év
előtt visszatérve, pusztaházi birtokán gazdálko-
dott; gyászoló Özvegyet hagyott hátra. — Hindy
Mihály r. k. tanár f. hó 20-kán Váczon szélhüdés
folytán meghalt, életének 63 ik évében. Negyven
évet töltött a tanári pályán s munkás volt a tan-
irodalom terén is. Irt egy „Római régiségtan"-t a
40-es évok elején, midőn magyar tankönyvekben
még igen szegények voltunk, s irt magyarázó szó-
tárakat a latin klasszikusok müveihez.

Nemzeti színház.
Péntek, decz, 16. „Reggeli elölt." Vigjáték 1 felv.

És „Tudtán kivül kém." Vigj. 2 felv. Irta Melesville, ford.
Egressi Béni.

Szombat, decz. 17. ,,Borgia Lucrétia.'1 Opera 8 felv.
Zenéjét szerz. Donizetti.

Vasárnap, decz. 18. „Rgmont." Szomorujáték 5 felv.
Irta Goethe, ford. Szigligeti. Zenéjét szerz. Beethoven.

Hétfő, decz 19. „Leánykérés szabály szerint.11 Vígjáték
4 felv. Irta Töpfer, ford. Fáncsy.

Kedd, decz. 20. „Hamlet." Opera 5 felv. Zenejót szerz.
Thomaa.

Szerda, decz. 21. Szakáll Róza föllépteül. „Tiiz a zár-
dában " Vigjáték 1 felv. — „Utóirat." Vigjáték 1 felv. - -
és „Elkénycsztetett férj." Vigjáték 1 felv.

Csütörtök, deez. 22. „íWeíio." Opera 2 felv. Zenéjét
szerz. Baethoven.

Szerkesztői mondanivaló.
— T. niunkaiársainkiittk és Itpunk barátainak az

év végén szives köszönetünket nyilvánítjuk közreműködé-
sükért, támogatásukért. Nem búcsúzunk tólök a búcsúzó
évvel, mert reméljük teljes számban találjuk mindnyájokat
a jövő évben is, s kérjük, tartsák fenn tovább is azon
viszonyt, melyet részünkről velők folyvást fenntartani
óhajtunk

— K. E. A farsangi „bohóságot" mint ön nevezi, noha
nem az, mindenesetre közölni fogjuk. Az életrajzra nézve
még meggondslásaink vannak. Inkább conversations-lexi-
conba való már az. mint .,ujság"-ba.

— Pest. V. G. Semmi mellékérdek, legkevésbbé hiú-
sági vagy kedveskedési, nem nyomhat előttünk annyit,
hogy miatta minden költői ér és tartalom nélküli verset
közöljünk. Azon „első szerelme" pedig olyan.

— A.-Némedi. H. L. Mindkettőben, kivált az elsőben,
tehetség nyomai látszanak, van benne lyrai hang, érzelem,
kedély; de a vers külalakja még tökélytelen, a technika
gyönge. Gyakorlat ezt könnyen megadhatja, míg ha ama-
zok hiányzanának a kültökély nem pótolhatná. Azért csak
kitartás.

— Debrrczen. Sz. J. Ez még kevésbbé méltó a köz-
lésre, mint az epigramm volt. Nincs benne semmi. Fiatal
embertől nem szivesen tagadjuk meg a tehetséget, de itt
aligha hibáznánk, azon jó tanácsot adva — hogy más téren
mivelje tehetségét, mert a költészet nem fog önnek virágo-
kat, nem hogy babért, teremni.

— \ inna D. L. Pietliebet nem közölhetjük. A másik
kivánatot/fostai utalvánnyal teljesítjük.

fj£5T Mai számunkhoz van mellékelve:
„Páyis madártávlatból" cziinü kép és a
„Va>iáriiii|ií Ujsns" 1870. évfolyamának tar-
talomjegyzéke.

SÁKKJÁTÉK.
578-ik sz. f. — Bajer Konrád-tói

(Olmiitzben.)
Sötét.

o d e f g h
Világos

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.

Az 573-ik számú feladvány megfejtése
(Riedeltöl Kasselben.)

Világos. Sötét.
1. Vgl—d4 tetsz. ser.
2 H, vagy B ad mattot.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
. —Harasztiban: gr. Festetics Benno. — Jászkiséren: Ga-
! lambos István és László. — Zámolyon: Parragh József. —

Nagy-Szalontán: Kovács Albert. — Soos-mezön: S.eipel
Sándor. — Kecskeméten: Fördős Géza. — Pesten: Beck
Dénes. — A pesti sakk-kör.

Naptárak 187 l-re.
Heckenast Gusztáv kiadó-hivatalában a következő
képekkel ellátott naptárak jelentek meg és az egész
országban könyvárusok és könyvkötőknél kap-

hatók :
Nemzeti nagy képes naptár. Aranynyo-

matu czimlappal. Szerkeszti Áldor Imre. Ára 1 frt.
Falusi gazda naptára. A fóldmivelés, kert-

ipar és gazdaság évi közlönye, földbirtokosok,
kortészgazüák, lelkészek, iskolatanitók és gazda-
tiszteknek ajánlva. Több szakértők közreműködé-
sével szerkeszti dr. Farkas Mihály, földbirtokos.
Ára 80 kr.

Balpárti népnaptár. Nemzeti szín boríték-
kal és czimképpel. Szerkeszti Vasgyuró Tamás.
Ára 50 kr.

A iN'épzászlója naptára. Színezett boríték s
nagy czimképpol. Szerkeszti Áldor Imre. Ára 40 kr.

Első magyar katonai naptár. Színezett
borítékkal és nagy czimképpol. Szerkeszti Bethlen
Olivér, a ,,Honvéd"-lap szerkesztője. Ára 60 kr.

Scorpio naptár, torzképekkel. Ára 80 kr.
Barátfülek naptára. Igazhivők, papimádók,

papfiakés ;>apnék számára; a sz.-lélek sugallatára
szerkeszté Papramorgó. Ára 50 kr.

Nevessünk naptár. Számos humorisztikus
képpel. Ára 40 kr.

Lidércz naptár. Számos képpel. Ára 60 kr.
Kossuth naptár. Színezett czimlappal és

czimképpel. Szerkeszti Honfi Tihamér. Ára 40 kr.
Honvéd naptár. Színezett borítékkal s íg,en

szép czimképpel. Szerkeszti Áldor Imre. Ára
60 kr.

Magyar család: naptár. Színezett boriték-
kal. Ára 60 kr.

István bácsi naptára. Alapitá Mayer I s t~
ván. Szerkeszti Kőhalmi K. József. Ára 50 kr-

Protestáns képes-naptár. Szerkeszti Bal-
lagi Mór tanár. Ára 50 kr.

.Magyar nők naptára. Szerkeszti Baniczky
Irma. Ára 60 kr.
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Dumas^Sándor (arczkép). — A franczia árva (képpel).
- Földalatti csata (vége). — Hadi foglyok hajdan és
most — A decz. 22-iki napfogyatkozás. — A honvéd világ-
ból (képpel). — „Merry Christmas." — Tompa Mihály
összegyűjtött költeményei. — Egyveleg. — Paris madár-
távlatból (képpel).— Tárház: —Irodalom és művészet.

Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Közle-
kedés. — Mi njságV —: Nemzeti szinház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

HIRDETÉSEK.

Lutzko testvérek
ékszer-kereskedése Pesten,

ÜF" Deák Ferenez-utcza 5-ik sz. alatt, "tPB
gazdag raktárt tart a legújabb s legizlésteljesb mintájú
ezüst, arany s ékszerekből, — nemkülönben jól kipróbált
férfi s női arany- s ezüst órákból. — Nagyválaszték: a leg-
alkalmasb karáesoni-, újévi-, keresztelési- s menyegzöi
ajándékokból, s mindezek, a legjutányosb gyári áron.

Vidéki megrendelések pontosan « a legszilardaljban fognak
eszközöltetni. 965 (4-5)

Karácsom- és újévi ajándékok.

EISSLER FRRGNCZ
hímzett munkák, selyem- és gyapjú-árukban.

Pesten, yáezi-utcza a „Nemzeti szállodában."
Ajánlja e czélra megérkezett legújabb, kezdett és kész, himezett és horgolt j

tárgyakat u. m.:
Pénz- és szivar-tárczák, gyertya-ellenzők, óratartók, uJ8ágt«rtók, Iám-,

patálezák, puskaszij, ruhatár-, törölköző- és kulcstartók, sapkák, czipok,!
papucsok, dolgozó-, fali- és papírkosarak, pamlag- és lábpáruák, ágy- é<> j
fegyverszényegek, horgolt ágytakarók, CHizniahuzok, «ib

Azonkívül nagy választék, hímző- és horgoló-mintákba, valamint mindéi
ilyen női munkához szükséges anyag, ép ugy minden a tapieserie-szakba vágó nöi
kézimunkák elkészítés- vagy felszerelés végett elfogadtatnak.

ífKf" Kendelések, postói utánvéttel, legpontosabban, és legolcsóbb árjegyzék
mellett küldetnek be. 963 (3 -3)

SZIMAK J. FÍAÍ
arany-, ezüst-

és

d r á g a k ő - é k s z e r - ü z l e t e P e s t e n ,
kigyó-uteza 1. sz.

Kivonat a nagy árjegyzékből:

Karácsoni s újévi ajándékok!

Löwinger A. és Társa
papir-kereskedése Pesten,

hatvani-uteza 6. sz., a „tanulóhoz"

ajánlja a következő alkalmi czikkeket: : • ;.
Levélpapírok. Látogatójegyek

100 db. névvel dombornyomat 50—80 kr. : a la Minute.
100 levél és 10U boríték dombornyomat- Szines nyomatban 100 db. tinóm fehér

tal 1 — 1.50. " | bristolpapir 60 kr. . .
100 db. monogrammal szinnyomattal 1.40, j 10 db. finom jszines karton 80 kr.

1.80,2 50. 1100 db..fimsm franezia félfényii papiron
100 levél és 100 boríték, mindkettő mono-j 1 ft.

grammal 2.80, 3.60. 1100 db. könyomatu finom kettősfényü
100 levél czéggel, fekete nyomat 80, 1.20. j vagy bristoí papiron 1 ft. "

9BP" 100 levél és boiitékhoz díszest Minden további sor 10 krral tbbb.
doboz adatik. • .! Levélfiecsét-bélyegek.
1 rizsma, 960 levél negyedrétben; ezéggel i 1000 db. aranynyomatu 2.50 kr.fekete nyomat 7, 8, 12 ft.
1000 boríték csöpü papírból, negyedrét a

czéggel fekete nyomatban 5. 6 ft.

1000 db. veres 2.75. 964 (6—6)
1000 db. domborbetükki'l két színben 3.75.
Minden további ezer 50 krral olcsóbb.

"" Nagy választék mindenféle üzleti, jetjyzéki és m»s<»f© köny-
vekben. — Nyomdai munkák megrendelés szrrínt a lehető

;, -kon. - Levélbeli megrendelések utánvét mellett telj esittetneb.
A fennt elősorolt mennyiségeken kivül — kevesebb nem rendelhető meg

Téli nyakkendők.

legfinomabb

3 próbás
azaz: 18 karátos aranyból.

Hiteles próbával ellátva.
Gyermek fülbevalók 1 ft. 70 krtól és félj.
Fülbevalók gömbö

lyüek •>» — » »»
Fülbevalók hosszuk 7 » — » » »
Keresztek 2 » 50 » » »
Csattok 1 » 20 v » »
Ing-gombok . . . . 2 » 50 » » »
Női gyűrűk jó kővel 2 » 50 J> » »
Női pecsétnyomó

gyürük 4 » — » » »
Karika gyürük . . . 3 » 50 » » »
Férfi gyürük pecsét
, nyomó forma . . 6 » » » »

Nyakkendő tűk . . 6 » — » » »
Nyaklánczok, kereszt

vagymetállhoz. . 6 » 50 » » »
Metállok 6 » — » »»
Melltük (Broche) . 6 » — » » »
Garniturok (Broehe

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

3 ( 1 3 ) p r ó b á s ezüstből .
Mataillok felnyilős. 1 ft. 20 krt. és félj.
Gyűszük — » 60 » » »
Csemegekések . . . — » 60 » » »

12 evőkanál 72 ft. — krtól és félj
12 k á v é s k a n á l . . . . 24 » — » » »

1 tejméró 7 » 50 » » »
1 főzelékes . . . . 9 » — » » »
1 levesosztó . . . . 18 „ — » » »

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

Emlék gyűrűk fel-
írással 1 » 2 5 » » »

Gyermek játékok , 1 » 75 » » »
Óralánezok . . . . 2 » 50 v » »
Karpereczt'k 2 » 50 » » »
Garniturok (Broche

és függő) 6 » — » » »
Thea szűrők . . . . 2 » 50 » » »
Czukor fogók . . . 4 » — » » »
Kereszteiési és bér-

málási emlék ké-
pek 2 » 5 0 » » »

Só- és borstartók
együtt 7 v — » » »

Gyermek evőeszkö-
zök t o k b a n . . . . 5 » — » » »

Varró eszközök
tokban

Poharak

i

Szép, jó és olcsó!

legújabb női ruha-kelmék
nagy választékban bámulatos olcsó árért.

Teljes ruhához való legszebb 10 és 12 röfös kelmék csak 3, 4j 5, 6 ftért;
ugyszinte a legfinomabb bársonyok- és fekete selyem-anyagok

Hamburger Adolf
üzletében,

Pesten, uri-utcza 3-dik szám, Sója kávéháza átellenében.
Mustrák mindenfelé bérmentesen küldetnek, s megrendelések

utánvét mellett azonnal eszközöltetnek. 950 (6 —10)

Asztal- és áttyteritök.

Előfizetési fölhívás

5 » -
7 » —
6 » —Czukor edények

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

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

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

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

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

sző tárgyak másért becseréltetnek. 955 (3 — 12)

és

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

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
1871-dik évi folyamára.

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Számos eredeti képpel illusz-
trálva s „Országgyűlési Bíszédtár"-ral s másrendkivüli mellékletekkel

bővitve.)

Előzze!ési föltételek:
postai szétküldéssel vagy Pesten házhoz hordatva.

A Vasárnapi Újságé* Politikai Újdonságok együtt:
Egész évre (január—deczember) 10 ft. — kr.
Félévre (január—június) 5 >} — ) ;

Ősapán íasárnapi Újság:
Egész évre (január—deczember) 6 ft. — kr.
Félévre (január—június) . . »i „ — »

Csupán Politikai Újdonságok:
ígész évre (január- deczember) 5 ft- — kr.
7élévre (január—június) 2 „ 5 0 „

fflP"" Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynya] szolgá-
lunk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — Az eddigi czimszelvényekből
egy-egy darab szives beküldését kérjük.

K Vasárnapi Újság és PwSftíka! Újdonságok kiíidá-hivaiala.
(1 • - 8) (Pest, egyetem-utcza 4-dik szám alatt).
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Eléggé tudva van, hogy » több mint húsz év óta a t. ez. közönség előtt a legnagyobb becsben álló cs. kir. szab. különleges
ezikkeink — de különösen a

dr. Borchardt-féle illatos gyógyszeres növény-szappan, a balzsamos olajbogyó-
szappan s dr. Suin de Bonteniard-féle illatos fog-pásta (fog-szappan)

hamisítására, már évek óta egy semmi szilárdságon nem alapuló verseny keletkezett; e verseny, most már még nagyobb szemtelen-
seggel lép előtérbe mint valaha, mert nem átalják nyerészkedés-vágyból fentebb emiitett ezikkeink függvényeit, ugyanazon alakban,
rajz, festék s tartalommal, valamint a dr. Borchardt s dr. Suin de Boutemard nevek büntetésre méltó felhasználásával, czimereik
s facsimilevei egész a csalódásig utánozni.

A t. ez. közönség ez oldalról egészen érték- s czélnélküli árukat kap, — s ha egyszer rászedetik, — saját érdekből bizo-
nyára nem fog többé azokból vásárolni; ellenben az ilynemü vakmeró utánzások, készitményeink valódiságáttekintve, —jól kiér-
demlett hírnevünk veszélyeztetését vonják maguk után, s ha általunk e hamisítók ellen a fenyitőtörvényszéki lépések sikerrel tétettek
is meg s vitettek keresztül; mégis saját, valamint a fogyasztók érdekében jónak látjuk hirlapilag e becstelen versenyre elölegesen
azon megjegyzéssel utalni, hogy nevezetesen Pesten, általunk ismert gyárosok s kereskedők, a többiközt házallók is, e kontár czik-
kekkel, olcsóárért—(ámbár valódi készitményeink függvényeink az árak feljegyezve vannak) a közönséget tévútra vezetni töreksze-
nek, kiknek neveit s lakásukat, — hogy ha szemtelenségüket annyira vinni merészkednének, hogy intéseinket figyelemre nem
méltatják, — hirlapilag köztudomásra juttatni.

A tisztelt fogyasztó-közönséget sürgetőleg arra figyelmeztetjük, hogy készitményeink árai ugy mint eddig, — ugy ezután
is, fenn fognak állani, ugyanis: a valódi dr. Borchardt-féle növény-szappan 1 darab ára 4 í kr., a dr. Snin de Bontemard-féle
fog-pásta 1 nagy darab ára 70 kr., 1 kisebbé 35 kr., a balzsamos olajbogyó-szappan 35 kr. stb.,s csak akkor járnak el bizto-
san: hogyha fentebb emiitett valódi s hamisitlan különleges készítményeik bevásárlása végett alábbjegyzett hitelesitett helyi
raktárainkhoz fordulnak:

H 7 C T C I T Török József Jezovitz M. Scholz J. Kiss K. Sztupa G.
f | \ | \ I M\ •• • gysztár a „sz. lélekhez" gysztár a „Magyar városi gyógysztár

* • • • # * • • * • • király-uteza 7. sz.; királyhoz";

ilfTII Á U
DUHAJ! >

Udvari gyógy- R^h P.
SZ/Crixir » gyszerész, Tabán. O-BUDAN:

gyógyszertár
i „kígyóhoz";

gyógysztár a szé-
natéren.

BakatsA. ProchaszkaJ.
gyszertár; kereskedése;

V.-Knbin: Tyroler és Schle-
singer.

Almád: Koby Beck.
Altsohl: Lange Károly.
Arad : Tedeschi J., Ad. Schaffer

gyez. és Éliás Ármin.
Baan: Ochs Samu.
Bnja: Klenancz és Babocs
Bartfa: Waniek és társa.
B.-Gyarmat: Moldoványi S.
Besztercze: Kelp Pr., Dietrich

és Fleischer.
Besztercze-Bánya: Göller F.

gyógyszerész.
Bonyhád: Straicher B.
Breznóbánya: Göllner és fia.
Böszörmény: Lányi M.
Bnzin: Nagl L.
Brassó: Stenner F. és Jeke-

lius F. gysz.
Csáktornya: Kárási A.
Csongrád: Bányai Antal.
Csakvár: Lukács Gyula gysz.
Debreezen: Czanak József,

Kothschneck Em. gysz., Ge-
rébi és Hannig.

Detta:Braumuller J. gyógysz.
Déva: Bosnyák A.
D.-Földvar: Nádhera P
Deés: Krémer S.
D.-Boitsan: Brayer Alb.
Erzsébetváros: Schmidt A.
Érsekújvár : Latzko F. és fia.
Eperjes: Pap J. S. és Holenia

Gyula.
Eszék : Czurda Rudolf gyógysz.
Eger: Pillér J.
Esztergom: Rudolf M. F.
Facset: Hirsehl D.
Fehértemplom (Bánát): Sie-

gel J. H.
Fog áras: Megay G. A. gysz.
Gíiransebes: Neuerer J.
Gyöngyös: Koczianovich J.
Georgenherg: Hensch Ed.
Gölnicz : Fischer C E.
Győr: Zittritsch A. E. és Zitt-

ritsch M.
Gy.-Szt.-Miklós: FröhlichE.

807(9-12)

valamint a következő magyarországi t. ez. rzéseknél, és a hozzá kapcsolt részekben
Gyula: Oerley Istv. gysz. és

Winkler F. E.
Hatzfeld: Schnur J. F.
Högyész : Rausz W. és fiai.
H.-M.-Vásárhely: BraunJ.
Hommona: Feuermann S.
Heves: Blau J.
lgló: Tirscher G. gy»i. és

Hajts János.
Ipolyság : Winter János.
Jolsva : Pcrubszky S. és Ma-

leter A. gyógysz.
Kassa: Eschwig E. és fia, Quirs-

féld K. és Munster Gyula.
Kaposvár: Kohn Jak.
Késmárk: Genersich A. gysz.

és Faikiss J. gysz.
Kecskemét: Milhoffer J.gysz.
Komarom: Belloni A.
Kalocsa: Behr L. B.
Kisújszállás: Nagy S.
Kolozsvár: Wolf J. gysz. és

Engel J. gysz.
Körmöcz : Ritter J.
Kun-Szí.-Miklós: Csappó G.
Karolyfebérvar: Matherny E.
Kőszeg : Bründl J . gysz.
Kézdivásarhely . Fejér L.
Lippa : Csordán A.
Liptó-Szt.-Miklós: Krivosz J.
Losoncz : Blichta Lajos gysz
Lnblo: Glatz J.
Lngos : Scbii-szler A. fiai
Léva: Boleman E. gyógysz.
Makó : Nagy Alb. gyógysz.
Magyar-Óvar: Czeh t>.
Marczali: Isztl Nándor.
Marosvásárhely: Fogarassy J.
MezA-Kövesd: Klein Józs. és

társ.
Miskolcz: MedveczkyF. gysz.

Spuller F. és Pasteiner F.
Munkács : Haupt J. L. és Ho-

rowitz S.
Malaezka : Röhrich J. gysz.
Mohács: Deutsch Ant.
Nagy-Bánya: Haracsek J.
Síagy-Abony: Lukács A. gysz.
Nagy-Karoly: Schöberl C.

.-Halni agy: Neubauer J.
IVagy-Mlhály: Brenning F. és

Sznitsak Gy. és Albrecht Ede
Nyírbátor: Legányi E.
Nagy-Varad : Huzella M. és

Janky A.
Nagy-Kanizsa : Rosenfeld A.
Nagykikinda: ManojlowitzP.
Nagy-Szeben: ZöhrerJ. F. és

Lurz J.
Nyíregyháza: B Reich és Pav-

lovitz Imre.
Nagy-Becskerek: P. Arseno-

vits és Böhm Isr.
Nagy-Rócze: Nandrássy M.
Nagyszombat: Heuffel C. F.
Nyitra: dr. Láng E. gysz.
Nagy-Kalló : Mandl S
Nagy-Enyed:» Horváth F.
Olaszy (Wallendorf): Roth R.
Qravicza: Schnabel Gy.
Ó-Orsova : Böhme K. könyvk.
Paks: Flórián J.
Pancsova: Huber J.
Papa: Bermüller .1.
Pécs: Zách K. Zsolnay W. E

és Lechner testvérek.
Pétervarad: Junginger L. C.
Pozsony: Weinstabl O. és Hein-

rici F. gysz és Kesztler Gy.
Pntnok: Fekete F. gysz.
Reps: Szentpéteri János
Rimaszombat: Kratschmar K.
Rózsabegy: Juraczky gysz.
Rozsnyó: Feymann Antal.
Rom.-Iingos: Popovits J.
Sassin: Müke A. gysz
Segesvár: Miszelbacherés fiai.
Selmecz: Dimák J. C.
Sólna: Poradowski R.
Szombathely : Tempel F.

és Pillich F. gysz.
Székesfehérvar: DeutschR.,

Légmán A. és Braun J. gysz.
Szamosajvar: Placsintár G

és fiai gysz.
Sz.-Egerszeg: Izsó F
Szarvas: Réthy V.
Szathmar: Weisz J.

Szabadka: Farkas J. és Si-
mony J.

Szegszárd: Brassay M.gysz.
Szeged : Kovács M. gysz., Ko-

vács Alb. gysz., Fischor és
Schopper.

Sz.-Udvarhely: Kannti
Szereda: Gozsy A.
Szep.-Váralja: Steller Nándor.
Sz.-Keresztnr: Binder M.
Szasz-Régen: Kinn Ján. G

és Waehner T.
Siklós : Holmik F. gy
Szigetit: Tyrnauer G.
Szin.-Váralja: Weisz M.
Sz.-Somlyó: Ruszka Ign.
Szoboszló: Túry J.
Sopron : Eder F. gysz. Paeh-

hofer L. és Mezey A. gysz.
Szolnok: Braun J. és Ho-

ránszky Istv. gysz.
S. Szt.-György: Sigmond és

Bogdán.
Temesvár: Quiriny A. gysz.

PecherJ. E. gysz., Jahner K.
gysz. és Kuttn M.

T.-Sz.-Márton. Soltész L.
Thorda: Rigó J. Friedr.
Trencsén : Kulka Izid.

Sárkány L. gysz.
Liszkay J.
Weliacha jun.

j S c h r e i b e r Férd.
Brammer M. gysz.

Versecz: Fuchs J.
Vagnjhely: Baiersdorf L.
Verőcze : Bési J. K. gysz.
Várasd : Tauschek S. A.

Halter A. gysz.
Veszprém : Guthard fiai.
Vacz: Michalik és Meiszner
Vnkovár: Kraicsovics A gysz.
Zalatbna : Sterzing Józ». gysz.
Zenta: Wnits testv.
Zombor: Popits J. ésFalcione

Gyula.
Zágráb: Cejbeck J. J. gysz.

és Hegedús Gyula.
Zimony: Joannovicz A. D.

Topolya:
Unghvar:
Uj-Bec»e:
Újvidék: és

é»

Raymond és társa
művegyészek és-cs. kir. szabadalmazott illatszer-gyár tulajdonosok Berlinben.

Járgány-eladás.
Egy teljesen felszerelt, jó karban levő,

könnyű járású, négy ló erejű járgány
(Göppcl), hozzá akként alkalmazott
transmissióval, hogy ahhoz secskavágót,
daráló-malmot, kukoricza-morzsolót, fü-
részelőt, cséplőgépet, répavágót, vagy
akármi gazdasági gépet, együtt vagy
külön, hozzá lehet fogni, — egy szinte
hozzá alkalmazott négy késes secska-
vágóval,mely óránként 25 zsúpot vág, —
és két betanított ló, járom-szerszámmal,
eladó

Bedé Lászlónál
974 (1—3) Miskolczon.

Patkányok s egerek
leggyorsabb k i i r t á s a

legbiztosabban eszközölhető, az ő Felsége I. Ferencz József császár által, egy kizá-
rólagos szabadalommal kitüntetett patkány méreggel gyertya alakban.

Egy darab ára 50 kr. a. é.
Valódilag kapható Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza

7-ik sz. — Beszterczebányán: Göllner H. — Brassóban: Gyertyánffy és fiai. —
Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J. — Eszéken: Deszáthy Ist-
ván. — Győrött: Lehner F. — Jassenovában: Dedovits J. — Kassán: Novelly A.
— Keszthelyen: Wünsch F. — Kolozsvártt: Wolf J. — Lngoson: Kronetter J.
— N.-Becskereken: Nedelkovits. és Joannovics A. — Orosházán: Gabovits De-
meter. — Pápán: Bermüller. — Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Rimaszombat-
ban: Maleter S.és Hamaliár C. gysz. — Soborsinban: Franké A. — Sopronban:
Pachhofer L. — Segesvárt: Teutsch J. B. —TiszaÚjlakon: Roth Ign. —Varas-
don: Dr. Halter A. — Veróczén.- Bész J. K. uraknál. 918 (6—6)

Csak alapos gyógyítás bizto-
sit utóbajok ellen.

T i t k o s

betegségeket
s tehetetlenséget,

elgfengült férfierőt,
gyakori magömlések, sót a végképen*
tehetetlenséget katonai és polgári kór-
házakban sikerrel használt egyszerű
módszerrel bámulatos gyorsan és ala-
posan (az újonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyítja Weiss J. gyak.
orvos és szülész, az itteni cs. kir. gar-
nlson fökórházban kiszolgált osztály-
orvos, minden alkalmatossággal ugy a
titoktartás, mint a gyógycíélokhoz jól
beosztott rendelő-intézetében Pest,
Sebestyén-tér 4-dik szám 1-ső emelet,
(a „2 huszárhoz" czimzett kávéház fe-
lett), naponkint reggel 7 órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 952 (5—12)

forintig
Ezüst henger órák 4 rubinra . . 10—11

» » arany foglalv. rugóra 12—13
» » 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
» val. remontoir kengyelnél felh. 28—82
» ugyanaz kettős födéllel 85, 38, 40—45

Arany órák 3. sz. horg. 15 rub. 36,40, 45—50
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--32
» » 8 rub. kett. födél. . 38, 42—45
» horgonyórák 15 rub. kettős fö-

déllel 50,55—60
» val. 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—32
» óra és negyedórai ütéssel 48, 50—55

Havi regulatorok . . . . . 80—82
Ébresztő óra 6

Ezüstlánczok4ft 50 kr.,5, 6, 6ft. 50 kr.,
7 ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft.,
á ft. 50 kr. 9, 10 ftig; hosszú nyaklánczok
7 ft., 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig.

Vidéki megrendelések a pénzösszeg elő-
leges beküldése vagy utánvét mellett, gy°r"
san és pontosan teljesittetnek.

Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 60 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.
mF" Nem tetsző áru kicseréltetik.

Javítások legpontosabban és jutányos árért
eljesitetnek. 874 (15 -0)

Felhívás.
Biharmegye Mezőkeresztesre való

Csóka Elek, gyermeki legszentebb kö-
telességére figyelmeztetve, felhivatik,
hogy miután folyó évi augusztus 18-kán
Derecskéről szüleinek tudósítása nélkül
eltávozott, s azóta magáról semmi hirt
nem adott; jelenlegi tartózkodási helyét
felette aggódó szüleivel tudatni siessen.
Egyszersmind felkéretik minden ember-
barát kinek emii tett ifjú felől valami tu-
domása van, ezt a mezőkeresztesi leány-
tanitói hivatalhoz megküldeni szíves-
kedjék. 970 (2—2)
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Heckenast Gusztáv
könyvkiadó-hivatalában Pest (egyetem-uteza 4-dik szám alatt) megjelent s

minden könyvárusnál kapható:

BARÁTFÜLEK NAPTÁRA.
IgazhiYŐk, papimádók,

papfiak és papnék számára a sz. lélek sugallatára
szerkeszté PAPRAMORGÓ.

TARTALOM.
Róma. — Az 1871-dik évnek uralkodó plánétája: Jupiter Capitolinus,

alias Pius fulminatorius impotens. — A tizenkét hónap humorisztikusan előadva,
(tizenkét képpel). — A tolvajkulcs. — A bűn szabadsága vagy keresztény
katholikus erkölcstan. — Az önzés apotheozisa.— Szabad gyilkolás. — A csa-
lás szabadsága. — A lopás szabadsága. — Az esküszegés szabadsága. — A
levéltitok megsértésének szabadsága. — Vita a csalhatatlanság felett (három
képpel). — Éhes disznó makkal álmodik (egy képpel). — Mi volna jobb? Ha a
coelibátus megmarad? Vagy ha eltöröltetnék? (két képpel). — Az üldözött
papság a szónoklatban és a valóságban (két képpel). — Római pattantytík. -
A gyóntatószék fertelmei. — Újonnan felfedezett sz. ereklyék.

Ara 50 krajezár o. é.

A pesti hazai első takarékpénztár egyetem-utezai épületében létezik
a legnagyobb választékú magyar s német

kész férfiruha-raktár
bámulatos olcsó áron.

Ugyanott mindenféle megrendelések elfogadtatnak e 24 óra alatt
elkészíttetnek; a t. ez. közönség szives figyelmében ajánlják magukat

Szabó és Rnska
959 (3—0) szabó mesterek.

Árjegyzék!!!
Türsch F.-töl

P e s t e n , v á c z i - u t e z a a n a g y K r i s t ó f m e l l e t t .
fJ^T* Az árak készpénz fizetés vagy utánvétel mellett értetődnek.

Női-vászoimemüekrnmburgi vagy hollandi vászonból.
Nappali-ingek, darabja: 4, 5, 6, 8 — 14 forintig.
Magas éjjeli ingek, darabja: 5.50, 7, 9, 12—18 forintig.
Nyári éjjeli ingek, » 6, 7, 9 -12 forintig.
Vánkoshéjak » 2.75, 3.75, ő, 6 —10 forintig.
Paplanlepedők „ 5, 7, 9, 12 — 16 forintig.
Alsólepedők varrás nélkül — '/« széles, 3'/« rőf hosszú, — darabja 4, 5.25, 6 ft.
Hálófókötők hollandi vászonból 1, 1.50, 2, 3, 4 forint.
Reczefökötök szallaggal díszítve 1, 1.75, 2 forint 50 kr.
Lábravalók hollandi vászonból 2.75, 3.75, 4.75, 5 forint 75 kr.
Lábravalók perkálból vagy schirtingből 2.25, 3, 3.75, 4 forint 75 kr.

» barchentből 3, 3.75. 4 forint 50 kr.
Éjjeli köntösök (Corset) perkálból vagy schirtingből 2.25, 3, 4,6—10 forintig.
Éjjeli köntösök barchentből vagy piquétből 3.20, 4, 5, 7—10 ftig.
Fésülő-köpenyek perkálból 2.50, 3.75, 5, 7, 10, 15—20 forintig.

• Alsószoknyák 4.50, 6, 7, 9, 12, 15—20 forintig.
» barchentből vagy piquéből 4.25, 5.40, 6 forint.
» fésülő köpenynyel vagy paletot-val 18, 24, 30 forint.

Reggeli öltözékek, perkál- vagy mollból 25, 30, 40, 50, 60 forint.
Kemény szoknyák, fodorral vagy anélkül 7, 8.75, 10 forint.
Pipere- (Toillette) kendők rojttal, piquétből 3.25, 4.50, 5 ft. 75 kr.
Nyári piquét-takarók 7, 9, 12 forint.
Valódi irlandi vászon zsebkendők, tuczatja 5.30, 6.50,8, 12, 15 forint.

» nehéz batiszt » » ' 5.30, 6.50,8, 12, 18 »
„ könnyű » » » 15, 20, 30, 36, 42 »

Szegett batiszt zsebkendők, tuczatja 18, 24, 30, 36, 42 forintig.
Hímzett » » darabja 2.50, 3.75, 5, 7, 10 »
Színes nyomott » » » 1.30, 2, 2 forint 50 kr.
Pamut harisnya, tuczatja 4.75, 5.75, 7, 10, 15 forint és feljebb.
Fii d'Eccosse harisnya, tuczatja 12, 15, 18, 24, 30 forint és feljebb.
Selyem harisnya párja 4.75, 6, 8 forintig.
Áttört Fii d'Eccosse harisnya, párja 1.50, 2, 8 forint 75 kr.
Koczkás kemény-szoknyaszövet, 6/4 széles, rőfe 62, 68, 75 kr.
Több ezer röf hímzett jaconct-szél és betét rőfje 15, 20, 30, 75 krig, vá-

szonból 30, 40, 50, 60, 80 krig.
Letcn jabb chemísettek, njjak, fökfltök, csipkék, betétek, medaillonok stb.

jutányos árakon. 905 (2—8)

Für Weihnachten!
lm Verlage von Georg Wigand in Leipzig ist so ebenerschienen und durch allé

Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen:

Kunst für's Haus.
Ein Leitfaden beim Zeichnen und Ma len

von

Clementioe Helm.
Erstes Heft. Zweites Heft.

Xafi.xxcajscl3Lfi.ft, Vermisciites,
mit 10 VorlegebUUtern, mit 21 VoriegeblSttern,

in colorirtem Druck, Kreide- und Sepiamanier und Conturzeichnungen.
Mit 12 Bogén Text. flochqnart. In eleganter Mappe. Preis 11 fl. 40 kr.

Dieses Werk hat einestheils den Zweck, da hülfreich einzutreten, wo Unter-
richt im Zeichnen und Malen durch Lehrer nicht ermöglicht werden kann, andern-
theils aber durch passende Vorlagen Gelegenheit zur Anfertigung künstlerischer
Arbeiten zu gebén.

Ausführlicheres besagt der Prospect, welcher durch jede Buchhandlung zu
erhalten is.

Gebildeten Familien auf dem Lande und in kleinen Stadten wird dieses Werk
als ein Mittel zur Erweckung des Kunstsinnes bei Kindern vorgeschrittenen Alters,
mehr aber noch bei Erwachsenen, wo derselbe bereits vorhanden ist, als ein solches
zur Ausbildung des Geschmacks und Erlernung dtír unentbehrlichsten teehnischen
Fertigkeiten, eine sehr willkommerie Erscheinung sein. (3—3)

Igen jutányos szépirodalmi könyvtár!
Az itt alant következő szépirodalmi müvek egyszerre rendelve meg

mr 1Í3 forint 31 kr. bolti ár helyett 3? forintért kaphatók. "?M
Ezekből — tehát csak az itt alant lévőkből — választott 60 forint áru könyv 20 forintért,

30 forint áru könyv ÍZ forintért, 20 forint áru könyv 9 forintért kapható.
ft. kr.

Abonyi Lajos. Regék a pásztortüz •
mellett 2 kötet 1.40

Aboat E. Egy jegyző orra. Regény,
( ford. Beöthy Leo. 1 kötet . . . —.50

Ábrái M. A nagy hazafiak. Regé-
nyes korrajz. 3 kötet 2.80

Aszalay József. Pikant vázlatok az
élet és történelemből. Diszkiadás 2.50

Aszalay József. A szellemi omnibus
kis tükre —.80

Bartalns István. Két dudás egy csár-
dában. Regény a magyar zenész-
életből. 2 kötet 1.50

Beöthy L. A kék macskához, Gold-
bach & Cie. fűszerkeresk. Regény.
2 kötet 2.10

— Puszták fia. Regény 1.40
— „Laczikonyha." A legjelesebb ma-
gyar főszakácsok stb. közremun-
kálkodasával. Torzképekkel . . 1.40

Cherbnlicr. Esry becsületes asszony
re;rénye. 2 kei let 2.—

Degre Lajos. Kalandornő. 2 kötet . 2.45
De la Tonr gróf. Jelenetek a magyar

életből. A, franczia eredeti után
fordította Ágai Adolf. 3 kötet . . 1.50

Dnmas Sándor. Pokol torka. Regény.
2 kötet 2.—

— Jehu társai. Történeti regény a
consulság korából. Ford. Huszár
Imre és Nagy István. 4 kötet . . 2.—

— Utazás a Kaukázusban. Fordit.
Székely József. 4 kötet 2.—

Egy herczeg titkos neje. Regény,
francziából forditva 1.05

Egy szép vipera. Regény. Angol-
ból forditva. 2 kötet 1.25

Flygare €arlén Emília. Szeszéles
hölgy. Svéd regény. Ford. Székely J.
6 kötet 3.—

GerstScker Frigyes. Az arkanzaszi
lókötők. Jelenetek r az amerikai
erdőéletből. Ford. Ágai A. és Zi-
lahy K. 4 kötet. 8-rét, fűzve . . 2.—

Goldsmith. A Wakefieldi pap. (A
leghíresebb classikus angol regény).
Ford. Ács Zsigmond 1.25

Gonzalés cs Moléri. Buckingham
herczeg két csókja. Fordította Hu-
szár Imre. 2 kötet 1.—

Horváth Mihály. Zrínyi Ilona törté-
nete. Diszkiadiis fűzve . . . . 1.20

James. Robin Hood. Angol regény.
Fordította Petőfi Sándor. 2 kötet,
fűzve 2.90

Jámbor Pál. A magyar irodalom
története. 2-dik jutányos kiadás.
2 kötet 3.—

Jókai Mór. Politikai divatok.Regény.
4 kötet 4.—

Jósika Miklós. A szegény ember
dolga csupa komédia. 4 kötet . . 4. —

— Klára és Klári. Regény az Anjou-
királyok korából. 2 kötet . . . 2.—

— Várt leány — várat nyer. 2 köt. 3.—
Jaste Tivadar. Mária magyar király-

né, II. Lajos özvegye. Ford. Szász
Károly 1.50

Kákay Aranyos. Ujabb országos
árny- és fényképek . . . .. . . 2

Átvitel ft. 59.50
Khern Ede. Szines könyv. Diszem-

lény. Számos magyar irónő és iró
közreműködésével. Malvina arcz-
képével 2.50

Kock Pál. A három szoknyás leány.
Vig regény. Ford. Huszár Imre.
Az eredeti franczia kiadásnak réz-
metszetü képével 1 k ö t e t . . . . —.75

— A v,ig czimborák. (Les compag-
nons de la truffe.) Ford. Ágai A.
4 kötet 2.—

— Fehér ház. Regény. Francziából
forditva i_gQ

Lamartine Graziella. Ford. Thala-
bér György —.60

Meissner Alfréd. Schwarzgelb. Hi-
res történeti korrajz a múlt évti-
zedből. 8 kötet 9.

Mészáros J. Szerelem és eskü.
Regény 1 ___

o

Átvitel ft. 59.50

Mignet M. Stuart Mária. Ford. Ber-
, zeyiczy E

Montépin Xav. de. Egy őrült sze-
relmei. Regény. Fordította Ágai A.
2 kötet x.2

Műhlbach L. Benyovszky gróf.Tör-
téneti regény. Ford. B—s V—z.
4 kötet 3 ._

— II. Katalin utolsó napjai. Törté-
neti regény. Ford. Friedmann B.
1 kötet —.75

— Négy nap egy szinészéletéből.
Ford. Kármán B —.50

— Rákóczy Ferencz. Magyar élet-
kép. Ford. Ács Antal. 3 kötet . . 1.50

Miinflt T. Mirabeau gróf és a fran-
czia forradalom kitörése. Ford.
Szokoly. 5 kötet 2.—

Nixarpa Eiluj (Batthyány grófnő).
Ilona. Regény a magyar életből. A
franczia eredeti után ford. Ágai
Adolf. 2 kötet i . _

Ráhel. Természet ellen. Regény.For-
ditotta Beöthy Leo. 2 kötet . . . 1.—

Shakespeare. Lear király. Fordí-
totta Vörösmarty M. . • . . . 1.—

Szabó Richárd. Lassú viz partot mos.
Regény. 2 kötet 2.60

P. Szathináry Károly. MagyarhoE
fénykora. Történeti regény. 2-ik
kiadás 3.15

— Bethlen Miklós. Történeti re-
gény 1.05

Thackeray W. M. A négy György,
korrajzi képek az angol udvari és
városi életből. Angolból fordította
Szász Béla 1.40

Uchard M. Jean de Chazol. Regény,
francziából fordította Huszár Imre.
2 kötet 2.40

Vadnai Károly. Eladó leányok. Tár-
sadalmi regény. 4 kötet . . . . 3.50

Vas Gereben. Tekintetes urak. Tár-
sadalmi regény. 2 kötet . . . . 2.—

— Garasos arisztokraczia. Regény.
2 kötet 2.—

— Jurátusélet. Korrajz 3 kötet . . g._
Verne Gyula. Utazás a föld központ-

ja felé. Regény, ford. Beöthy Leo.
2 kötet . 1.26

Összesen ft. 113.31

, i

956 (2—2) Ráth Mór könyvkereskedése.
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Báli ruhák
mérték után készítve:

30, 35, 40, 50, 60 forint és drágábbak.

Tarlatone fehér,
2 róf széles, egy vég (19'/i röf) 5.40,

6.75, 8—10 ftig.
Ugyanez '/« röf széles, lvég (12 róf)

3.50, 4.50, 5 ft.

Tíirscli F.-néi
Pesten, váczi utcza, a nagy Kristóf

mellett.
CÍI~ Részletes árjegyzékkel bér-

mentve szolgálok. 97o (2 — 8)

Titkos

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy kó-
rodában. mint magán gyakorlat foly-
tán több eíer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy a beteg hivatásában vagy élet-
módjában gatoltntnet,

biztosan ée gyornan

Med. dr. Helí'er Vilmos
Fest, király-uieza 27. szám JVledetz-ház-
ban, 1-sö emelet, délelőtt 7 - 9-ig. dél-

után 1—4 óráig
BV~ Dijazott levelekre nzonnnl

válaNEoltatik, 8 klvánatrn A
szerek i* meiíkíiUMnek.

931 (10-12)

Helyiség változtatás.
WALSER FEREIVCZ

gép-, tűzoltóeszközök gyára,
harang- és rézöntödéje Pesten,

a király-utcza végén a polg. lövöldének átellenében.
Ajánlja a t. ez. közönségnek minden nagyságú s tiszta egész

összhangzatu

Szabadalm^vaskalap legújabb ugy.zinte * fakalap vagy a régiebb 8íerke*etü
korona.

tűzoltó-, kerti fecskendőit, mindennemű szivattyúit, valamint uj szerkezetű főlöntőzöit, tömlőit és
tűzoltó felszereléseit.

Az én találmányom módja szerint megújított és a magas kormány által szabadalmazott öntött-vas kalappal ellátott haran-
gok a legnagyobb előnyt nyújtják, mert koronájuk, azaz kalapjuk forditható és igy a harang nyelvének felütési helyét megváltoztat-
hatván a harang megrepedése lehetetlen s legnagyobb tartóssága biztosittatik, azonkivül az újonnan szerkesztett és sznbadalma-
eott surlódásment persely által, mely igen könnyen fordul, a harangozás is igen kevés erőt. igényel; továbbá a torony szilárdságát
sem rongálja, mert könnyű forgása által a haranglábat legkevésbé sem ingatja meg. Az ily módon felszerelt harangot tökéletesen
kilóditani lehet, mely által a hang is egészen kitólul, s igy teljes hangját és erejét éri el; minden zavart hanic és az oly ijesztő
kongás pedig, mely tökéletesen ki nem lódítható harangoknál előfordulni szokott, teljesen elmarad. 726 (11—12)

Kívánatra öreg harangok is megváltoztathatnak uj rendszerem szerint, és uj felszereléssel láttatnak el a legjutánycsb áron.

Rajzniintás árjegyzék ingyen és bérmentesen küldetik.

Kolltirlts József és ílai

„YPSILMTIHOZ"
ezimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
váczi-utezában Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

[mindennemű kész iVhérnemuek férfiak, hölgyek es
gy?rmek« k számára.

I Férli-ingek, rumburgi, hollandi vagy irlandi vászonból 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.,
I 4 ft., 4 ft. Ó0 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft,, 10 ft., 12 ft.
(Báli ingek férfiak szamara 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. Himezettek

6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft., 14 ft. egész 20 ftig.
[Színes férfi-ingek, 1 ft. 50 kr.,2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.
Férfi-ingek fehér madapolanból 1 ft. 60 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.

| Férfi-gatyak vászonból, magyar, félmagvar vagy franczia szabásban 1 ft. 75 kr.,
I 2 ft., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft.. H ft. 50 kr.
| Férfi-kraglik, kézelők, nyakkfttok, kapezák és mindennemű vászon- és battiszt-

zsebkendok.
: Nöi ingek vászonból egyszerűen 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft,, 8 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft.

hímzettek 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft,, 4ft, 50 kr., 5ft., jobban hímzettek 6 ft., 7ft., 8 ft.,
10 ft., 12 ft., 14 ft., a legújabb fratiezia divat szerint 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft,, 6ft.,
7 ft., 8 ft., 9 ft., 10 ft., 12 ft.

| Jíéi baló-corsettek 1 ft. 85 kr., 2 ft. 2 ft. 25 kr., 2 ft, 50 kr., 2 ft. 75 kr., 3 ft.,
3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., tí ft., egész 12 ftig.

j Női váll-füzők franczia alakban 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft, 50 kr., 3 ft., 8 ft. 50 kr., 4 ft.,
j 4 ft. 50 kr.
Nöi alsószoknyák és nadrágkák perkailból, chiffonból, selmürl és piquetbarchet,

éjjeli és negligé-fókötők, kapezák czérnából, pamut, gyapot és mindennemű
vászon- és battiszt-zsebkendók.

! Fin ingek vászonból, madapolanból és szinesek is a legjutányosabb árakon, ugyszin-
| tón gatyák és kapezák.
| Leányka-ingek kivarrva vagy egyszerűen, corsettek, nadrágkák és kapezák.

A legnagyobb választékban béllelt alsó-ing<-k és nadrágok nrak és
I hfilgyek szamara, úgyszintén mindennemű téli szükségletek, legnjabb fla-
I nell-ingek én shawlok.

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat, rumburgi,hollandi s irlandi vászonból, da-
rabját 25, 27, 28, 30, 32, 35, 38. 40, 60, 60 egész 120 ftig.

! Creas-vászon 12 ft, 12 ft. 50 kr., 13 ft., 14 ft., 15 ft, 16
egész 25 forintig.

j TftrfllkÖző-kendök turznt.ját 5 ft. 80 kr., 6 ft. 90 kr., 7
| 10 ft.. 12 ft., egész 20'ftig.
i Asztalkendők tuczatját 5 ft., 5 ft, 50 kr., 6 ft. egész 12 ftig.
! Színes eaneta* "VMieinfitknek 9 ft.. 10 ft.. 11 ft., 12 ft., 13 ft. egész 16 ftig.
i Asztalkendők es keszletek damasztból 6, 12, 18 és 23 személy számára.
! Függönyök a legnagyobb választékban 4 ft., 5 ft, 6 ft, 7 ft, 8 fr., 9 ft., 10 ft,
I 12 ft, 14 ft., 15 ft párja.
' Asztal- és agyteritők, kávé-abroszok és szerviettek.
; Menyasszoiiyi-hozomány-kiailitánok 200 írttól 2000 forintig, kész fehérnemüek-

ben és vászonárukban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimerítő árjegy-
zékeket kívánatra bérmentesen megküldjük.
Levélbeli megkeresésekre inégjiz nap, melyen megkapjuk, expediáljuk, és cso-
magolási dijt nem számítunk.

Előfizetési felhívás

ft., 17 ft., 18 ft., 20 ft.
937(4-8)

ft. 50 kr., 9 ft. 50 kr.,

&Z _

UJ REGÉLŐ
vegyes tartalmú szépirodalmi folyóiratra.

18 71. flásodik évi folyam.
Az „UJ REGÉLŐ" cze'ljavolt: egy helyen tömöríteni a világ-irodalomban

egy év lefolyása alatt (eltűnt ama jelesebb munkákat, melyeket a külföldön ugy
mint hazánkban, a kiválóbb jelenségek közé sorozott a pártatlan itészet. — s igy megki-
mélni annyifelé igénybevett műveltebb társadalmunkat oly nehéz kiadásoktól, melyeket
az általunk közlött müvek külön beszerzése okozott volna.

Hogy folyóiratunk mennyire felelt meg most emiitett czéljának, ime, az elősoro-
landó müvek után ismét csak a közönség ítéletére bízzuk magunkat.

_ Az „UJ RKGÉLÖ" ez év lefolyta alatt közölt négy regényt, ezek: „Az örők-
lőtt'atok" (angol), „A >hug" (indiai), „Pokoli élet" (franczia) és „Az arany átka"
(amerikai); e szerint csakugyan a vilag-irodalom termékeiből kedveskedtünk *t. olva-
sóinknak, — s mindezt hat forintért, holott maga a .,Pokoli élet" a franczia eredeti
kiadásban 14 frcba kerül. Azonkivül hoztunk számos, hosszabb-rövidebb beszélyt, —
eredeti és fordított müveket; minden számban egy-egy érdekes kalandot és számtalan
apróságot.

Igyekezni fogunk, hogy a második évfolyam semmi tekintetben se álljon az első
mögött, hanem — ha lehet — változatosság tekintetében még fölül is mulja.

Előre is örömmel jelenthetjük, hogy a jövő-évi első számban oly regényt fogunk
megkezdeni, mely ugy érdekfeszitö meséje, mint élethú jellemfestései, a meglepő jelenetek
mesteri előállítása és vonzó irálya által bizonyára átalános tetszésben részesülend.

EZ: Hilleni Vilma „Önere jéből" ^mu regénye.
Az „Uj Regélő" alakja és beosztása marad az eddigi, ugy hogy a regényeket

a beszélytártól elválasztani és önálló könyvekttl beköttetni lehessen.
T. olvasóinknak működésünk iránt tanusitott szép elismerése azon reményre jogo-

sít minket, hogy az ,,Uj Regélöu-t most is szivesen fogják látni mindenütt, a hol a lélek-
mivelőt és nemesitöt a gyönyörködtető- és szórakoztatóval párositva óhajtják és szeretik.

Isten velünk! _,. __ . ( _
K. Beniczky Irma.

felelős szerkesztő.

K i a d ó i s z ó .
Az „Uj Regélő," regény- s beszélytár czimü mulattató folyóirat— mint

eddig — minden hóban kétszer 15-én és 30-án jelonik meg. Mindegyik
| szám 8-adrét alnku öt ivböI (három iv regény a két iv beszély, kaland,
apróság) s azonkivül színes nyomású boritékból álland.

Előfizetési árak postán küldve vagy Pesten házhoz hordatva:
Egészévre, 24 füzet (január—deczernber) . . . • 6 ft. — kr.
Félévre (január—június) 3 „ — „
Évnegyedre (január—márczius) • • 1 „ 5 0 »

UNT" A pénies levelek bérmentes küldése kéretik.
IMT Tiz előfizetett példányra, gyűjtőinknek egy tisztelet-példány-

nyal kedveskedünk. \ 7 í ̂ [j Rc^élŐ" kÍa<lÓ-IlÍVjltaJíl
(1—3) (Pest, egyetem-uteza 4-dik szám alatt.)


