
KILIÁN GYÖRGY
pesti kiadó könyvárusnál megjelentek és minden könyvkereskedésben kaphatók:

„Vázlatos magyar irálytanu

különös tekintettel a levélírásra,
prózai és költészeti példatárral, valamint iráhfeladványokkal.

Leány tanodái és magán használatra
irta I H I H Á L F I J Ó Z S E F , tanár. j

8-rét, 307 lap. Ára fűzve 1 ft. 20 kr. ujp.
A kik a leánytanodák és növeldék legfelsőbb osztályaiban a magyar irálytan elő-

adásával s az irály gyakorlatok vezetésével vannak megbizva, azoknak alkalmuk lehetett
tapasztalni azt, hogy a magyar tankönyvi irodalom még eddig hijával van egy olyan tan-
fonálnak, melyben az irálytani főszabályok a leánynövendékek felfogásához mérten adat-
nának elő, melyben a prózai és költészeti irály főbb nemei és fajai röviden és világosan
ismertetnének, s az elmélet mellett a magyar irodalomnak legkitűnőbb írói és költőiből
oly mintaszerű példák közöltetnének, melyek a leánykák figyelmét különösen lekötni ké-
pesek s értelem fejlesztő és szivképző olvasmányt, valamint érdekes szavalmányokat szol-
gáltatnak, s végre, melyben az irályozás, különösen pedig a levélírás begyakorlására alkal-
mas feladványok készlete nyujtatnék. A kiadó e hiányon kívánt segiteni, midőn a fenn-
czimzett mű kiadására vállalkozott; legyen szabad remélnie, hogy a leánytanodák m. t.
igazgatói és tanárai, valamint a leánynöveldék vezetői és nevelói e müvet kellőleg mél-
tányolni fogják.

Irománypéldák az aj polgári perrendtartáshoz,
a perrendtartás szabályaival czimfi műnek

a polgári törvénykezési rendtartás életbeléptetése az erre szükséges átmeneti intézkedések,
és a birói ügyvitel tárgyában kiadott miniszt. rendeletekkel bővített második javított és

bővitett kiadás.
KASSAY ADOLF-tól.

Második bővitett kiadás. 8-rét, 225 lap fűzve. Ára 1 ft. 80 kr.
Ezen mű iránt tanúsított kitűnő pártolás folytán annak első kiadása rövid idő alatt

elfogyván, annak második kiadása is szükségessé vált.
E mű az uj perrendtartásnak megfelelő irománypéldákat tartalmazza, a perrendtar*

tás szabályait pedig könnyebb áttekintés végettegy rendszerbe foglalva adja elő,hogyigy
annak tanulmányozása s egyszersmind a gyakorlati életrei alkalmazása könnyítve legyen.

Ezen mű magába foglalja minden a sommás és rendes eljáráshoz szükséges mintá-
kat u. m.: sommás szóbeli ügyben szerkesztendő írásbeli és jegyzőkönyvi keresetet, idézési
végzés, kézbesitési tárgyalási, jegyzőkönyvi s itéletmintákat. Hasonlóan a rendes eljárás-
nál szükséglendő keresetlevelek, perbeszédek, idézési végzések, az okiratok, tanúvallomá-
sok, birói szemlénél és eljárásnál szerkesztendő iratpéldákat, — kölcsönös megegyezéssel
a rendes eljárásnál jegyzőkönyvi tárgyalásra forditott jegyzőkönyvi, végrehajtási, árverési,
ugy az ingatlanok vagy ingók és ingatlanoknak a telekk. törvényszék által eszközlendö
árverési eljárásnál, a községi, vásári bíráskodásnál, felhívási perben, holttá nyilvánítás s
az örökösödési eljárásnál szükséges irománypéldákat.

Az uj perrendtartás szerint a pertárnoki kezelés is egészen megváltoztatván, az ül-
nökök csak kész ügyeket vesznek át, miután sok időnek megkimélése folytán az ügyek
gyorsan adathatnak elő. Ezen pertárnoki kezelés nálunk ismeretlen lévén, e mű a pertár-
aoknak a perfelvételnél, halasztás, okiratok előmufstására vonatkozó eljárásnak mintáit
is tartalmazza, szóval a pertárnoki kezelést gyakorlatilag mintákkal adja elő.

CZIGÁNY ADOMÁK.
Közli VÍG DEZSŐ.

Második, harmíncz ujabb adomákkal megbővitett kiadás. 8-rét, fűzve 45 kr. ujp.
Tarta lom: Csak a generális? — Minő a szolgálat, olyan a fizetés. — A szándék

* annyi mint a cselekedet. — Krisztus erős teste. — írást is tad a czigány. — Szégyen miatt
is meghalna. — Az urát elhagyni akaró czigány. — Az ujsághordó. — Bizonyítványt kér a
czigány, hogy ő már meghalt. — Ő katona lesz. — Hogy vészibe az orvosságot?— Miért
hordják a szemüveget? — A fejér személy nem jó kifejezés. — A régibb család. —• Nem

• macskaugrás ide Kassa. — A vak ló. —* Kenderbe nem megy, — Csak szem hiányzik. —
[Merő vak. — A czigány meghal. — Mi végre van a czigány teremtve ? — A levélvivő. —
Kopott nap. — A napszámos. — A ludnak télen csak egy lába van. — A seregély fészek. —
Veszettbor. — Mi az a csappantyus puska? — A fejér kenyér. — A czigánynak dió nem
kell. — Húsvéti prédikáczió. — Mikor hagyja el feleségét a czigány. — A bíró ajtaja
ingyen nem nyílik. — A fogadás. — A czigány nélkül nem végeznek semmit. — Meghal-
tam! — A feszületet megcsókolni vonakodó. — A levélvivő. — A követ. — A nagyságos
asszony miért kopott ki a komaságból? — Kik a dertkabb gyerekek? — A rajkók kifog-
nak a láblabirón. — Még majd azt mondják róla, hogy czigány. — A tűznél is nagyobb
szerencsétlenség. — Istennek báránya. Agárdy. — Ürüíopás. — A kevély czigány. — Vi-
gasztalás. — Krumpli-visszatöltés. — Buzacsósz. — Ürge rúgta agyon. — A keresztelő-
levél. _ A fösvény. — Hát a húsa kié lesz? — A kém. —Magyar! meg mered-e tenni? —
Az esőt is megelőző ló. — Hogyan kell a házasoknak élniek? — Dehogy megfagyott! —
A lefagyott sátorfa. — Az okos ló. — A czigánynak csirke nem kell. —• Hogy rőfe a
vászonnak? — A botozást ki nem állja. — A dinnyetolvaj. — A bagarja. — Az őr. —
Czigány a borbélynál. — A szolgabiró zárassa be a kapuját. — De hamar az orrodra vet-
ted? — Habakuk.— Egy kenyér. — A szabadelvű czigány. — Czigány a vallástanitáson. —
Bocsássák csak szabadon! — A penitenczia. — Kis pohár.

Legújabb magyar levelező vagyis tanácsadó
a tárgadalmi és a közélet minden körülményeiben és a kereskedői viszonyok-
ban szükséges, hasznos és nélkrüözhetlen segédkönyv a helyesírás-, levélirásnál,
mindennemű iratok, okiratok, keresetek, szóval minden;MinU peres és nem peres ügyek beni
eljárásnál, a magyar felelős minisztérium által kiatíott közigazgatási és törvény-
kezési rendeletek, 1*65/* ki országgyűlési törvények, s uj polgári perrendtar-

tás szabályaihoz alkalmazva:
földbirtokosok, kö2íégi jegyzők, elöljárók, kerenkedö'k, iparosok, s Haliban mindenki tzámára

irta KASSAY ADOLF.
Nyolczadrét, 21 iv, o82 lap, fűzve. Ára 1 forint.

A közéletben előforduló magán- és jogviszonyok által előidézett körülményekben
e mü mindenuemüek és ranguaknak tökéletes útmutatást nyujtand.

Jelen müvet a tisztviselők ugy mint földbirtokosok, községi elöljárók teendőik
körébe vágó, és a magánosok is a családi viszonyokban, jogi, közigazgatási ügyekben
haszonnal forgathatják.

Tartalmazza pedig a levelező-könyvet, mely magában foglalja a helyesírás s levél-
írás szabályait, a közélet minden viszonyaiban előforduló levélmintákat. A jogviszonyokra
vonatkozó okiratok, szerződések, nyugták, bizonyítványok, a felelős magyar minisztérium
rendeletei és az 1865/8-ki t.-czikkek, az uj polgári perrendtartás szabályaihoz alkalma-
zott, a bíróság előtt és bíróságon kivüli, a telekkönyvi, úrbéri, váltó, — a közigazgatási
eljárásra, u. in.: adó, ipar, kereskedelmi ügyekre vonatkozó mintákat az emiitett rendele-
teknek és országgyűlési törvényeknek szabályaival.

Legújabb és legteljesebb pesti magyar-német

házi titoknok vagyi* levelezökönyv.
dóHiv tanácsadó

minden rendű és ranguak számára.
Mindennemű a közönséges életben előforduló

levelek szerkesztésében.
Magában foglaló:

átalános és külön szabályokat a levélírás módjáról, mindennemű ügybeli, barátságos és
szerelmes leveleket, biléteket és kérelemleveleket, czimeket és levélfeliratokat, bevezetési

s befejezési formulákat.
Hetedik, tetemesen bővitett s javitott kiadás. — 8-rét, 330 lap, fűzve 1 ít. ujp.

A diszes társalkodó vag>is világba termett ember.
Hasznos kézikönyv mindennemttek és raneuak számara.

Magában foglalja: az illem és udvariasság minden alkalmak- és viszonyokhoz mért sza«
bályait; továbbá mindenféle társas-játékokat, mesterfogásokat, számfeladványokat, jóslato-
kat, élezeket, énekeket, szavalmányokat, rejtett szókat, találós meséket, emlékverseket,
alkalmi üdvözleteket,szerelmes leveleket, házassági ajánlatokat, felköszöntőket, virágnyel-.

vet, a szinek jelentését stb.
Negyedik tetemesen bővitett s javitott kiadás. 12»rét, 438 lap. Szines nyomtatott

borítékban kötve 1 ft. 20 kr. ujp.
A nyugati nemzetek irodalma gazdag ily kézikönyvekbenjeléül annak, hogy, habár

a társalgásra megtanítani szakmányképen senkit sem lehet, -mindazáltal tapasztalásból
elvont szabályokkal, tapintatos útmutatással a tanulni szerető ifjú embert tájékoztatni
szükséges.

E kézikönyv ily útmutató akar lenni a mivelt társalgásra átalában, — különösebben
czéllul tűzvén ki azt is, hogy a magyar ifjúságot magyar szellemben képezze a nemesebb
társalgásra, vagyis, hogy magyar társalgási kézikönyv legyen.

Nem mulasztotta el e tekintetben összegyűjteni mindazon társalgási játéknemeket,
feladványokat, s kivált azon népies találós meséket is, melyek magyar társaskörökben
divatozni szoktak. Ugy, hogy a könyv e nemben az előbbeni kiadásokhoz képest sok ujat
s érdekest foglal magában.

Ifjú embernek ssendes tanácsadóul kínálkozik e könyvecske, s midőn a helyes társal-
gási modorban a középu; at körvonalozza •. megóv a túlzástól, s elszoktat az álmodorosságtól

Azért szabadjon reménylenünk,hogy mikéntaz elöbbení kiadások gyors kelendőség-
nek örvendettek,ugy ezen uj kiadás is kapós vendég lesz magyar ifjaink és leányaink előtt.

A valódi szakácsság vagy: legnjabb alapos és teljes

Pesti Szakácskönyv.
Oly gyűjtemény, mely 972 biztos és több évi tapasztalás áttal jónak bebizonyult szabályt
foglal magában, melyek szerint minden jól rendezett háztartásnál megkivántató hus- és
böjti ételeket, mint szinte a legjobb s legjelosb csemegéket, süteményeket, kocsonyákat,
befőtt gyümölcsöt, fagylaltakat és likőröket stb. legalkalmasabban, legolcsóbban és legiz-

letesebben készíthetni.
Saját tapasztalata és sokféle kisérletei után pontosan és érthetóleg leirva, kiadta egy a

szakácsságban különösen jártas magyar gazdasszony.
Hetedik bővitett és jnvitott kiadás, 18 fametszettel. 8-rét,391 lap.Kemény borítékba

kötve 1 ft. 10 kr. ujp.
Ha valamely könyv a hetedik kiadásban jelenik meg, akkor már teljesen felesle-

ges annak további ajánígatása, mert 10,000 példánynak az elkelése mindennél jobban
bizonyítja azt, hogy a könyv j ó és liasznoí lévén, nagy keletnek örvendett. A számos
szakácskönyvek között az első hely mindenesetre a Pesti Szakácskönyvet illeti, nincs
egy sem, a mely oly czélszerüen volna rendezve s oly olcsó árért oly sokat tartalmazna.
A 972-féle szakácsi utasításon kivül még 6—24 személyre étlapot is tartalmaz a közönsé-
ges és böjti napokra. Mindazon nőknek, a kik jól, Ízletesen s olcsón akarnak főzni,
s mindazoknak, a kik magukat a hasznos szakácsmüvészetre szánják, ezennel sfirgetöleg
ajánljuk a „Pesti Szakácskönyv"-et; kapható Magyarország és Erdély minden könyvke-
reskedésében. A kiállítása diszec, a nyomása nagy és világos.

A mezeigítzíia barátját.
Dr. GLOGER nyomán a 7-dik német kiadás után

közli HANTÓ LAJOS.
Nyolczadrét, fűzve 2'» krajezár ujp.

Ezen kis munkának átalánosan elismert becsét eléggé bizonyitja az, hogy már eddig
(1858 óta) hét német kiadás jelent meg belőle, közte több 24,000 példányban, — egy
cseh,két lengyel,egy orosz,egy svéd,egy dán, egy norvég, egy hollandi, egy franczia,a szán-
dékolt spanyol és olasz kiadásra nézve nem nyerhettem felvilágosítást. Egyedüli óhajom
e műnél az, hogy a benn nyilatkozó szellem nálunk is minél nagyobb körben találjon
érdekeltségre s nyerjen érvényt a gyakorlati életben.

5°|0-tes kamat-tábla
más kamattáblai alkalmazással is, napokra, tized-számítási rendszer szerint;

kidolgozta Keresztes Fcrcncz,
a hazai első pesti takarékpénztár-liquidatora által.

v 4-rét, fűzve 50 kr.

klSEBB IMAKÖNYV
evangy. keresztyének számára.

Készítette d r . S Z É K Á C S J Ó Z S E F ,
pesti avangy. lelkész, bányakerületi superintendens.

Egy czimképpel. Kis 8-r:t. Vászonba kötve 80 kr., vászonba kötve aranyvágással
1 ft. 20 kr., bőrbe kötve aranyvágással 1 ft. 50 kr., franezia bőrbe kötve kapocscsal 2 ft.
50 kr. ujp. —•——

Imádságok és buzgólkodások.
Evangy. prot. keresztyének számára.

Készítette SZÉKÁCS JÓZSEF.
Harmadik kiadás. Egy aczélmetszettel (423, kis 8-rét.) Irópapiroson, fűzve 1 ft,

80 kr. — Vászonba kötve 2 ft. 30 kr. — Bőrbe kötve aranyvágással 3 ft.— Chagrinbőrbe
diszkötésben 5 ft. 968 (3-3)

Kiadó-tulajdonos Ileekenast Gnsztáv7 — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

2-ik szám Tizennyolczadik évfolyam.

Pest, január 8-án 1871.

Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujsáíf és Politikai Újdonságok egy fitt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

f ^ F " Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppolik Alnjos, Wollzeile Nr. 22. és Hansenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-díj, külön minden igtatáa után 30 krajezár.

A közélet s irodalom egy régi derék
munkását mutatjuk be ma olvasóinknak,
midőn'Zichy Antal, a magyar akadémia és
Kisfaludy-társaságtagjának azl848-; 1861-
és 1865-diki országgyűléseken volt kép-
viselőnek s jelenleg a Budapest-fővárosi
tankerület felügyelőjének arczképét kö-

Zichy Antal született 1823-ban Somogy-
inegyében, ősi birtokán Zala helységben.
Atyját korán elvesztette. Édes anyja, Eper-
jessy Juliánná, egy magas lelkű s ritka mű-
veltségű nő, vezérelte az ő és öcscse Mihály
neveltetését. Ez utóbbi, távol
hazájától, hirneves festő lett,
s a sors szeszélye által a czá-
rok udvarába vetődvén, ott is •
fenn tudja tartani a magyar
név becsületét.

Antal ellenben a közjogi
pályára készülvén, kora ifjú-
ságától kezdve hazájának szol-
gált. Tanulmányai, melyeket ,
kora érettséggel, úgyszólván
maga válogatott és irányzott,
a történeti és jogi tér felé irá-
nyultak ; de a szép érzése is
korán fejlődött ki a benyo-
mások iránt fogékony kedé-
lyében. Már a negyvenes évek
kezdetén megjelent neve, zseb-
könyvek s szépirodalmi lapok-
ban, néhány csinos költemény
alatt; a nélkül, hogy határo-
zottan az irói pályára szánta
volna magát, inkább csak iz-
lés- és irály gyakorlatul.

Az 1843/4-ki országgyűlés'
utánMosonmegyében |aljegyző
s majd tiszti ügyész lett s a me-
gyei vitatkozások élénk küzd-
terén próbálgatta szónoki szár- ' *
nyait. A 1848-diki képviseleti
első országgyűlésre innen vá-
lasztatott képviselővé is az alig
25 éves ifjú , a mi jele, hogy
már ekkor kiváló szerepet ját-
szott megyéjében s alkalmasnak tartaték
nagyobb szerepre is a közéletben. Az 184%-
diki örökre emlékezetes országgyűlés tár-
gyalásaiban, minden változaton, élénk részt
vett.

A forradalom szerencsétlen fordulata öt

Z i c h y A n t a l .
is hosszú tétlenségre kárhoztatta. Haynau
ismeretes államcsinye folytán, a képviselők
tömeges megkegyelmeztetése alkalmával a
hadi torvényszék elől megmenekülvén, So-
mogymegyébe pusztai magányába vonult s
idejét csendes tanulmányok és gazdaságá-
nak rendezése között osztotta meg. A nem-
zeti élet e gyászos korszakába esnek magán-
élete szerencsétlenségei is. Első nejét a
halál rabolta el tőle. Néhány évi bús öz-
vegység után újra megházasodván, második
nejét és kis magzatát is kora sirba kellé
kisérnie.

Z I C H Y A N T A L .

Vigaszt a munkásságban s különösen
könyveiben keresett. Történeti s politikai
tanulmányaival különös előszeretettel for-
dult Anglia felé s az alkotmányosság és
nemzeti belerő e klasszikus hazájának törté-
neteiből s intézményeiből tanúságokat vonni

saját hazája javára, tekinté a legjobbnak,
mivel a remélhetőleg nemsokára ismét
megnyilandott közélethez maga részéről elő-
készülhet. S mert tényleges tanúságai mel-
lett, élénk érzékkel fogta föl a történet
bölcseimi és költői oldalát is, tanulmányai
nemcsak a hasznos, hanem a szép terén is
gyümölcsözök voltak, mint későbbi iro-
dalmi munkássága megmutatta.

Az 1860-diki politikai fordulat őt is a
közélet terére szólította ismét. Uj pályáját
Zichy Antal, mint Somogymegye főjegy-
zője kezdé meg 1860. végével, s nemsokára

mint a tabi választókerület-
nek egyhangúlag megválasz-
tott képviselője folytatta, az
1861-ki országgyűlésen. Zichy
a felirati párthoz tartozott, s
országgyűlési beszédein kivül
politikai czikkei s egyéb irodal-
mi munkálkodása által (mely-
ről alább szólunk) is magára
vonta a közfigyelmet.

Az országgyűlés eloszla-
tott. S négy évi szünet lön is-
mét az alkotmányos életben.
Nem a tétlenség, az előkészü-
letek ideje. Az eszmék érle-
lődtek s határozottabb pro-
grammok keletkeztek. Ez mul-
hatlanul pártalakulásokra is
vezetett, s Zichy, az ujabb
1865-ki országgyűlésre, előbbi
kerületéből ugyan, de már
csak (bár igen nevezetes) szó-
többséggel választatott meg,
— ugyanott, hol a legutóbbi
választáskor, a jelen ország-
gyűlésre , a felülkerekedett
ellenzék elől már hátrálni is
kénytelenittetett.

Az 1865/g-ki országgyűlés,
a harmadik melyet kiszolgált,
volt életének legtevékenyebb
korszaka. Ez országgyűlésen
számtalanszor volt központi
előadó, többi közt a nagyfon-

tosságu közoktatási törvénynél is, me-
lyet különös előszeretettel tanulmányo-
zott, s melyen tolla nem egy javitó nyo-
mot hagyott. Legnagyobb hatást tett egy
a megyék rendezésével kapcsolatban álló
esetleges kérdésben rögtönzött előadói zár-
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beszéde, mely parlamenti szónoki tehetségét j Fejlett és nemes Ízlést mutattak kisebb
egész teljében tüntette ki. E szónoki tehet- irodalmi s tárcza-dolgozatai, melyeta „Ko-
ség nem az imponáló hangban, nem a szik- szorú"-ban stb. közölt. Átalában, mint sty-
rázó élczekben s metsző gunyorbau, nem a j listát, csin, eszmedússág s forma-érzék jel-
tetszetes frázisok virágaiban, hanem az esz- lemzik.
mék tömöttségében, a felfogás alapossága- \ írói érdemeiért először a Kisfaludy-
ban s a formai kerekdedségben áll. Nem társaság választásában érte kitüntetés. Itt

nem elragadó, hanem megnyerő s a szónoklatról tartott s külön füzetben is

füzetet képezhető) tüzetes jelentést irt. — í rálója.
Az uj házszabályok megalkotásában is neki j Az akadémia, legutóbbi (1870) nagy
jutott a legtevékenyebb szerep s a legtöbb ! gyűlésén választotta meg levelező tagjává
munka. az I. (nyelv- és széptudományi) osztályban

s székét csak e napokban foglalta el, Ho-
ratius összes szatíráinak fordításával s a
hozzájok irt bevezető értekezéssel.

Zichy Antal egyénisége kedves és meg-
nyerő. Szelidség és szilárdság egyesülnek
banne, s meggyőződéseit annyi erélylyel
mint szerénységgel mondja ki. Munkássága

A közoktatási törvény életbeléptetésé-
nél, melynek országgyűlési előadója volt,
ismét tevékeny szerep jutott neki, a végre-
hajtásban is. A testvér fővárosok, népessé-
güknél s még inkább fontosságuknál fogva,
külön tanterületet képezvén a törvény sze-
rint, Zichy Antal a budapesti tankerület
kir. tanfelügyelőjévé neveztetett ki, s egész
odaadással fogott a fővárosi tanügy rende-
zéséhez. Alig volt ezzel valamennyire ké-
szen, — midőn a nemzeti színháznál beál-
lott személyi változások folytán, előbb har-
madmagával, nemsokára azonban egymaga
állíttatott CÍ fontos nemzeti intézet élére,
ideiglenes igazgatóul. Néhány havi buzgó
és szakértő működés után, midőn végleges
kineveztetése már csak napok kérdésének
látszott, váratlanul egyszerre visszalépett.
Egész lelkesedéssel s buzgalommal fordult
ismét (különben is abba nem hagyott) tan-
felügyelői teendői felé, hol épen a már előbb
tervezett egyetemes tanítói gyűlés és tan-
eszköz-kiállitás rendezése s vezetése várt
reá. S ezt is, mint elnök, oly tapintattal és
sikerrel hajtotta végre, mely az ország ösz-
szes tanítóinak, sőt a tanügy minden barát-
jának elismerését vívta ki számára.

Közpályája fölött azonban korán volna
még ítéletet mondani; munkája javában
van még. Hátra van azonban fölemlítenünk
irodalmi működése fővonalait. Két irányban
működött: a publiezistai és a szépirodalmi
téren.

Nem említve ifjúkori dalköltöi kísérle-
teit, s a politikai lapokban közlött vezér-, s
egyéb czikkeit, publiezistai dolgozatai kö-
zül, mint önállókat, azon röpiratait emiit-
jük, melyekkel ö is igyekezett előkészíteni
az 1867-ben végrehajtott kiegyenlítést ha-
zánk és Ausztria között: „A kérdéshez,"
„Szabadelvű konzervatív politika," stb. Ata-
lánosb elismerésben részesültek angol tör-
ténelmi tanulmányai, melyek közül a kiseb-
beket: (Cromwell, Stratfbrd) a „Budapesti
Szemlé"-ben adta ki, mintegy előfutárjaiul
ugyan e czimü drámai költeményeihez.
Önállóan pedig: Anglia történetét a forra-
dalomig; rövid vázlat csak, azóta már újon-
nan át is dolgozva s 2-ik kiadásban sajtó
alá készítve, egyébiránt inkább csak beve-
zetésül szolgáló mű az utána következőnek.
S ez, tulajdonképi főműve: Az angol forra-
dalom története; első eddig e nagy érdekű
tárgyról irodalmunkban, melynek különös
érdeme van a magyar viszonyainkhoz vont
érdekes és alapos párhuzamokban.

Ugyan e történelmi tanulmányok adták
az anyagot s a kedvet is, költői munkálko-
dása legkiválóbb termékeire is.,,Stuart Má-
ria," „Cromwell vagy a nagyság átka" és
„Strafford" czimü drámai költeményei ezek,
melyekben egy nálunk kevéssé müveit s
alig méltányolt münemet, a „történet-böl-
cselmi drámát" képviseli, melyek becsét,
bár a költői ihletés s művészi bevégzettség
sem hiányzik bennük, főleg mégis a kor-
festés s a történelmi alakok jellemzése képezi.

rendkívüli s a tért, melyre hivatik, folyvást
nevekedő szeretettel s tevékenységgel sze-
reti és szokta megművelni. Egész lélekkel
csüng rajta s mintegy szivkérdést csinál a
tárgyból, melylyel foglalkozik. Innen az
eredmények, melyeket fölmutatni bírt min-
dig, — a köztisztelet és rokonszenv, mely
közpályája mindenik terén kisérte.

— a-

A tolakodó.
H o r a t i u s s z a t í r á j a -

(I. k. 9. sz.)

Mentein, tán u szent utón '), a mint tartja szo-
kásom,

holmi hiábavalón elmém elmélyed egészen.
Íme, elém áll egy, a nevéről ismerem, és csak
fogja kezem: ,hogy vagy, mit mívelsz, kedve-

sem, édes?'
."). ,Jól, köszönöm,' s mondok minden jót szinte

viszont én.
ívem tagit. ,Nos hát mit akarszr" kérdem. ,Te

nem ismersz?
szinte tudós vagyok." Ugy, hát annál többre

beesüllek,
mondom s utjábol. keresem, ha lehetne kitérni,
m»jd sebesen lépek, majd állok. m.»jd az inas-

nak
10. sugdosok egyetmást, végig foly azonb' a ve-

rejték
hátamon. Oh Bólán, be irigyleni kezdem a

boldog
vérmérsékletedet,mialatt amaz összeliadar már
mindent, a várost sa filut dicséri. S midőn nem
válaszolok: ,Látom, szabadulni kívánsz te,

ugyan már
15. rég veszem észre: de mit sem tesz: nem eresz-

telek én el;
bárhova méssz, kisérlek,' mond. ,Nincs arra de

szükség
hogy fáradj: beteget nézek meg, a kit te nem

ismersz,
messze tul a Tiberen, a Caesar kertjei táján 2)
,ugy sincs más dolgom, nem röstelem: elme-

gyek addig.'
20. A fülemet leeresztem, mint a szegény csacsi,

a kit
kellőn túl terheluek meg. Majd ujra reá kezd:
jól ismerve magam, Viscus, Varius se lesz

inkább
a te barátod: mert többet mint én ki tud irni
s kész verset hamirább? tánczolui ki birna

kecsesben
25. nálamnál? s szavamat még Hormogenes is

irigyli. 3)
Közbenszólani most vanidő : ,Van-e édes anyád,

vagy_
más rokonod, ki reád gondol?' ,Nincs senkim,

a földbe
raktam mind.' Mily boldogok ők! én hátra

vas>"vok még.

Végezd, mert látom már gyászos végzetein, a
mint

3O.megjóslá nekem azt gyermeknek anyóka Sabella:
.ezt nem erős mérgek, nem az ellen fegyvere,

oldal-
fájás sem, s kehe fogja kiirtani skései köszvény:
egy fecsegő lesz veszte, azért csakis a fecsegőket
kell, ha okos, mire majd megnő, kikerülnie

mindig.'
35. A Vestáékhoz jöttünk már '), egy negyedén tul

a napnak, véletlenül ép a birái elébe
kell vala mennie, vagy tüstént elveszti perét is.
,Hogv ha szeretsz, légy mellettem' mond.

V eszszekel én, ha
értek az ily ügyhez, vagy bár ismerem a tör-

vényt.
40. Meg sietek, tudod.' ,ö kétkedve tűnődik: a

pert vagy
engem hagyjon-c el?' ,Bi z o ny engem.' ,Nein te-

szem- úgymond,
s cs ik megy elől. B.ijos a győztessel küzdeni,

látom,
hát követem, Maecenással, folyt ttja, miként

állsz?
Ritka jut el hozzá, oly jó'.an eszű, a szerencse

45. kedvezni '-nyeivel jobban nem is élt soha ember.
Hogy ha bejuttatnál oda, én mindenbe segitnék
néked. Akárhova is legyek én, ha te mind ki

nem ütnéd
a többit.' ,De nem ugy van az ám, mint kép-

zeled, e ház
minden ilves szenytől oly tiszta, minő soha

sem volt.
50. Az már számba se'jő: egynek hogy többje

van-é vagy
tán ha tudósb: a helyét jól megleli mindegyik

ottan.'
,Mit mondasz? majdnem hihetetlen.' ,Mégis

az u»v van'
-lobban feltüzeled vágyam, bejutni e körbe'.
Jó, csak akarj; a minő a te érdemed annyi

sikert is
55. VÍVSZ ki magadnak; lesz a ki szívesen enged,

azért is
vannehezitve előbb a belépés. Rajta leszekmajd,
mind megvesztegetem szolgáit; bár ma ki-

zárnak,
holnap azért ismét jövök: a helyet és az időt

mind
jól kileseni, s elkísérem. Hiszen ingven az élet

60. mitsem adott a szegén}- embernek.' Míg foly
ez, ime

Fuscus Aristiusjön, jó emberem, és ki amazt jól
ismeri. A mint áll; honnan jösz? és hova tar-

tasz?
kérdjük, megfelelünk. Megrázva szorongatom

egybe
tétlen karjait, és intek, szememet meg az égre

65. forgatom, hogy szabadítson meg. Gonoszul
mosolyog, nem

értve el a ezélzást: elfutja epémet a méreg.
,Azt mondád, valamit titkon fogsz közleni

vélem
négyszemközt.',Emlékszem rá, alkalmas időben
megmondom: de ma szombat van: esik a kurta

zsidókat
70. botránkoztatnók.' 5) ,Nem adok rá semmit.-

,Igaz, de
olyan erős én nem vagyok, én csak a nagy so-

kasággal
tartok, azért máskorra, bocsáss meg.' Hát ez

a nap már
énnekem oly feketén támadt fel? A szívtelen

elmegy,
késre hagyott. 6) De szerencse, az ellensége

reánk tör.
75. Hát te gonosz hol jársz? tanúnak hí; 7) én a

fülemmel
billentek: viszi az, s lármázva ragadja magával,
ntigy zaj lesz körülünk. Csakis igy mentett

meg Apolló!
Zichy Antal.

' ) Via Sacra, Róma egyik íoutezája.
*) Július Caesar ültetvényei in Janiculo, melyeket a

népnek ajándékozott, majdnem egy óra járásnyira voltak.
•) Ilermogenest mint híres énekest már ismerjük. Sat.

II . és III . Vesd b. Sat. X.

' ) Ad Vestas t. i. Vestae, t. i. templomához értek, mely
balra volt a Capitolium és Palatium közt.

*) Szöveg: ,,hodie trieesima, sabbata," a mi Dödei-lein
Szerint szombatot is és egyúttal azon hó 30-dik napját je-
lentheti. „Kurta'" zsidóknak gunyképen nevezi a körülme-
téltetés miatt. A rómaiak, a leigázott népek vallásos szer-
tartásait tisztelték, sőt, a mennyire lehetett, isteneikkel
együtt a maguk religiójíba is beolvasztották; a zsidók tü-
relmetlen igazhitüségével ez nehezebben ment. Vesd ö. V
sat. 97 v. és IV sat. ut. v.

6 ) Subcultro Iinquit,mint egy késsel leölendő áldozatot.
7) A mi fecsegönknek, ugy látszik, épen kitűzött ha-

táridőre a biró (praetor) elótt meg kellett volna jelennie, s
ezt elmulasztván, ellenfelének joga volt, H. tanúságára hi-
vatkozva — öt erővel is elvitetni. Csakis igy lehetett meg-
menekülni tő le !

Kirándulás Altcnbiirír vidékére.

ugy nevezett wendek, — mely bár a német idő, midőn 200-nál több német államocska
czivilizáczióba teljesen beolvadt, üs nyel- j volt!) politikai tekintetben ártott a német-
vét is rég elfeledé, s ma a német nyelvet ségnek, s ez volt fő oka, hogy kifelé
beszéli, mindamellett ősi szokásaiból egy-
két vonást megtartott, igy viseletét, s a bir-
tokközösséget,
ságai miatt, ha
zetességei, de mindenesetre

ep e megtartott ös saját-
nem is Németország neve-

annak különös-
ségei közétartozik. A kit sorsa Szászországba
vezet, egy kellemes napot mulaszt el, ha fel
nem keresi a jó altenburgi wendeket; mert
valóban igen sok érdekes sajátsága van a
földnek, melyet laknak, s mulatságos kiné-

eddigelé nem nagy hatalmi súlyt fejthetett
ki: de másrészről meg kétségkívül áll az,
hogy ha Németország ogy egységes állam
lett volna, alig dicsekednék oly roppant
műkincsekkel s tudományos gyüjtemények-

szetek pártolásával pótolták. Ki ne hallott j volnának, mindig a legidősebb leány. Ez az:
volna a weimari udvar költőiről, a drezdai ! oka, hogy a birtokok legtöbbnyire együtt

A SZ;>SÚ tartományok legkisebbikében, j s müncheni udvarok művészeiről? Meg- j maradnak, s több mint 400 parasztbirtok
Szász-Altenburg herczegségben él egy engedem, hogy Németországnak számtalan van, melynek kiterjedése 100 német hold
50,000 lelket számláló szláv törzs, --- az j apró tartományokra való szakadása (volt (Morgón) s 200-on felül, mely 200 holdra

" ' terjed.
A nép intelligencziájának kifejlesztésére

van a fővárosban egy igen jól szervezett
mezőgazdasági szakiskola; s az egész kis
országban 192 népiskola, melyekben a taní-
tói fizetések minimuma 300 tallér.

Van azonban e nép szokásaiban egy min-
denesetre kárhoztatandó kinövés : az arisz-
tokratikus gög, mely nemcsak a házasulá-
soknál, hanem a társas életi érintkezé-
seknél is a legfeltűnőbben nyilatkozik. Egy

négyes fogatú" polgár a világért sem adná

zésü a viselet, melyet az alsóbb nép hord, i számláló Altenburgnak

kel, mint dicsekedhetik tényleg a sok apró
német fejedelem mü- s tudománypártolása
folytán. Altenburg ugyané tekintetben sze-
gényebb, mint akármelyik másik szász fő- _ _ _ _ _ _
város, de azért a kis, alig 19 ezer lelket I leányát egy „kettős fogatúhoz" s

elannyira, hogy egy cseppet sem csodálko-
zom, ha még a nehézkes s komoly szász
kedély is humoros hangulatba iö az alten-.1°burgi paraszt-asszonyok csoda-öltözetének
láttára.

Lipcsében tartózkodván, nem állhattam

van
ez

oly udvari
színháza, mely a mi Pestünkre is beillenék,
van ezenkívül a herczegi palotában csinos
fegyvertár s történelmi műemlékek gyűj-
teménye, igen becses könyvtár; van ezen-
kívül a városban múzeum, melynek kép- s
szoborgyüjteménye természetesen eltörpül

meg én sem, hogy néhány barátom kisére- j a drezdai világhírű gyűjtemények előtt;
tében ki ne ránduljak a Lipcsétől 5 mfldre | ám mindegy, ha kisszerű is, mégis mily jó-
fekvő Altenburg vidékére. Rám nézve fokozá
az altenburgi ut érdekességét még az a kö-
rülmény is, hogy egy kis német állam fő-
városát, s vidékében Németország legsű-
rűbben lakott földjét lesz alkalmam meg-
ismerni.

Az ut Lipcsétől Altenburgig gyönyörű,
termékeny s sürün lakott vidéken vezet
keresztül. A másfél óra, mely alatt a gőzko-
csi e vidéket átfutja, arra nézve, ki egy
vidék szépségét nem pusztán égbe meredező
sziklák, lombos erdők regényes változatos-
ságába helyezi, valóban kellemes benyomá-
sokat hagy maga után. Apró, csaknem kizá-

tékonyan hat az a város s vidék lakossága
Ízlésének kifejlesztésére.

A város megszemlélése után utunk fö-
ezéljának, az altenburgi népélet, szokások s
viselet közelrőli megtekinthetése végett
egy kis sétára határoztuk el magunkat. A
gyalog-parthiek Németországban igen szo-
kásosak. Ünnepnapokon a falusiak a vá-
rosba, s a városiak falukra mennek, egy-egy
pohár sörre. Így, bár már a várostól két
óra járásnyira jártunk, mégis szakadatlanul
találkoztunk altenburgiakkal, kik tán ha-
sonló czélból, mint mi, a környékbeli falvakba
siettek. Aztán mondanom sem kell, ho

rólag emeletes házakból álló falvak marad- a legszebb rendben tartott mű-utak állanak
nak el a sebesen haladó gőzkocsi mentében;

zsellér sorsúhoz; de sőt tovább mennek, s ez
osztálykülönbséget fentartják összejövete-
leiknél is. A négyes fogatú polgár nagyon
megharagudnék, ha a sörházban (a német
sört iszik!) egy két fogatú ülne melléje,
vagy pláne egy zsellér sorsú! Megvan mind-
egyik felekezetnek a maga külön asztali

s egymás után tűnik fel s el egy magas
műveltségi fokon álló vidék gyönyörű táj-
képe. Akár merre forduljon a szem, min-
denfelé az emberi szorgalom s haladás nyo-
mait látja. Mükertészetek, mesterségesen
öntözött rétek, itt-ott fás ültetvények s
gondosan müveit szántóföldek, majd füs-
tölgő gyárkémények vonják magukra az
utas figyelmét. Minden talpalatnyi föld
müvelés alatt; még a vasúti töltéseknek
sem hagynak nyugtot, hanem beültetik
gyümölcsfákkal.

Tiz órakor Altenburgb'an voltunk, s min-
denekelőtt megnéztük a várost. A herczegi
palota, egy különálló sziklán épülve büsz-
kén tekint alá a körülötte elterülő magán
házakra. S talán ez az egyetlen jel, mely
oda mutat, hogy fővárosban vagyunk. A
város maga szorgalmas, iparos s kereskedő
város, s ha mégis van rajta valami fővárosi
színezet, azt leginkább ások „udvari" titu-
lussal ékeskedő kereskedői s iparos czégek
adják meg. De hisz, hogy is lehetne többet
várni egy
városától
mint csúfolni szokás

a sétálók rendelkezésére.
Egy magyar emberre

szokta a falvakat
nézve, ki meg-

meg legkultiváltabb
vidékeken is egymástól több óra járásnyira
képzelni, kétségkívül szokatlan jelenség a
vidék, melyet néhány vonásban megismer-
tetni akarok. Minden ezer lépésre Qgy-egy
falu, ugy hogy átlag 20 falu esik egy négy-
szög mérföldre! Ha jól emlékezem, Debre-
czen városának 12 O mfld határa, s 46 ezer
lakossága van; Altenburg Összes kiterjedése
nem több, mint két akkora Debreczenénél,

a.
Viseletük igen sajátságos. A férfiak vise-

lete még tűrhető a szemnek. Kerek fekete
sapka, kurta dolmány, fekete bőrnadrág s
térdig érő s szorosan a lábra feszüli csizma.
Átalában az egész alak egy véghetetlenül
megelégedett békés, természetű nyárs pol-
gár jellegét hordja magán. De sokkal komi-
kusabb az asszonyok viselete. A főre szoro-
san simul egy burnaszövetü keszkenő, mely
hátulról egész kis vitorlává növi ki magát,
szélesen simulván a hátra, ugy hogy a
nyakból semmit sem enged látni. Elölről a
mellékeit kemény papírra húzott szövet,
mint egy vértmü takarja, mely merészen
emelkedik fel egész az állig, ugy hogy a főt
mintegy tartani látszik. E szörnyen elbarri-
kádozott feltesttel tökéletes ellentétet ké-
pez a közép s altestnek nagyon is liberális,
szabadon hagyása. A középtestet térdig érő
vastag szövetü trikó fedi, mely azonban oly
szorosan feszül a testre, hogyannak minden
alapidomait előtünteti, elölről szerencsénkre
bő selyem kötény védi a testet, s a paradi-
csomi viselet hiányait; hanem annál pusz-
tábban nyúlnak ki aluí a lábak, s a hófehér
harisnya természetes őszinteséggel tünteti
fel az egész lábikra-apparátust.

Sokat gondolkoztam a fölött, de megfej-
teni nem birám, honnét van az, hogy e nép

feledheté, de viseletét nem birta elfeledni ?
Avagy tán a hiúság erősebb az emberben a
nemzeti érzületnél?! 'Dnbner Rudolf.

s ime e kis tartomány 10 várost s 464 falut nemzetiségét, nyelvét, ős hazáját teljesen el-
számlál. Mennyivel előnyösebb az altén- ~ ' "'^
burgi parasztok helyzete a debreczeni czivi-
sekénél! Míg a debreczeni ember órákig tartó
utat kénytelen tenni, míg tanyájára jut, az
altenburgi földmives úgyszólván lakásáról
áttekintheti földjeit.

Közelről tekintve e kis falukat, minde-
nekelőtt feltűnik a nagy takarékosság az
udvartelkekben. Egy altenburgi falusi ház-
nak nincs nagyobb udvara, mint a mi ele-
gendő arra, hogy egy kocsi rajta

Képek a hazai népeiéiből.
Falusi udvar télen.

megfordul-
i egy"24 D mfldre~'terjedö ország fő-I hasson. Persze"off vidéken%a-yunk,"hol
sától? Átalában a német apró, vagy í 7 8 4 4 lélek esik egy • mérföldre (nálunk a

tizenkettedrét" álla- legsűrűbben
Cgy

lakott

már nem

is

hagynak óriási

Gazda-ember udvara télen-nyáron megtartja
élénkségét, a tétlenség és heverés soha sem nyom-
hatja rá bélyegét. Nyáron hordanak, csépelnek,
szórnak, szelelnok; mert paraszt-ember, a kinek
cgy negyed vagy fél telke van, nem tarthat külön
nagy szérüs kertet magának, hanem kis gazdasági

._, ^„. csak ! udvarában, mely lakó udvara is egyszersmind, végzi
mok fővarosai nem tarthatnak igényt egy j 3000—3500 fő esik átlagosan egy U mfdre), i minden teendőit. Ott van egy "rakáson ló- és te-
nacv raímti-oi^^H-. fiUntn fiwrávr>o..,in«k Írül. l „ : i„ _/.„u„„ ™.i_ í ' ó r i á s i hén-istállója, sertés- és tyuk-óija, kamrája s min-

hanem ( l c n c - Zsupfüdelü háza alacsonyra s keakenyre
ablakából (hogy a hideg tele torokkal ne

isson be rajta) egyszerre átpillanthatja egész
iizdaságát. Egyébiránt nem ablakból szokta

ő nézni a gazdaságot. Maga fogja, az eke szarvát,
a kapa és a kasza nyelét; s ha gyűjteni „cselédei-
vel" megy, e szó alatt ne valami városias béres
cselédet értsetek, hanem betüeserével, mi a szó
eredeti jelentésének nyomát mutatja, „cseléd"
helyett „család"-ot. Paraszt-embernek családja a

nagy czentralizált állam fővárosainak kül- j § ily orszá^br
pompájára, de együttvéve kétségkívül száz- j szérűs kerteket s tágas udvarokat, ,
szór több hatással voltak a német tudomá- ! eke alá vesznek minden talpalatnyi földet, szabott
nyosság s szépmüvészetek kifejlesztésére, j Hanem annál nagyobbak a házak, de itt is ["J ^
mint az ugy nevezett világvárosok az illető ! a mennyire lehet, kímélik az udvart, s eme- 1S g i W

országok műveltségének előmozdítására letet raknak házaikra.
A sok apró német tartomány fejedelme! A nép, bár mint érintők, rendkívül sürüen

nem játszhatott nemzetközi tekintetben
nagy szerepet, nem sereglettek körülöttük

lakik, átalában jó módú. Rónáit rendkívül
gonddal s intelligencziával műveli, s csak

cselédje.
külországok követei, s nem nehezedett rájuk ennek köszönhető, hogy terményeiből kivi-
nagy országok gondja, de nem hárult visz- j télre való is kerül. Birtokaikat legtöbbnyire
sza rájuk fénye sem: az országászati fényt | osztatlan állapotban művelik; örökös min- U(ivar méo- 'nem halt ki eo-észen. Oly vidéken, a
tehát legtöbbnyire a tudományok s művé- dig a legkisebb fiu, ha azonban fiúk nem | hol nem nyomtatni, hanem csépelni szoktak, egész

Ha végo a nyári és őszi munkának, azért az



télen csattog a cséphadaró s lassanként bánik el
a kevés gabonácskával. A kukoricza-morzsolás
is téli munka, s ha kalákát nem tartanak neki,
estéről-estére morzsolnak mindig annyit, a monnyi
más napra elég legyen a hízóknak.

Az ám, a hizók! ezek az udvar ékességei
télen által; majdnem oly mértékben, mint uri
helytt a kisasszonyok a szalonnak ; harag ne le-
gyen az összehasonlításért, alighanem találó. Igaz,
hogy ezek nem zongoráznak a vendégeknek, csak
röfögnek zengzetesen ; nem is lejtenek deli bájjal,
sőt* ugy szép, minél nehézkesebb totyogással men-
nek a váluhoz; de már a mi a jó vacsorát illeti,
nincs az a gazdasszony, sem jól szoktatott kis-
asszony, a ki jobb vacsorát adna, mint ők, —
persze leölve, a disznótort.

Hanem most még csak hízóban vannak ; s ők
legalább nem is sejtik a titkát, miért tartják őket
oly igen jól, szinte örül a lelkök, mikor a szakaj-
tóban megrázzák nekik a kukoriczát, hogy apró
csöreje nagy kajla füleiket szintúgy csiklándja,
mint csak általuk érezhető mennyei zamata moz-
gékony finom orrezimpájukat, mely majdnem orr-
mánynyá tökélyeslil idővel. Pedig a szakajtóban
rázogatott kukoricza csak a konfekt, melyre majd
ebéd után kerül a sor, ropogtatni — mint Zuboly
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közöttük a fagy, mint a golyó. Élelmi szerekben
hiányt szenvednek, mert a szállítmányokat elfog-
dossák a franc-tireurök, ruhájuk nincs eléggé
hozzá szabva a hideghez, a merre be vonulnak, nem
találnak sommit, mivel a hátráló franczia csapatok
minden felhasználhatót elvittek előlük; a nélkü-
lözés, a hideg, a túlságos megerőltetés beteggé
tesz egész csapatokat, s marsirozás közt hullanak
el az útfélen, mint a legyek. Egy szóval: leírhat-
lan a nyomor a porosz táborban némely levelező
szerint.

Mások ismét ugy irnak a tábori életről, mintha
az nem is lenne egyéb, mint hegyen-völgyön la-
kadalom. A hová bemennek, ha nem fogadják is
triumfussal a lakosok, azt csak azért teszik, mert
félnek a franczia katonáktól. Szívesen előadják
mindenüket, a mijök van s fraternizálnak velők.
Néhol a makacskodás ritka esetében egy kis jól
alkalmazott „erély" felnyitja a pincze-ajtókat és
magtárakat. A porosz katona, a mint valahová
belép, rögtön kényelembe teszi magát s berendezi
környezetét a maga gusztusa szerint, mintha ott
akarna letelepedni. A legszebb szobákban laknak,
a legpuhább ágyban feküsznek, a legjobb falato-
kat nyelik. Az „Erbswurst", a borsóhurka, mely-
ből már tiz milliót ettek mog, nem fogy ki soha,

lyet. Vas-, ország- és gyalogutak igen sok ponton
keresztül kasul metszik egymást, ugy hogy a vidék-
kel ismeretlen ember nem tájékozhatja magát.
Aztán az utak minémüsége is sokat tesz. A gya-
logút például alkalmas lehet kisebb gyalogcsapa-
tok szállítására, de már az ágyuk elrekednek
rajta. A poroszok tehát ugy segítettek magukon,
hogy a keresztpontokon útmutatókat állítottak
fel, melyekre pontosan föl van irva: „Ut X felé
gyalogcsapatok számára", „Ut Y-ba a könnyű
ütegeknek", „Ut a Z. őrállomásra" stb. Ugy hogy
a csapatoknak lehetetlen eltévedni.

A cserépkályhák nagy szerepet játszanak a
Paris körüli táborban. Minden kis csoport bir
egygyel, a mellett fűtözik, azon főz. A Nogent kö-
rüli csapatok egy rejtett üreget fedeztek fel, mely-
ben tömérdek élelmi szer volt. Közel ez állomás-
hoz foly el a Marne folyó. Ennek a partján egy
elhagyott gyárat találtak a poroszok. Megnézték s
ugy találták, hogy az tésztagyár. Laskát, makaró-
nit s egyéb tésztanemüt készítettek benne. A po-
roszok rögtön kiválogatták csapataikból a molná-
rokat és pékeket s neki állították a gyárnak. Pár
nap múlva a gyár ugy dolgozott, mint béke-időben.

A német csapatok gyakran akadnak szándé-
kosan eltemetett pinezékre, a mikben aztán ezreit

uram (a kicserélt fejjel) kivá ta volt a z-ibot. Az
első s valódi tálétel az a finomra őrölt árpadará-
ból, melog vizzel, vagy épen pompás aba-lével
leöntve készült remek csáva, a váluba elejökbe
tálalva s nagy delicziával habzsolva. Egész gyö-
nyörűség nézni, hogy esznek. Nemcsak a gazdasz-
szony (vagy az eladó leány az, ki a sertések gond-
ját viseli a háztartás munka fölosztása szerint ?)
hanem még a kis fiu is, apja kozsókját magára
kapva — hosszú ujjaival olyan benne, mint egy
kis gorilla — ugy elgyönyörködik benne. A ha-
mis! ő már föl van világosítva a sertés-élet nagy

t rejtelme felől, s tudja mi a vége! Azon ábrándozik
s számitgat magában, hogy a jövő héten (ha igy
tart a fagy) egy hajnalban csak folköltik őt is a
nagy eseményre, s majd e helyen nézi a szalma-
láng csapkodását 8 lesi: a pörkölődő fülből, fark-
ból hogy csenhessen el egy darabkát ?

— á—r.

A poroszok a Nogent-erőd alatt.
Az ember alig bir kiigazodni a sok egymás-

sal ellenkező tudósítás között, melyek a porosz
táborok életmódjáról, helyzetéről, egészségi álla-
potáról szólnak.

Némely tudósítások szerint jobban pusztit

Falusi udvar télen. — (Greguss János eredeti rajza.)

mert csuk szükség esetén nyúlnak hozzá, a szük-
ség esete pedig ritkán áll be.

S a hol nincs falu, a hol nincs felszolgáló
házigazda: ott is tud magán segiteni a porosz
katona, liosz vasúti kocsikból, fagallyakból, ka-
rókból, deszkából palotát hány magának, bele
állítja a tábori kályhát és süt, főz kedve szerint.
Otthon van mindenütt. Szóval farsangi menet az
egész táborozás. Az a kis eső, az a kis fáradság
katonadolog. Francziaország Eldorado.

Melyik igaz már most a két jelentés közül?
Mind a kettőről hiteles emberek tesznek jelentése-
ket. Lehot, hogy egyik som teljesen, lehet, hogy
mind a kettő, a helyi körülmények szerint. Annyit
magunk is hajlandók vagyunk elhinni, hogy jelen-
leg a Parist ostromzároló seregnek van a legjobb
dolga, mert ott a főhadiszállás s azzal van folyto-
nos közlekedésben a vasút, mely egész Németor-
szágból roppant dimensiókban szállítja a szükséges
dolgokat szakadatlanul.

Képünk a Parist ostromló sereg egyik előőrsi
csapatát ábrázolja, mely a Paristól keletre fekvő
Nogent-erőd közeiébon ütött tanyát.

Sajátságos, mily óvatossággal helyezkedtek
el Paris körül a poroszok. Olvasóink tudják, hogy
Paris és a czernirozó porosz sereg között nagy
terület fekszik, melyen nem egyhelység foglal be-

találják a pezsgős palaczkoknak. Sok tudósító azt
írja, hogy némely csapatok már torkig vannak a
champagneival, s örömest adnának tiz üveget egy
korsó sörért. Ezen aztán segitnek a bajorok, Gam-
brinus egyenes ivadékai. Lekopasztják a komlós-
kerteket, megerjesztik az árpát s roppant kondé-
rokból olyan sörfábrikát hevenyésznek, hogy egész
századokat kielégithetnek az árpáiéból.

Jelen képünk a villa-evrartbeli nagyszerű
tébolyda épületéből van felvéve. Elől a neuilly-i
gyönyörű völgy terül el, a háttéri magaslaton
Nogent erődjén tüntetve fel. Ez épületből a no-
gent-i őrszemekot távcsővel tisztán ki lehet venni.
Jobbra látszik a fontenay-i tábori sáncz, s még
inkább jobbra Rosny falva és Rosny erőd egy része;
előtte emelkedik az avroni magaslat, melyet a
poroszok néhány napi bombázás után elfoglaltak.
Az avroni szőlőhegyek felé vezet előőrsi kedvencz-
utja a poroszoknak, kik egész Rosny falujáig
sompolyognak. A Nogent-erődtől balra Nogent
falu tornya és házfedelei látszanak, s attól oldalt
ott van egy szétrombolt vasúti híd a Marne fo-
lyón. E mögött hátul a magaslat, melylyel az a
medencze kezdődik, a hol Paris fekszik. A világ-
város fölött ott lebeg az állandó léghajó.

A kép épen azt a jelenetet tünteti fel, midőn egy
bomba aNogent-erődből leüt a neuilly-i temető kö-
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rülportyázólovas csapatközé. Azilyenbomba szór-
ványosan lézengő emberek közül ritkán talál egyet;
nagyobb jelentősége van az erődökből történő ki-
rohanásoknak. Az ilyenek megakadályozására szol-
gál a torlasz, melyet képünk előtere fölmutat. Ez
a barrikádok között a legdivatosabb. Egy kis pa-
tak metszi az országutat, s ezt használták fel a po-
roszok sáneznak. Nem kellett megásni! Az innenső
parton aztán egymásra halmozták a legdrágább
rablott bútorokat, szekeret, asztalt, hordót, szé-
ket, kertkeritést, ablakredőnyt, kutyaketreczet,
pamlagot, ajtót, matraczokat — embermagasság-
nyira.

Képünk az előtérben egy ily portyázásról
visszatérő előőrsi csapatot mutat, mely egy elfogott
franc-tireurt ad át a szolgálattevő tisztnek. Balra
két katona bort emel, molyet a közel Neuilly hely-
ségben sarczoltak. E helységben találkoznak leg-
gyakrabban a német és franczia előőrsök.

Ilyen az ostromló-sereg állapota Paris körül.

Török igazságszolgáltatás.
A törökök nagyon elhirhedtek gyors és lele-

ményes igazságszolgáltatásuk miatt.
Mig nálunk még a legcsekélyebb ügy kifür-

készése is hónapokat, sőt éveket vesz igénybe, s
az azt tárgyazó iratok végtelen halmazra neve-
kednek: addig a törökök az ezredik pert sem
foglalják papirra, s bármily bonyodalmas ügy
elintézésére sokszor alig szükséges egy órányi
időköz. Hogy aztán az igy elhamarkodott i télét
közt mennyi az igazságtalan, azt alig tudnók
megmondani.

Midőn a múlt év végén európai Törökország
egy nagy részét beutaztam, sok furcsaságot ta-
pasztaltam a törökök életében, de legmulatságo-
sabbnak találtam komoly igazságszolgáltatásukat.

Mint a vasúti-társaság egyik tolmácsának,
gyakori érintkezésem volt a török kormányfér-
fiakkal, kik megelőző nyájassággal viseltettek

sal ogyütt ogész bútorzatát és ékességét képeztek.
A szoba egyik szögletében ült a kaimmakam, a
másikban vele átellenben a molla. Midőn belép-
tünk, felkeltek ülőhelyükről, a mi kiváló tisztelőt
jele, s üléssel kináltak meg; azonnal jött a kaved-
zsi (kávés) és a csibukcsi (pipa-szolgáló), s kiki a
maga adományát tartá élőnkbe. Szabadkoztunk,
hogy hivatalos működésében zavarjuk, mert belé-
pésünk alkalmával két öreg török ügyével voltak
elfoglalva. Korántsem — szólt a kaimmakam, s
mig mi a mollával társalogtunk, a kaimmakam
tovább folytatta az ügy tárgyalását, a nélkül,
hogy jelenlétünk által zavarba jött volna. Később a
molla vette át a hivatalos teendőket, s a kaimma-
kam a velünk hozott Werndl-féle puska szerkezetét
vizsgálta, s mit sem törődött a másiknak teendői-
vel; a molla bíráskodott, a kaimmakam meg ezé oz-
gatott és csattantott a százszor lövő puskával (jüz
kerre patlajan tüfonk), mint azt a törökök nevezik.

A török hivatalokban ogyátalán olyan fesz-

Szétrombolt vasúti hid
a Marne-on.

Nogent falu.
Neuilly.

A németek tele voltak vele, hogy a porosz király
nem akarja lövetni Parist, a világ városát, mórt
vandal munkának tartja az ott századok óta
felhalmazott műkincsek megsemmisítését. Mily
humanitás! Mily nagylelkűség! Az egész huma-
nitás abban állott, hogy Parist nem lehetett lövet-
nie, részint mert a francziák a felállított ütege-
ket az erődökből leszerelték, részint mert a szük-
áéges ágyuk nom érkeztek meg. Most már néhány
ezer ágyú áll Paris körül, s vége a kürtölt huma-
jnitásnak. Paris erődgyürüjét három oldalról bom-
bázzák, s az avroni fennsikot sikerült is elfoglal-
niok. De egy legújabb távsürgöny szerint a keleti
erődök lövetését félbeszakították, részint mert
sikertelen, részint inert sok áldozatba kerül. Ezt
porosz távsürgöny jelonti.

Paris még nem esett el, Parisnak még remé-
nye van!

Nogent erőd.
Porosz előőrsök a Nogent-erőd alatt Parissal.

irántunk, és minden kérésünket készséggel telje-
sitették.

A mérnökök és földleirók jóllehet csak cse-
kélységem közvetítése által társalogtak a törö-
kökkel, mégis igen gyakori vendégeik voltunk, s
ők viszont többször látogattak meg lakásunkon.
Kirándultunk vadászatokra, vacsorákat rendez-
tünk, melyeken ő igazhivőségeik is ugy felöntöt-
tek a jó Medoc, vöslaui és champagnei borokból,
hogy csak a kíséretül jött zaptiek (drabantok)
támogatása mellett találtak lakásukra.

Samakovban és Bazardzsikban töltöttünk
legjobb időket, s mind Haszan bey a szamakovi,
mind Dzsolal bey a bazardzsiki kaimmakam (szol-
gabiró), várakozásunkon felül mivelt és képzett
egyének, sok kellemes órát szereztek. Mindkettő
a Balkan rengetegeinek közepette lakván, szenve-
délyes vadász.

Haszan boynél első látogatásunk épen hiva-
talos óráira esvén, bevezettek egy tágas terembe,
melynek falainál körös-körül kényelmes divánok
kínálkoztak, s a szobának egy pár diszitő felirás-

Fontenayi tábori sáncz.
Rosny falu.

Rosny erőd.
Avroni szőlőhegyek.

telenség uralkodik, milyenről az európaiaknak
fogalmuk sem lehet.

Konstantinápolyban annyira megkedveltem
a török hivatalokat, hogy üres időmet rendesen
ott töltöttem, bámulva azon sajátságos életet,
mely ott uralkodik. A magas porta (bab ali), a
hadügy- (szoraszkierat), kereskedelmi- (tidzsaret)
és pénzügyminisztérium (malié názáreti) folyosói
rendesen tele vannak népséggel; láthatók ott min-
denféle furcsábbnál furcsább viseletű törökök és
idegenek, férfiak, nők, itt-ott czilinderes európaia-
kat is láttam, kiknek aligha volt egyéb dolguk e
hivatalokban, minthogy megcsodálják a törökök
nyilvános életét. A folyosókon majd mindon sa-
rokban étel- és csemegeárusok foglalnak helyet;
a fagylalt, serbet- és kávéárusok megrakodva
készleteikkel benyitnak, azaz: hogy be sem nyit-
nak a hivatalos szobákba, hanem csak félrevonják
az ajtó nehéz függönyét és ott állanak a legna-
gyobb hivatalnokok, sőt maguk a miniszterek
előtt is; nem kell egy hét előtt audiencziát kér-
niök, hanem megtehetik azt, tniholyt eszükbe jut,
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hogy jo volna megkísérteni, hátha az a magas ti,édes oda lép a tüzes szomü ifjúhoz s meorái tia
személy .genybe venné a kinálgatott csemegét, az egyik bajuszát, mire ez a kezében murád. E
Magam is akárhányszor ki-9 bejártam őzen szo- jelenetre mindnyájan összenéztünk, nem tudván,
bakban, anélkül, hogy lett volna dolgom, csupán megfejteni u történteket. Az ifjú is, ugv látszott
csak kíváncsiságomnak eleget t< ondő. elvesztette lélokjelonlétét s kegyelemért könyö-

Vazlatok az élettan köréből.
i.

11a valamely szerves testet, pl.egy darab fátDzsellal beynélBazardzsik-ban sokszor eo-ész

:> körülménynél a hely megnevezésével együtt török elcsábitván
nal rámondja a delinquons fejére. Neki min- barátiakat vittél

e nór, szinten férfi ruhában mint j anyaggá változván át, földünk légkörébe vegyül.azonnal rámondja a delinquons fej
den időben és minden esetben készen kell allania
tudományával, ugy hogy midőn
vagy
inakam
son, rövi<
molla
kimon
zetet használnia, ez megsejtené tekintélyét"; ha-

vitték magukkal a vendéglőbe, mivel ! Az égés tehát nem semmisei mepfaz anyagot^ak
egji lenni, j alakját változtatja meg. A fa széntartaíma elégésmint nőnek tilos lett volna körükben me

A korán egyik helye 100 botütésre ítéli a
nem minden törvénykönyv minden pontját ismer- csábirókat, a nőt pedig nyilvános ki<nmvolásra és
nie kell. Ez hat a köznépre, oz ad neki tekintélyt.

A dolinquensakár idéztetett, akár jolent me"- megvesszoztetesre.
De nemcsak a mohamedun nőkre szoktak

Két török lépett be; egyik mint vádló lépett
föl a másik ellenében, mivel ez nem akarta tarto-
zását leróni; felmutatja a 450 piasztorről szóló
kötelezvényt. A vádló talán megnyerte volna
ügyét, ha az adós azt nem mondja, hogy képtelen
a fizetésre. A tizedes közbe szól: Bej efendim,
Iszmailának igaza van, ő nagyon sanyarú helyzet-
ben van és nem tudja adósságát megfizetni. Vádló,
vádlott és tanú elhallgatnak, a molla kimondja
ítéletét: „A könyv (ez alatt a koránt érti) Il-d'ik
Szurájának 281. pontja értelmében: Ha valaki
adós és nem tud fizetni, hitelezőjének várnia kell,
mig az adós eleget tehet; ha a hitelező az adóssá-
got elengedi, üdvös dolgot cselekszik." A két
török a hallott igék után távozott, de hogy he-
lyesel te-o mindkettő a próféta mondását, alig
hiszom.

Ezek után egy nő lépett be, s hihetőleg előt-
tünk nem mervén panaszát elmondani, közelebb

pinezékben képzőc
az alsóbb légrétegekben halmozódik.

Az égés tehát nem egyéb, mint élenv-felvétel

lomra százával sereglenek ide a távol vidék leá-
nyai, s ez szokott lenni első iskolájuk a romlásban.
A fürge bolgár leányok nem nagyon törődn. k
ilyonkor az illemmel; karonfogva, dalolva baran-
golták be az utczákat, a mi az erényes törökök-
nek sehogy sem tetszett. A kaimmakam meghagyta
a Zíiptieknak, hogy fogjanak be egy pár rakon-
czátlankodót, — de a szebbjeiből, hadd tanitsa
meg illemre, a többieknek példát adandó. A zaptiek
megtették a parancsot s a leányokat éjjelre be-
csukták. Képzelem, mily kínos éjjelük volt a fog-
ságban; de vigasztalásukra reggel szabadon bo-
csátották.

Egy alkalommal magam is megidéztettem a
bazardzsiki kaimmakam által a bíróság elé. Az
eset igy történt. Két filippopoli czinczár (törökor-
szági oláh) egy szolgálatukban álló görög fiút j esvén szét, termékenyíti a növényt.
kegyetlenül elvert, s a szegény tíu nálunk kére- | anyagnak legkisebb részecskéje sem véi
sett menedéket és szolgálatunkba állott. A két
czínczár dühtől űzetve követelte a fiu kiadását,

pl. eiais/iK oortorraskor a pineze)
tartott búza-vermekben stb. Az ember és állat is
légzéssel élenyt lehel be s szénsavat lehel ki. Tá-
gabb értelemben tehát a légzés is lassú égés. Va-
lamely túlzsúfolt s zárt teremben rövid idő alatt
fojtóvá válik a levegő, mert a nagy fogyasztás
következtében az éleny megkevesbedik s helyébe
szénsav tormődik. A szénsav, bár csekélyebb tö-
megben, szintén rendes alkatrésze a köríégnek, s
a növényzetnek egyik főtápláléka. A növény leve-
lei által szívja a szénsavat magába s. azt alkatré-
szeire elbontván, a szenet rostjai képzésére for-
dítja, az élenynek legnagyobb részét pedig a
légkörbe visszabocsátja. Ezért oly helyeken, hol
gazdag a növényzet (pl. erdőkben), friss és üde
(élenydús) a levegő.

A mit ember és állat kiürit, az táplálja a nö-
vényt, a növény táplálja az állatot. A ragidozó
megeszi a fű-evő állatot, s halála után mindkettő
rothadás által levegő nemű 8 folyékony részekre

A létező
legkisebb részecskéje sem vész el; köl-

csönös vonzás és vonzatás rendszerében vándorol
az át egymás után a különféle növényi és állati
szervezeteken. Ez az anyagcsere, melyben az anya-

• - - . . . gok egymásra való hatásának örök törvényei
..,, , , . , ' , ' " - » ' ' i m i k t ' l ) C n sem engedtem a fiút hatalmukba, hanem vannak. Növény és állat csak a külvilágból vett
°___?_"'T-. a t „? l l ? 1

u l n í t a . f i i r d ő ; F n z t ! magamra vállaltam a felelősséget. E miatt idéz- anyagok által hathat saját szervezetére. Az anyag-
k á á ö k ö é i b l l

lépett a bíróhoz, mcgennté ruhája szélét és súgott ! de jóllehet a mérnökök és Kovács kapitány rajta
valamit fulebe, de nem oly halkkal, hogy kíváncsi J voltak, hogy kiadjuk, én sejtve boszujokat, sem-
fuleim ki ne vehették volna. „Férjem", monda, I miképcn sem engedtem a fiút hatalmukba, hanem
„mar több pénteken_ át elmulaszta fürdő-pénzt j magamra vállaltam a felelősséget. E miatt ide
(hamam paraszi) adni , sőt ily alkalommal haza ; tettem törvény elé. Megjelentem, a kaimmakam
sem szokott jőni; kérem azért, bontsa fel a köz- épen imádkozott, de midőn látta, hogy bejövök,
tünk levőkötoléket. ' „Hamum efindim" (urasszo- felállott s én elmondtam, hogy a Hu szoigálatunk-
nyom), szólt a molla, .,alapos okaid vannak az ban van, s addig, míg szükségünk van rá, ne mer-
elvalásra, de lásd, a könyv azt mondja, hogy az jék követelni, különben ugy hiszem, Bej efendi
egyenetlenkedők béküljenek ki inkább, s csak ha nem kívánja rövidségünket. A czinczár is akart *vllJ, MU, » i l l l lu» .uiiuspuori SÍD a temek
ez lehetetlen, akkor bontsak fel frigyüket." valamit mondani mentségére vagy inkább alap- I arany, ezüst, vas"ólom stb. Ezen 'elemeknek

. Az asszony távozott, s hogy ez által rá volt-e talán <5rvrim ellen, de mm volt ideje, mert a hetién változatossá*™ vegyületeiből alakul a föi-
•11 f̂ i í n y S ? í V-C> ST 3°J0™ HaAllX fördö-Pt<nz kaimmakam kiutasította, mire én is eltávoztam, s dön minden élő és élettelen anyag.' De egy elem
illetékét s teljesítse vele férj. kötelezettségét - '• a kaimmakam folytatta imáját. ! m á s elemmé, pl. vas aranvnyá, éleny lé"4nynyé
o«JO8 volna elhinni. : A ezinczár* még két napig időztek Bazár- ' ' »•'•>'-

Két bolgár lepett be s egyik a mást gyilkos- dzsikban, mindenütt utánam leskelődve.
nak, rablónak mondotta, mutatván mindegyik Ha valami súlyosabb ügy kerül szőnyegre, azt

-„ - - a járási gyűlés (medzslis) elé terjesztik, mely
„Oszmán a, ikiszini hapsza getir," („Oszmán minden csütörtökön szokott tartatni. A nagvobb

tettlegesség nyorrtait.

kisérd mindkettőt a börtönbe'), szólt az ítélet.
Csodálkozásunkat fejeztük ki, hogy kihall- még fontosabbakban a vilajet (me

;atás nélkül mindkettőt beesukatta. A kihallgatás ítéletét kérik, mely ügyeit Stamí
züksegtelen, válaszolt a kaimmakam, ez eset na- ' tanácshoz (surai devlct) szokta fel

bűntények felett a szandzsák (zászló-kerület) ítél,
gye) tanacsat és

Stambulba az állam-
(surai devlct) szokta felobbezni.

Szófiában nagyon megütődtema törvény azon
eljárásán, hogy a súlyos bűnöseket, rendesen

nak más-más összeköttetéseiből, vegyüléseiből
származnak a legkülönfélébb szervezetek és ido-
mok. Oly anyag, mely vogybontás által több alkut-
részre nem osztható, ebemnek neveztetik. Ily elemek

1. az éleny, széneny, légeny, köneny, hamany, szi-
kén, villany (phosphor) stb./a fémek, u. m.

vég-

nem valtozhatik át. A középkor alchymistáinak
azért nem sikerülhetett az aranycsinálás, mert az
aranyelem, s a mint több alkatrészre nem bontható
el, ugy más elemekből sem alkotható össze. A íb-
lany (fluor) azon elem, mely az emberi test alkat-
részeiben legcsekélyebb mértékben jön elő, de
kára nélkül nem hiányozhatik: mert a csontoknak,
különösen a fogak zománczának lényeges alkotó
része. A vegytanból tudjuk, hogy a gabnafélék
tartalmaznak folanyt, melyből a szükség fedezhető.

Az elemek folytonos mozgásban vannak, cgy-

gátas
szüks
gyön gyakran fordul elő, s vasárnap délutánonként
különösen nagv számmal, midőn a rakie (pálinka)
megzavarja az'ünneplők fejét azokat, kikre a halálitéíet ki van mondva, nyílva- mással vegyülnek^ ismét fcíbőmlan^k.Tcyik s?er-

A következő eset sokkal fontosabb az elob- nosan meghurczolják minden utczán. A nehéz | vezetből kiürittetnek , a másikba fölvétetnek.
Ennyiből áll az egész tevékenység a föld hátán,
ez az élet. Az élő test, legpnrányibb alkatrészei-
nek folytonos váltakozása, vao-vis anyagcseréjo

S g n n v I - l ? T y 1? Y^^7^ nek vad megátalkodott vonásaira. Még visszatet- daczára, fentartja idomát s átalános vegyalkatát, s
csak nagy zaj keletkezett az udvaron, s midőn :szőbb az, midőn a kíváncsi két lábnyí távolságról é l l l ( á á ik bb k l

j g y ,
élettelen testtől (ásvány, szikla) ebben különbözik;
mert ez idő folytán kopik, kallódik, vesz anyagá-
ból s változik idomában. Az éleny, szénsav és víz

é
rorsaságáról
törökországi ! azon három romboló, de más részt jótékonyan építő

g, melynek a légi
ellentállani. Az élei

feötüf ™ « • S V k e r . u I t a t l u h o s a rn.°, tok keséi leveleiben, de magam is gyakran voltam tanuja nagy hatalmasság, melvnek a legszilárdabb gránit-
kozul megszabadultok. Az összegyűlt népség : Konstantinápolyban. Egy pár zaptiek kikiséri a I szikla sem bir e" '" "
megkötözte a heves vernéket s a börtönbe vezet- ' bűnöst a Galatát és Stambult összekötő hídfőhöz,
tek Azon éjjel és mas nap furcsábbnál furcsább j s nz ott megerősitett lámpa-karóra egyszerűen
hírek keringtek a varosban. Mi 11 órakor a kaim- ' felkötik. Ha az illető mohamedánná volt, a stam-

eny

i i ^ W...I.W1 .1 Ciliin- ifiüuuii. íí-.i az merő monameuanus volt, a stam-
makamhoz mentünk s épen ez ügyet hozták sző- : buli oldalra, ha keresztyén vagy zsidó volt, akkor

TJ::;A}TI™'T*.^!. c s a J\ a z e^. k e t • • &***»mK™ k» t i k M > s »«»*» 0 1 ™ ^ avezették be a hivatalos .zobába. A kaimmakam ; fejére mondott ítélet. Az ily eljárásnak kétségte-
kerdi a bunost, hogy mi a neve. Juszuf, válaszolt ; lenül jó hatása van, de borzalmasságánál foWa
ez buszken. Igazat szoltál-e? kérdi ujolag. Vallah, inkább elvetendő, mint helyeselhető,
igazat azolottam, felel ez. Oszmán! int a kaimmá- " }
kam a tizedesnek, tépd le a bűnös bajuszát. A

sitja a vasat, a viz feloldja a gipszet, szénsavas viz
a korányt, forró viz nagy nvomás alatt aföldpátot,
rejtlét (apatit) stb. stb. Az így lekallódott gipsz

Erődi Béla.

a növényeknek táplálkozásukra szükséges meszet,
a fóldpát kovasavas hamuzsirt, az apatit a phos-
phorsavas meszet és folanyt stb. szolgáltatja. A
phosphorsavas mész pl. a gabonafélék magvának
lényeges alkatrésze, s minthogy az állati csontok
nagyobbrészt ebből állnak, csontföldnek is nevez-
tetik. Innét értelmezhető a csonttrágya csekély

mennyiségének is jó eredmjnye. A kovasav (homok, ' vegyalkatát változtatja. Élő
kavics) a gabona-félék szalmájának lényeges al- j tenyésztés, nincs növés,
kotó része. "" '

Az érintett romboló működés igen lassú, de
folytonos. A föld kérge, a hegyek, sziklák foly-

sejt nélkül nincs

A szervezet minőségére, a növény és állat
fajár i kiváló befolyása van a talajnak, és éghaj-

víz izét és ásvány-só tartalmát azoalatnak. A
tonosan ki vannak annak téve;" az elkallódott ré- t ilajnak, melyen átszivárog, minősége, a növényzet
széket a viz tova ragadja, termékenyítvén vélök a ' minőségét a viz és talaj, az állatét a növényzet
talajt, bele sodorja az élet medrébe. Ez az idő vas határozza meg. A természettudós a talaj és ég-
foga, mely folytonos rombolás által föltételezi a hajlat minőségéből következtetni kép s az ott
folytonos mozgást és anyagcserét s ez által bizto- j tenyészhető növények és állatok fajára. Más ta-
sitja a földi életet.

II .

y jára. t
Jajban és más éghajlat alá jutott növény és állat
idő folytán elfajzik. Az ember tökélotesebb szer-
vezeténél, de különösen észbeli tehetségeinél fogva,

. „ melyekkel viszonyait többé-kevésbbé módosítani
•nyos dús levelű vízi növényt ' képes, ezen hatányoktól még a legfüggetlenobb,
üvösitőt, lak dk toruáczában. I ^ r n a gy befolyásuk rá nézve is kétségbe von-

A Guinea hegveiben lakó szereesenek vi/.zel
telt ed ínyekben bizonyos
tartogatnak, mint h
lsert dán orvos szerint e növény terjedelmes felü-
letű levelein át a viz hatszorta sebesebben páro-
log el. A növények felületén történő ezen sebes
elparolgása a víznek okozza, hogy gyökereik a
föld nedveit — ásványsók viz oldatát"— fölsziv-
jak. Ezen olvadékok a gyökereknek fmomhártya-
boritékin szűrődnek át/Mind a növények, mind

hatl i n . (Foljt. követk.)

ejtjei által a talajb
szívott folyadék a szomszédos sejteken át tovább
mozog. Oly sejtek és edények szakadatlan lánczo-
latá által függ össze a gyökér a növény felületé-
vel; ezeken mozognak a nedvek a folytonosan
párolgó (nedvet vesztő) felület felé.

Az állatok testében ezen csövecskék hajszál-
ereknek neveztetnek; vérrel folyvást telvék s a
mi finom hártya-falukon átszivárog, az táplálja
az egyes szerveket, A vér vízben felolvadt tehér-
nye (mint a tojás fjhére), zsír, ezukor és különféle

Csendélet a franczia határon.
(Baseli naplómból.)

III.
A svájeziak s a bádeniak soha sem voltak kü-

lönös jó szomszédok, s egymáshozi viszonyok a
jelen háború folytán fokozatosan kietlenebbé, sőt
ugyszólva ellenségessé vált. A németeket kelle-
metlenül érinti azon rokoiszonv, mely Svájczban
a franczia nemzet ügye iránt uralkodik, és lapjaik
lépten-nyomon epés támadásokat intéznek e miatt
a szomszédos köztársaság ellen. Mintha felelőssé
lőhetne tenni a svájeziakat azért, hogy rokonszenv-
vel yijoltetnok az ifjú franczia respublika iránt,
molynek népével oly sok szoros kapocs köti össze
őket. A bádeniak, kik évtizedek óta Schaffhausen

a vérben, ugy "hogy a rendes ételek nem is tarta í I ^ r z o t i b e n szánalommal tekintenek le az előbbiekre,
mázzák azt a kellő mennyiségben, s külön sózás l Sy í l z t a n a két állam sajtója között örökös apró
által pótolandó. A vér tömegét, a szív hajtja és ' c ;*, e t e P : l t é f o ly i k> mely csak kinyomata a kölcsönös

talán álmodni sem merte, hogv oly rögtön macára
kell öltenie az egyenruhát. Ismét egy félórával
később a z íszlóalj már útban volt a határszél felé,
hogy biztosítsa a svájezi terület semlegességét,
mely akkor némileg veszélyeztetve volt, szetu*-
rasztott franc-tircur-csiifsitók, és porosz íovassáo-
czirkáló osztályai által. Nálunk, hol a tartalék-
zászlóaljak mozgósításába hetek telnek belé, hihe-
tetlennek tetszik a svájezi rendszer gyorsasága.
Ott azonban minden k itouakötelezett polgár ma-
gánál őrzi egyenruháját és fegyverét, m'ért aztán
rendkivül gyorsan megy a hadsereg mozgósítása.

Basel egyátalán egy napig sem fogyott ki az
élénkségből, és utczáin fölváltva követték egy-
mást az érdekes látványod és jelenetek. Majd
elzászi menekülők hosszú k-aravánj i,majd franczia
sebesültek szánalomraméltó alakjai, mijd a harcz-
térre siető betegápolók tarka csoportj ú élénkítet-
ték meg a különben elég csendes város utezáit,
főleg pedig a liajnahidat, mely Ó-Báselt az átel-
lenben fekvő Kis-Básellal köti össze. E hid, mely
alatt a Rajna nagy morajjal hömpölygeti tova
sebes habjait. Baselra nézve körül belől az, a mi
Pestre nézve a váczi-uteza, vagv Bécsre a Graben.
Délben e hidon találkozik az egész elegáns báseli
világ, kezdve a fogatjában heverő mlliomostól
egész a hosszuhaju, kihívó tekintetű diákig, kit
sarkantyus lovagcsizma és színes s ;pka nélkül
képzelni sem lehet. Október máso lik felében
főleg, midőn megérkeztek azon strassburgi mene-
kültek, kik a pápai kormány közbenjárására hagy-
hatták el e szerencsétlen várost, egész nagyváro-
sias külsőt öltöttek Basel ute/.ái, s a franczia szó
majdnem gyakoribb lett a németnél. A svájezi

k

osztja szét az ellenszenvnek. ellenszenv

megy át. Mindamellett, hogy a vér viz-részei oly i k o z . o t t ' k l k egymás területére látogatnak el bort
könnyen vétetnek fel, a test szövetei szilárdabbak irí.' l i- I l v ! . ü k a l o m k o r napirenden vannak aztán a
" ' '- --' ' ' kölcsönös incselkedések, s a mulatság rendszerint

véres főkkel és bezúzott orokkal végződik.
tehát vízben szegényebbek, mint a vér. Oka en-
nek az, hogy a bőr, a tüdők, vesék és voriték-
mirigyek a vizet párolgás, vizelet és izzadság
alakjában folytonosan elvonják a testtől. A haj-
ezál-edényekből loirt módon átszivá

Főleg a svájezi hadsereg az, mely központját
képezi a bádeniak s egyátalán a délnémetek guny-

vonás által m?gsürüdött vér s;:ilárd részekké:
é á

átszivárgóit's viz el- i J á n a k - Róla egész Bádenban a legroszabb és leg-
•" • - : izotlenebb élezek keringenek és nem egy gunyoros

és csonttá stb. tömörül.
De a szervek alakulása nem ilv egyszerű

pies tömörülés csupán: a képlékeny vérben meg-
vannak mindazon feltételek,

iz el- i g g g
.;. j l u s : izotlenebb élezek keringenek, és nem egy gunyoros

dal szól a Bváje/,i katonaságról. Azonban a tréfa
h l l ü l i knagyon helytelenül van itt alkalmazva, mert

ha lseregen valóban nincs gúnyolni való. A svájezi
haderejéről elismeréssel szólnak mind-

anyagból élő szerveget.

•ö^..ységük száias-
irusi, wallisi kantonok

sz még ezen ezredek le-
zélszerü minden e polgári

szervezet is, mely az
» •. , , .. .. , ,. „, , , úgynevezett miliz-rendszeren alapszik, mintául

r A sejteknek összenövéséből egymással csövek szolgálhatna sok nagvobb államnak. Az e-ves
es rostok, ez utóbbiaknak változatos ezövődéseiből zászlóaljak mozgósítása seholsem történik na-
a legkülönfélébb szervek al ikulnak. A mint a g y o b b sebességgel mint Svájczban, úgyhogy ve-
sejtek, csövek és rostok szerkezeteben más-más ' s z é ) y i d e : e n 2 4 óra alatt 150,030 emb ;r állhat
anyag az uralgó, a szerint változik az illető szerv- csatakészen, holott békében az e<̂ ész svájezi had-
nek alakja, tömörsége, physicai tulajdonsága; az Sereg alig áll 10,000 főből. A mozgósítás gyor-

")gja föltüntctni a
iában véve bármily

élénkebben szól

lom által érik el tökéletességüket. Ha ez a vas < g (5 s hangzott föl
n valami okból megfogyatkozik, a vér kevés idő múlva

«í-os Sínén «
to Zvüktt

á valamelyik napon dobper-
szobimba Basel utczáiról, és
rá ablakom alatt egy városio o . _ > ( lujves uiu muiva r» auia.Kom aiait egy városi

V - S a , J \ m í ? a r Ó Z n C k dobos jelent meg, felolvasván egy rendeletet, hogy
y C " P " b a g 7 a l b C b á l i l ö é á l ó l j óá

küldöttség közbenjárására a poroszok köztudomá-
súlag mintegy két ezer és néhány száz egyént
bocsátottak ki az általuk ostromoltStrassburgból,
s ezek két harmada Baselban telepedett le, csak
kevesen vevén közülök igénybe a többi svájezi
városok fölajánlott vendégszeretetét. Lehetetlen
volt mély meghatottságot nem ereznem, midőn
láttam e menekülők hosszú sorát. Többnyire nők
voltak, vagy agg férfiak, kiknek arczán akiállott
szenvedések nyoma mellett mély bánat tükröző-
dött vissza. Sokan közülök drága hilottakat sirat-
tak, mások ellenben csak napok, csak hetek múlva
értesültek szerettjeik állapotáról és sorsáról.

A strassburgi menekültek többnyire a jómódú
osztályhoz tartoztak, és pénzzel elegendőkig el
voltak látva, azonban ruha tekintetében nem hoz-
tak egyebet magukkal, mint a mit épen magukon
viseltek. Akárhány előkelő hölgy, ki azelőtt na-
ponként tán háromszor változtatott ruhát, most
kénytelen lőn hétszámra egy igénytelen házi ruhát
viselni, és sokan közülök meg sem jelenhettek az
utczán, mert nem bírtak meleg felöltővel a már
akkor es'pős őszi lég ellen. Voltak néhányan e
menekültek között, kiknek minden vagyonuk oda-

ett Strassburgban, és többek között ismeretsé-
gy idős egyetemi tanárral, kinek a

megsemmisítették természettani
melyekbe egy egész élet szorgalma
tiszteletreméltó tudós csak ez egy

csapást fájlalta lelke mélyéből, ellenben tetemes
vagyona elvesztését stoikus közönynyel fogadta.

November elején uj alakok tűntek föl Basel
utczáin: a megbukott pápaság világi hatalmának
őrei. Mintegy négy ezer hazabocsátott pápai ka-
tona vonult Baselon át hazáj iba. Legtöbben
közülök bádeniak, rajnamelléki poroszok, belgák
és hollandiak voltak, és külsejük egvátalán nem
vált nagy dicséretére az egykori pápai hadsereg-
nek. Valamennyien egyszerű nyári zubbonyban
tették meg a terhes utat a szent Gotthard hegyén
át, úgyhogy Baselban sok maradt közülök vissza,
mint beteg. A papiról nem épen a leghizelgőbb
kifejezésekben nyilatkoztak. Kansler tábornokot
pedig egyszerűen gyáva és bocstelen embernek
nevezték, ki csak saját személyéről emlékezett
meg kedvezőn az olaszokkal kötött egyezményben,
ellenben a hadsereget a győzők kénye-kedvére
bízta. E „papalinik11 között — ez gunvneye volt
Olaszországban a pápai katonáknak
sok ifjn arezot lehetett látni. Voltak

föltűnően
azonban kö-

, J \ í ? j g gy , g
- s v ^ IT\ i g y P " ' b a g 7 , a l ' b C " . a b á s o l i lövész-zászlóalj mozgósítása Bernből ér- . ̂  .,,,. .„„„. , . . . . . „ W I l ü i U 1 _ .
, s vasat tartalmazó gyógyszerek hasz-. ' k e zett távirati parancs folytán ezennel elrendel- | zöttük valódi kalandomlakok is, torzonborz sza-

redős arczczal, melyről első tekintetre a
múlt volt leolvasható.

November közepén aztán, a m'nt a háború
ikább tovább és tovább húzódott a svái'czi

á l inekik homokot (kovasav
székben szegény földben
tengődik.

\ ^ z a b , va,8r<5- : egykor én is megjelentem a laktanya udvarában,
telenul, sapadtan hogy meggyőződjem a rendelet eredményéről. És

a mit láttam, az joggal meglepett. Ott állott az

- határszéltől, lassanként zajtalanabbá kezdett válni
í a báseli élet. A strassburgi és elzászi menekültek

Strassburg eleste és Mühlhausen elfoglalása után
egyenként visszatértek földült családi tűzhelyük-
höz, úgyhogy Basel pár hét alatt 2 —3000 lakót
vesztett. A vendéglők és kávéházakban ismét
hozzá lehetett férni az asztalokhoz, s a franczia



szó föltünó'n ritkábbá lett. És mielőtt észrevettem
volna magamat, beköszöntött a tél, és jöttével föl-
ébredt bennem a honvágy. Csendéletem is napról
napra egyhangúbbá kezdett válni, a mint szomo-
rúbbá és kihaltabbá vált a franczia határszél.
Olyan volt ez akkor, mint Francziaország sorsa,
mely ép november közepén volt legkétségbeejtőbb.
Visszatérnek-e a tavasz derült napjaival a jobb
sors napjai Francziaországba ? — Adja az ég !

Borostyám Nándor.

Franczia tisztek temetése Yersail-
lesben.

Versaillcsban tanyázik ez ielő szerint a porosz
király. Kényelmes szálláson lakik, egész vasúti
vonatok szállítják számára a jobbnál jobb élelmi
és ivásra szánt szereket, s ő egy hatalmas vacsora
után végig heveredve a ruganyos bársonypamla-
gon,melyenFrancziaországnaknem egy„Iston ke-
gyelméből" ura hevert lobogó kandalló enyhe me-
legénél, légszesz-világ mellett olvassa a hadi bul-
letineket.

„A boldogságnak évei sem érik fel a dicső-
ségnek egyetlen egy perczét", azt monda egyik
koszorús költője hazánknak. Es igaza volt. De
azt a elicsőséget, melyben most
Germánia leendő császára, a po-
rosz istenfélő királyr öreg napjaira
fetreng: bizony monelom, nem
irigyelheti az a nyomorék koldus
sem, a ki nem tuelja este, hogy
reggelre nem fagy-e halálra az ut-
szélen.

Nincs tragikuaabb valami, mint
elképzelni, hogy a királyi palotá-
ban mily kedvtelve olvassa egy
ember, — tehát egyikünknél se
jobb — a harcztérről érkező híre-
ket, s udvaronczai tömjt'nfüsíjétől
s a pezsgő szeszétől elkábitva az v

ilyenforma jelentéseket: ' ' "\\
„Grand-Pré (83 éves) mairje O?

a rcquizitióra küldött katonák előtt
kijelenté,hogy a helység mindené-
ből kivan fosztva, s mikor a vas-
jellemü katonák nem hivén az üros
kifogásokban, erélyesebb rendsza-
bályokhoz nyúltak (t. i. puskatus-
sal az aggastyán ellen): elővéve
revolverét s vitézeink közül kettőt
lelőtt. A nyomorultat ott kon-
czolták agyon katonáink."

Vagy:
„Gyanú forgott fenn, hogy egy

város „békés polgárai — kik ellen
mi nem viselünk háborút — lövést
tettek bevonuló csapatainkra. A
lövés szerencsére nem talált. De
példaadás végett a város megsar-
czoltatott s miután a kivetett sarcz-
ból még 536 frank hiányzott, föl-
perzscltetett."

Vagy:
„A franc-tireurök, a szabad

lvöészek nem katonák. Ennélfogva a hány franc-
tireur elfogatik, azonnal felakasztandó a legkö-
zelebbi fára, avagy felkonezolandó."

Ez nem túlzás, uraim! Ez benne van többé-
kevésbbé eltérő stylusban a porosz hivatalos hadi-
jelentésekben és hadi-parancsokban.

A mészárlást, gyilkolást, helységek porig
rombolását, ezer mog ezer családnak, melynek
atyját meggyilkolták, világba kergetését, koldus-
botra juttatását szemforgató imával űzi a „dicső"
király. S folyton emlegeti a szeretet, a testvériség,
az engesztelődés világszellemének, az Istennek
nevét, —azzal kél, azzal fekszik, s nincs az a nyo-
morult négysoros távsürgöny, a mibe a Gonelvi-
solés, a Mindenható nevét bele nekeverné. A hivő
embernek kétségbe kell esni a „tiz parancsolat"
igazsága felől. Mert ha igaz, hogy „Isten nevét
hiába föl ne vedd, mert nem hagyja az Ur bünte-
tés nélkül, a ki az ő nevét hiába fölveszi": akkor
a poroszok leendő császárjának már ezernyi ezer-
szer kellett ve>lna gonoszul vesznie, mert ő az Ur
nevét nemcsak hiába vette fel, hanem Isten ne-
vében gyilkoltatott.

A ki egy embert megöl, azt felakasztják.
A ki félmilliót legyilkol, azt ötven millió

omber korlátlan urává, császárrá teszi.
Kétségbe kellene esni a jobban érző ember-

nek az emberi nem e nyomorusága felett, ha nem
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biznék az igazság, a testvériség, aszabr.dság, az
emberiségi eszmék egykori diadalában!

Oh a szent, a kegyes királyt még szentté
fogja kanonizálni a pápa, daczára annak, hogy
lutheránus.

Jól érti a jezsuita mesterséget, megérdemelné,
hogy nagymesterüknek válaszszák.

Kimegy a csatatérre, végig néz a vérmezőn,
melyen ezrei feküsznek a elerék ifjaknak, a kik
talán megváltói lehettek volna az emberiségnek a
jelen társaelalmi átkoktól, s a kiket az ő embertelen
ambitiója tett halottakká. És a kegyes, az isten-
félő, a „szelíd" király sűrűn ontja a könyeket az
áldozatok felett. Krokodil-könyek! Hát nem jobb
lett volna őket meg nem öletni?

S hogy a loégetett, elpusztitott, porig tiport
Francziaországnak se legyen panasza, annak a
Francziaországnak, melynek három nemzedék fér-
fiát legyilkolták, s nőit meggyalázták, melylyel
elkövettek minelent, a mit egy Dzsingisz-khán
csorelái utáltak volna elkövetni: a sebesülten fog-
ságba esett, s a fogságban elhalt franczia tisztek
eltakaritására disztemetéseket rendeznek.

Oh az nagyszerű, mily pompával teszik meg
ezt a végtisztességet. Kendővel letakart dobok
tompa hangja jelenti, hogy szomorú szertartásra,
egy7 franczia tiszt temetésére készülnek. Persze,

Franczia tisztek temetése Versaillesbnn.

ha egész Francziaországot vizbe temethetnék, azt
fátyoltalan trombitákkal kürtölnék szerte a vi-
lágba, s megkorbácsolnák, a ki egy könyet ejteni
merészel. De por kell a világ szemébe: egy ellen-
séges katona halálának megadják a méltó tiszte-
letet. Kirukkoltatják a gárdát s az komoly pofák-
kal spaliert csinál a sír körül, néhány mozsárt
világgá süttetnek, — mi az, mikor naponként át-
lag 1000 tallér ára puskaport fogyasztanak el, —
saját tábori papjukat kirendelik, a ki elmondja
a német imát, a négyszögletű koporsó fölött, a sirt
betakarják, sbabérkoszorút tesznek rá. Szép! A
világ azt mondja rajok, hogy tisztességes, hu-
mánus emberek, a kik még az ellenségben is meg-
becsülik az embert.

Ha tudná az a világ, hogy annak a szegény
kapitánynak sírjához, a kit most eltemettek, nem
juthatott el sem az édes anya, sem a testvér, sem
az ara, — ott állt köztök s a sír között a pickel-
haubés spalier . . . .

Egy pár mozsár-lövés, német sir-ima, egy
gárda-salutálás — s ezzel, azt hiszik, jóvá van
téve az az iszonyú nyomor, a mit elterjesztettek
az országban, s a meggyilkoltak megbocsátják
azt a golyót, a mit fejükbe röpitettek!

' T-s.

Egyveleg.
*• {A Mont-Cenis,) mint deczember 25-diké-

ről Bordonellből jelentik, végre át van fúrva. A
munkát e nap d. u. 41/, órakor fejezték be. Az első
kiáltás, mely az egyik oldalról a másikra áthang-
zott: „Evviva Itália!" volt. A Mont-Cenis átfú-
rásának eszméje Cavour minisztertől eredt. 1856-
ban kezdődtek meg az előmunkálatok s 1859-ben
tették az első kapavágást. Cavour három fiatal
mérnököt: Someiller, Grattoni és Grandis-t sze-
meié ki, s ezen három fiatal ember a nagy munkát
mesterileg oldá meg. A terv szerint a nagy mű-
n#k 1876. január 1-jéig kclle befejezve lennie,
ele a elerék épitészek túlhaladták a tervet s meg-
takarítottak 6 évet, jóllehet csupán az előmun-
kálatokhoz s az általuk nagyrészben ujon föl-
talált furó-gépek fölállításához négy év kellett.
Az alagút egyik vége 435 lábnyival magasabban
fekszik, mint a másik, de ez az emelkedés majdnem
kizárólag a franczia pályarészen van, holott az
olasz pályarész egészen sik. Az alagút közepe 4213
lábnyira fekszik, a tenger szine fölött és 5463 láb-
nyira a föld alatt, mert aFrejus-hegy csúcsa, mely
az alagút közepe felé emelkedik, 9676 lábnyira
van a föld szine felett. Eddigelé nem hatoltak
még le oly mélyen. A föld legmélyebb aknája a
csehországi kuttenbergi akna 3445 láb, és a tiroli

kitzbücheli 2916 láb mélységgel.
Az alagút közepén 5000 lábnyi
mélységben a szikla természetes
melege 21 R. fokot tett. A Mont-

fm Cenis alagút az emberi munkaerő

~--=-^-^ egyik legdicsőbb diadala. A furó-
-s=f^' kat komprimált levegő hajtotta,

mely a munka befejeztével az alag-
útnak ártalmas légnemektől való
megtisztítására szolgált.

** {A pápák nemzetisége.) Ed-
digelé 14 nemzetből választatott
pápa. A pápák közül 202 volt olasz
származású, 13 görög, 12 fran-
czia, 4 német, 4 ausztriai, 2 spanyol,
2 portugali, egy angol, egy hol-
landi, egy bajor, egy szász és egy
törökországi, 10 ázsiai és 2 afri-
kai. A 6. 9. százáéiban csupán csak
olaszok ültek a pápai székben.
Legtarkább volt a 11-ik század, a
melyben 1 ázsiai, 12 olasz, 1 ausz-
triai, 2 német, 2 franczia, 1 szász
és egy bajor pápát választottak.

** (Rabszolgakereskedés.) 1864.
jan. l-jétől 1869. decz. 31-éig a-
angol hadihajók 180 rabszolgakez
reskeelő hajót foglaltak le. Ezen
180 hajón 6050 rabszolga volt, ki-
ket mind szabadságba helyeztek.
A legnagyobb fogást tette a „We-
spe"s utána a „Nymphe" czimü
hadihajó. Az előbbi 1864-ben egy
283 rabszolgával, az utóbbi 1869-
ben egy 267 rabszolgával meg-
rakott hajót fogott el.

** {Szemnélküli halak.) A dub-
lini állatkertbe legújabban több
ritka állat érkezett. Ezek közt

több szemnélküli hal is van, melyeket Kentucky-
ból, az ujon felfedezett barlangtavakból hoztak.
Ezek az első példányok Európában. E halak teste
egészen fehér, színtelen és átlátszó, elannyira,
hogy meg lehet látni hátgerinezét és agyvelejét.
Nagyon feltűnt, hogy mióta e halak földfeletti viz-
ben vannak, tehát a napvilágnak ki vannak téve,
sötét foltok képződtek fejük azon helyén, a hol
rendesen a szemek vannak.

** {Hosszú életkor.) Mint a „Nagyvárad" irja,
közelebb egy oláh paraszt jött a körutat tevő or-
voshoz Tótfaluba, tanácsot kérni valami bajában.
Az orvos kórházat tanácsolt neki: „Azt már nem
teszem domnule — egész életemben még orvos-
ságot sem ittam, nem hogy kórházba mennék." —
„Nos, hány éves hát?" — kérdek tőle. „Bizony
nem tudom, de lehetek már száz éves is talán." —
„Ez nagy ielő öreg." — „Az igaz, de arra is em-
lékszem, mikor egy asszony volt Magyarországon
király. József uralkodása alatt 25 éves voltam, s
tudom, mikor a törököket kikergették. Valóban,
én már százéves is lehetek." Utána számították s
kitűnt, hogy az öreg 115 éves. Bonyika Lórencz-
nek hiják" s a Sitervölgyben egy bátyja van, ki
egy évvel még idősebb nála.

** {Nagszerű nyomda.) A londoni „Times"
nyomdájában van egy gép, mely egy óra alatt
11,000 lapot nyomtat minelkét oldalon egyszerre.
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Irodalom és művészet.
•— {„A padlásszobában.") Naplójegyzetek. A

franczia akadémia által koszorúzott mű. (Szerzője
nincs megnevezve.) Fordította Eázel Antal. A
nemes szegénység s a nyomom helyzeten felül
emelkedő magasb erkölcsi törekvések megható
rajza. Óhajtanok népies olvasmánynak; unalmas és
száraz erkölcstanuskodás nélkül valódi erkölcsi
olvasmány. A társadalmi kérdések megoldásával
is, a padlásszoba nézpontjából, érdekesen foglal-
kozik. A fordító köszönetet érdemel, hogy e jeles
müvet átültette irodalmunkba; s tiszta jövedel-
mét, mint értesülünk, mert a könyven nincs kitéve,
a franczia sebesültek javára ajánlotta fel. E jóté-
kony czél, hozzájárulva a tartalom becséhez, a kis
könyvet kétszeresen ajánlásra méltóvá teszi. Bolti
ára 1 frt; de a forditónál megrendelve 70 kr.
(Nagyvárad, országút 17; vagy Uj-Kigyós, Bé-
késmegyében.) A megrendelők névsora, a befolyt
jövedelemről való számolás czéljából közzé fog
tétetni.

** {Petőfinek egy eddig ismeretlen verse.) So-
mogyi József a „M. ÍJ."-ban Petőfinek egy kiadat-
lan versét közli, melynek létrejöttéről a követke-
zőket irja : A nagy költő 1846 körül meglátogatta
Er-Mihályfalván Somogyit. Itt többek közt arról
is folyt a beszéd, miért nem megy Petőfi egyszer
Bécsbe tapasztalás okáért? Petőfi erre azt mondta
volna : „Nem megyek addig, mig bsijonettekkel
nem megyünk Bécs fölé, minek nem sok idomulva
be kell következni, s ez már csak idő kérdése." E

eszed közben irta meg Petőfi a verset, melynek
e czimet adta: „Legszebb versem." A vors igy
szól:

,.Sok verset irtam én már össze,
S nem mindenik haszontalan,
De a mely hirem megszerezze,
A legszebb vers még hátra van!

Legszebb lesz az, ha majdan Bécscsel
Hazám boszuja szembe száll,
S én villogó kardom hegyével,
Száz szivbe ezt irom; Halál!"

** {„A vakokról") czimű munka jelent meg
dr. Mihályik Szidortól, a pesti vakok intézetének
derék igazgatójától, ki ugy ez intézetben, mint
külföldi tanulmányai által sok gyakorlati és el-
méleti ismeretet szerzett az emberszeretet ama
nemes tudományában, mely a szegény vakok sor-
sán törekszik enyhiteni. — Tartalmas könyve há-
rom részből áll. Az elsőben leírja a vakügy fejlő-
dését. Először gondoskodott a vakokról Szt.-Lajos
franczia király , ki a keresztes háború alkalmával
1260-ban alapítványt tett, melynek jövedelméből
3000 megvakult lovag ápoltatott. Ez volt az első
vak intézet, mely azonban nem gondolt a nevelés-
sel, melyet mindaddig lehetetlennek tartottak,
mig Haüy Bálint 1784-ben meg nem alapitá Fran-
cziaországban az első vaknöveldét. Ezután kelet-
keztek hasonló intézetek a többi országokban is. A
pesti intézetet József nádor alapította az 1825-ki
országgyűlés alkalmával. — A könyv második ré-
szét statisztikai adatok képezik; ebből kiemeljük,
hogy Magyar- és Erdélyországban középszámitás-
sal 7891élekre esik 1 vak, s Magyar- és Erdélyor-
szágban 17—18 ezer vak van, a mi a többi országok-
hoz képest igen nagy szám. A megvakulás legál-
talánosabb okai a kis gyermekek szemgyuhuiása,
melyet rósz kezelés vaksággá fejleszt. Szerző az óvás

s gondozás kötelességeit is előadja.— A harma-
dik rész a vakokkalvaló bánásmód, gyakorlatok stb.
teendőit tárgyalja a csecsemőtől kezdve az isko-
lába járó vak gyermekig. A 15 ívre terjedő könyv-
ára 1 frt 50 kr. Tiszta jövedelme az intézetből ki-
lépett vak növendékek segélyére fordittatik.

(A politikai napilapok) száma egy ujjal
szaporodott, az Ále'or által szerkesztett „Gyors-
jpostá"-va!. Alakja kis negyedrét, tartalma élénk.
Első számában egy érdekes művészeti hirt talá-
lunk Munkácsy Mihályról, ki jelenleg ismét" nagy
festvényen dolgozik alondoni világtárlat számára,
melynek vázlatát legközelebb kiállítja a bécsi
műegylet helyiségébon. A kép magyar paraszt-
gazda szobáját ábrázolja, középen hosszú asztallal.
Az asztal fején fiatal sebesült katona ül, ki a
csatából hazakerülve élményeit látszik elmesélni
a tépéskészitő környezetnek. Mellette fiatal leányka
'il gyászban. Arczán a merengő fájdalom azt sej-
teti, hogy családi veszteség érte, mig homlokán

T A R H Á Z.
j egy titkos gondolat a hareztéren veszélyeztetett
| „kedves" sorsával bibelődik. A leánykával szem-
közt egy kis „púpos" gubbaszkodik rettentő szor-
galommal dolgozva, hogy a buzgalom elfödje va-
lahogy testi fogyatkozásait, melyek a fegyvervi-
selésre képtelenné teszik. Van aztán még egy
csomó asszony s gyerek, számra: 18 alak —
egyenként és együtt hatalmas jellemzéssel előál-
lítva ; különösen a gyermekek, kik ártatlan és
öntudatlan naivsággal végzik a keserves jelentő-
ségű munkát, mélyen megraelják anézőt. Munkácsy
o képet a keípzőművészeti társulatnak műlapul
szándékszik átengedni. — A „Gyors-postá"-ról,
honnane közleményt veszszük, megemlítjük, hogy
előfizetési ára évnegyedre három forint. Múlt szá-
munk e-rovatában sajtó-hibából volt 4ftratéve.

** {Uj hírlapok.) A „Gyors-postán" kivül kö-
j vetkező, ez évben keletkezett lapok érkeztek szer-
i kesztőségünkhöz: „Kelet", politikai napilap, meg-
| jelen Kolozsvártt, szerkeszti Szász Béla. — Hollós
j László szélső-baloldali hetilapja a hireletett ,.Sza-
! bad választó polgár" helyett „Saab:td jolgár"
| eszimmcl jelent meg. — Forster Zs. „Közbizton-
j ság" czimű lapját, Váczon ismét megindította.

'* {Ismét két vidéki lap) keletkezéséről érte-
sülünk. Nyitrán Mérey Ottó szerkesztése mellett
„Nyitrai Lapok" czimü hetilap indul meg az újév-
ben, mely a politika teljes kizárásával, a helyi
érele>keket szándékozik képviselni. Előfizetési ára
negyedévre 1 frt 70 kr. — Sopronban Csöndes
Ferencz mint szerkesztő és kiadó „Sopron" czim
alatt társaelalmi és közgazdasági vegyes tartalmú
hetilapot fog kiadni; ez az első ilynomü vállalat

| a germán-CLivilizáczió első állomását képező ezen
jelentékeny határvárosunkban ; német napi köz-
löny éveken át, néha kettő is jelent meg a város
falai kö/.t. A magyar „Sopron" előfizetési ára fél-
évre 3 frt, évnegyedre 1 frt 50 kr.

** {A „Századok",) a magyar történelmi tár-
sulat közlönye 1870. decz. füzete a következő tar-
talommal jelent meg: „A moelenai Hypolit-kode-
xek ismertetése" b. Nyári Alberttől. „A magyar
nemzetségekről" Nagy Gyulától. A könyvismer-
tetések rovatában Lukácsy Kristóf szamos-ujvári
plébánosnak a magyarok őseiéiről, örmény kútfők
nvomán irt munkáját találjuk ismertetve. Ezen
ismertetés kiemeli, hogy u magyar őstörténettel
foglalkozó irennk eeidig teljesen ignorálták az ör-
mény irodalom emlékeit, melyek igen sok fényt ter-
jesztenek a magyar nemzet legrégibb történetére.

** {Uj vígjáték.) A drámabiráló bizottság
Szépfaluditól „Megházasodott" czimű egy felvo-
násos vígjátékért fogadott el.

Közintézetek, egyletek.
** {A magyar tud. akadémia) nyelv- és szép-

tudományi osztályának jan. 2-ki ülésében Zichy
Antal tartá székfoglalóját „Horácz szatíráinak"
magyarázatával, letovén egyúttal az akadémia
asztalára a szatírák forelitását. — A szatírák két
könyve az azon korbeli római erkölcsöknek, vagy
inkább erkölcstelenségnek hű tükre — mond az
értekező , — de a belőlök vonható tanulság nincs
helyhoz és időhöz kötve, s ma is ereznünk kell,
hogy a leczke nekünk Í3 szól. E müveket, Ho-
ratius egészen ifjú korában, irói pályája kezde-

| tén irta. A korszak, egy nagy köztársaság bukása,
í épen a szatirikus hangulat felköltésére volt ked-
| vező. Nem tart azokkal — folytatá — kik Horá-
ezot csak mulattatónak tartják, sem azokkal
nincs egy véleményen, kik az uelvari poétához

' alacsonyitják le. Alaptalan azon vád, mely azt
'. mondja Horáczról, hogy Maecenas húsos fazekai-

nál hizelgése melegét használta. Azon nyári lak
is, mit Maecenastól kapott, inkább atyja elkobzott

; vagyonaiért volt kárpótlás; magától a hatalmas
császártól Horácz mindig szerényen visszavo-
nult , s bár Octavián többször is a leggyön-
gédebb modorban ajánlott neki hivatalokat és
kitüntetéseket, mindezt köszönettel visszauta-
sitá. Horatiusról mint bölcsészről és moralistáról
szólván, Zichy nagyon természetesnek találja,
hogy az akkori szekták egyikéhez sem tartozott,
hanem mindig a józan észt tartotta irányadójának
A moralista Horácz pedig valódi balzsam a szív-
nek. Ezután Horácz szatíráinak tartalmát adja. A
tagok — valamint a hallgató közönségaz értekezést
zajosan megélj ónoz ték. Zichy Antal után Toldy

Ferencz foglalta el a felolvasói széket, s jelentette
hogy Ováry Lipót Olaszországból ismét küldött
a Baleli-féle XVI. százaeli szókönyv magyar-olasz-
latin toldaléknak másolatából egy küldeményt; a
nyelvtörténetileg fontosabbakat Toldy F. be is
mutatá. Ez osztályülést összes ülés előzte meg,
melyen a titkár bejelenté, hogy a 100 aranyos
Teleki - pályázatra 10 vígjáték érkezett be; czi-
meik: I. A szívtelen. II . A szakái. I I I . Hajtó-
vadászat. IV. Udvari bolond. V. A szerelemféltő.
VI. A király-lányok. VII. Talpra fináncz. VIII .
Apafii házassága. IX. Emanczipaczió és sziv. X.
Rövidlátó.

** {A nemzeti színházban) a múlt évben össze-
sen 177 drámai előadás volt, ebből 68 eredeti, 33
klasszikái és 67 fordított darabbal. Operai előadás
volt 133. Az 1869—70-ki évben az összes bevétel
352,348 frt 25 kr volt. Ebből napi bevétel 161,880
frt 10 kr, s bérlet bevétel 67,930 frt 70 kr. Az
összes kiadások 341,068 frt 24 kit tesznek. Ebből
az összes személyzet évelija 190,012 frt 93 kr.
Eredeti müvekért tantiémeül fizettek 4190 frt 63
krt. Díszitményekre fordittatott 9350 frt 61 kr s
a színpadi napiköltségek 21,906 írt 16 krra rúg-
nak. A kiadások levonása után maradt készpénz-
ben 11,280 frt 1 kr, mi annál örvendetesebb ereel-
mény, miután 33,098 frt 3 kr. fizettetett tőketör-
lesztés és kamat fejében. A múlt évben négyféle
igazgatósága volt a színháznak. Újévkor még hár-
mas ideigl. igazgatósága volt, melynek tagjai Pod-
maniczky Frigyes b., Révay Simon b. és Zichy
Antal voltak. A két első visszalépésével Zichy
egyedül vezette a színházat, s ő is lemondván,
Szigligeti, Erkel s Csepreghy bízattak meg az
ideig, igazgatással Orczy Bódog b. kinevezéséig,
mely október elején történt.

Közlekedés.
•f {1870. évben megnyílt vasutak.) Magyaror-

szágban a múlt év folytán következő vasutakat
nyitottak meg: Jan. 6-án a magyar királyi állam-
vasutak zákány-zágrábi 13V2 mérföldnyi, hatvan-
miskolczi 15 mérföldnyi és vámos-györk-gyöngyösi
IVa mérföldnyi vonalait; július 16-án az alföldi
vasút csaba-vásárhelyi 8 mérföldnyi vonalát; aug.
28-án az erdélyi vasút piski-petrozsényi 10 l/i

mérföldnyi vonalát; szept. l-jén a kassa-oderbergi
vasút kassa-operjesi 4Va mfldnyi vonalát; szept.
7-én a magyar keleti vasút nagyvárad-kolozsvári
20 mérföldnyi vonalát; októb. 25-én az osztrák
államvasut valkány-perjámosi 3 mérföldnyi vona-
lát ; nov. 16-án az alföldi vasút vásárhely-szegedi
3 mérföldnyi és nov. 18-án ugyanezen pálya sze-
ged-zombori 13 mérföldnyi vonalát; decz. l-jén
arad-temesvári 7 mérföldnyi vasutat; decz. 14-én
a kassa-oderbergi vasút teschen-zsolnai 9 mfldnyi
vonalát; és végül decz. 30-án az alföldi vasút
eszék-zombor-villányi 15 mfldnyi vonalát, össze-
sen tehát a jelen évben 2611/t mérföldnyi vasút
adatott át a közforgalomnak.

** {A tiszai vasúttársaság) ügyében ujabban
nevezetes törekvések jelezhetők, nemcsak az első
erdélyi vasúttal eszközlendő fúzió, hanem egyáta-
lában az iránt, hogy a tiszai vasút kiemelkedjék
mostani kedvezőtlen helyzetéből s kelet és észak
felé terjeszkedve, oly hálózattá f ejlesztessék, mely
alföldünk gabnakivételének főutja legyen. Egy
bécsi lap, mely jó forrásból látszik meríteni, most
azt jelenti, hogy a magyar kormány is teljes figyel-
met szentel ez ügynek s miután az arad-temesvári
vonalnak a tiszai társulatra ruházása által az első
lépést megtette, most tovább megy és azt tervezi,
hogy a tiszai vasúttársaság megnyerje az össze-
köttetést azon három irányban, melytől léte függ,
t. i. Pest, Orsova és Oderberg felé. E kombiná-
cziónál állítólag a magyar állami vasutak egy
része is átmenne a tiszai vasúttársaság tulajdo-
nába, vagy legalább üzletkezelésébe. E terv va-
lósítása végett már régebben alakult egy konzor-
czium a bécsi Uniobank vezetése alatt, részesei az
angol-osztrák, s franco-osztrák bankok, a Bank-
verein és a Sprinngerczég. Az emiitett bécsi lap
szerint a magyar kormány teljesen egyetértvén a
tervvel, valósítása igen valószínű, s mi részünkről
a közforgalom érelekében szintén kívánatosnak
tartjuk.

J {Szines szegélyű és gyászkeretü leveioo-
ritékok) pénzes levelek feladásánál ezentúl nem



használhatók, mert ezeken a külső sértés mester-
ségesen igen könnyen el leven takarható, eddigelé
már számos visszaélés történt. A gyászkertbe
foglalt pénzküldeményeket a postán többé nem
fogadják el.

Mi újság ?
** (Pénzügyi rendezkedés Olaszországgal.) Lú-

nyay flórenczi útjáról beszélik, hogy annak czélja
nemcsak az olasz követelések elintézése, hanem a
lombard-velenczei királyság átvételéből szárma-
zott osztrák-magyar követelések érvényesítése is.
Különösen a monte-venotei dohány- és uradalmi
kezelésből maradtak volna fenn jelentékeny meg-
térítési igények. Azonfölül az uralkodó család
magánbirtokaira vonatkozó reklamácziók végleges
elintézéséről is volna szó.

** (Adomány.) A király legközelebb 1500ftot
utalványozott magánpénztárából a hozzá pénzse-
gélyért folyamodók érdemesebbjei részére; az ős-
régi római stylben épült lebényi templom helyre-
állítására pedig magánpénztárából 300 forintot
adományozott.

** (Stcin Náthán) kétezer forintot adomá-
nyozott a honvéd-alap javára földtehermentesitési
kötelezvényekben.

** (Vidéki színtársulatok.) Magyarországon
tudomásunk szerint jelenleg 30 szintársulat műkö-
dik és pedig Aradi Gerő Budán; Bokody Antal
Veszprémben ; Balogh Alajos Székes-Fehérvárott;
Barna Bálint Felső-Bánván; Buday Józsefné Sik-
lóson ; Egri Kálmán Belényesbcn; Fehérvári
Antal Kolozsvárott: Follinus János Aradon;
Grerő Jakab Nyitrán; Győrffy Antal M.-Vásár-
helytt; Hubai Gusztáv Kecskeméten; Kiss Sán-
dor intendáns Debreczenben; Koesisovszky Jusz-
tin Győrött; Kétszeri József Ungváron ; Károlyi
Lajos Pécsett;Kőszeghy Endre B.-Csabán; Klein
Sámuel és Várnay Fábián Szatmárott; Kovács Ist-
ván Ráczkevén; Latabár Endre Kassán; Manns-
berger Jakab Szegeden; Miklóssy Gyula M.-Szi-
geten; Nagy Mihály Erzsébetvároson; Novak Sán-
dor Baján; Nagy Sándor és özv. Páli Gyuláné
Homonnán; Stupa Andor Miskolczon; Szegedi
Mihály Tordán; Szuper Károly Makón; Völgyi
György Egérben. Színházi bizottmány, művezető
Vezéri Ödön: Szabadkán.

** (A nemzeti színház tagjai) gyűjtést rendez-
nek Cereza, volt nemzeti színházi tag részére, ki
pár hét óta, vagyonát egy bankház bukásával
elveszítve, a legnagyobb nyomorral küzd Bécs
egyik külvárosában.

** (A fagy mint nemezis.) Jeney Kornélia te-
mesvári vendégszereplése után Kis-Becskerekre
utazván, rokonait meglátogatandó, útközben hátul
bőröndét a kocsiról egy tolvaj levágta és vele el
is illant, s csakhamar egy közeli csárdába tért be,
hol derekasan bepálinkázott. Este folytatta útját,
de útközben a sok pálinka-ivás és nagy hidegség
folytán megdermedt s reggel halva találtatott,
mellette volt az ellopott bőrönd is. A kis-becske-
reki jegyzőnek ez esetet feljelentették, ki a bő-
röndre, melyre J. K. volt bevésve, rá ismert és
igy azt ismét birtokosnője kezébe jutatta.

=s (A háborúból.) Parisból belga és angol
lapok szomorú híreket közölnek: tüzelő anyag
hiányában a roppant hidegbon az egész lakosság
sokat szenved, az élelmi szerek fogytán vannak;
egy franczia tudósító is csak annyit állit, hogy a
liszt-készlet eltart márcziusig. Chanzy és Bour-
baki tábornokok a szorongatott főváros felé tör-
nek, már több kisebb ütközetük volt, s a csata,
melyet legközelebb vivni fognak a németekkel, fog
dönteni Paris, s tán a hadjárat sorsa felett is.
Északon Faidherbenck két nap, jan. 2. és 3-dikán
véres csatája volt Manteuffellel; mindkét rész
nagy veszteséget jelent, s az eredményt magának
tulajdonítja.

t (Halálozások.) Varró Sándor haláláról érte-
sítenek bennünket. Csak 23 évet élt, de e rö-
vid életpályának nagy részét máris komolyabb
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tanulmányoknak szentelte. Előszeretettel csüggött
irodalmunk régibb történetén, sokat kutatott, s a
népköltészet kincseit is nagy előszeretettel gyűjtö-
gette. Munkatársa volt az országgyűlési ifjúság
által kiadott folyóiratnak, s e vállalat számára irta
meg a régi diaetákon szerepelt ifjúság történetét.
Lapunk is közölt tollából néhány történelmi dol-
gozxtot. A fiatal ügyvédjelöltben irodalmunk is
egy buzgó, szépreményekre jogosító munkást vesz-
tett el. — Timkó János kassai római kath. főelemi
tanár f. évi jan. l-jén d. e. féltizenegy órakor,
élete 22-ik évében, hagymázban kimúlt. — Gyar-
mati József a kolozsvári róm. kath főgymnasium-
ban a latin és görög nyelv tanára, január l-jén
meghalt.

— (Halálozás.) Vízaknáról vett gyászjelentés
szerint, az ottani reform, egyház 66 évig voít orgo-
nista kántora és kis-leánytanitója, az egyház és
iskola szolgálatában fáradhatlan s érdemei elisme-
réséül Ferenez-József koronás ezüst kereszttel
díszített N.-Baczoni Fcrencz József, karácsony
másodnapján, élete 94-ik évében, csöndes halállal
fejezte be munkás és békés életét. Az elhunytnak,
mint érdemes agg tanitónak életrajzát és arczképét
a ,.Vasárnapi Újság" is közölte 1863-diki évfo-
lyamában. Nagyapja volt Szász Károly első nejé-
nek, az irodalomban gyöngéd dalairól ismert Szász
Pólinak (irodalmi néven: Iduna). A boldogultat
nagy népsokaság, rang-, nem- és felekezeti kü-
lönbség nélkül, kisérte ki az örök nyugalom he-
lyére, hova ő hosszas hivataloskodása alatt ezere-
ket kisért volt. Áldás és béke a hű szolga poraira!
Mennvben eltétetett számára az örök korona.

A d a k o z á s o k .
A ,,Vasárnapi Újság" szerkesztőségéhez be-

küldetett:
j A lalaton-füredi szeretet-házra Kolozsvárról

Sárai Lászlóné gyűjtése 41 Irt 40 kr. Ez összeg-
ben járultak:

. Erdélyi Samu 1 frt, Demjén Imre 40 kr., Demjén
I László 1 frt. Bodor Pál 1. Bedöházi János 1, Kassai Vidor
I 1, Paal Ferencz 1, Csapóné 1, Vasvári Lipót 2, Fröhlich
! Vilmosné 3, Gyergyai Ferenoz 2, Bodor László 1, Mátrai

Ernő 1, Bányai Vitálisné 1, Baló Sándor 1, Mátrai Laura
1, Galgóczy Károlyné 1, Galgóczy Mariska 1. Tisza Lász-
lóné 6, Csulak Dániel 1, Kelé Janka 1, Benigni Samu 2,
Rignai József 1, Hancz Samu 1, Gyöngyössy János 1, dr.
Császár Károly 1, Szabó Károly 1, Bernai Béla 5, Sámi
Lászlóné 1 frt.

Nemzeti színház.
Péntek, decz. 30. Először: „Forestier Pál.'' Szinmü 4

felv. Irta Augier Emil, ford. Paulai.
Szombat, decz. 31. „Figaro lakodalma." Opera 4 felv.

Zenéjét szerz. Mozart.
Vasárnap, jan. 1. „.A király házasodik." Vígjáték 3 felv.

Irta Tóth Kálmán.
Hétfő, jan. 2. „Forestier Pál." Szinmü 4 felv. Irta

Augier, ford. Paulai.
Kedd, jan 3. „Hunyadi László.'' Opera 4 felv. Zenéjét

, szerz. Erkel.
Szerda, jan. 4. „Tudós nök." Vígjáték 5 felv. Irta Mo-

liftre, ford. Arany László.
Csütörtök, jan. 5. ,, Windtorti vig nők.11' Opera 3 felv.

Zenéjét szerz. Nicolai.

Szerkesztői mondanivaló.
— Igló. P. K. Vettük a szives sorokat; a lap tovább

i is megy, az egykori viszony élő emlékéül.
— Debreczen. Cs. S. A megrendelést átadtuk a kiadó-

hivatalnak. A kérdezett arczképét és életrajzot ki fogjuk
keresni a néhai elődünkről maradt szerkesztői irományok
közt, ha ugyan még rá akadhatnánk.

— Eperjes. O. P. A váró leány utolsó versszakában,
a végfordulatnál humor van; de az kevés epigrammai élt
ad a hosszú költeménynek. A többiben is ugy látjuk a han-
gulat nem olvad még eléggé a tárgyhoz, s azért hatást nem
tesznek a kedélyre a költemények. Pedig némi csilláma a
tehetségnek itt-ott mutatkoznék bennök. Hanem a közöl-
hetőségig még sok kell.

— E K . Gerő bátya, Május-lombok. Igen gyönge
dolgok.

— R — kevl. Disznótorban, az atyafiak közt meglehe-
tős olvasmány lehet; de kiadásra nem való. Hosszú lére
van eresztve s nagyon kevés az elmésség benne. Elég volt

Hárí Jánosból, mint genre-böl, egy példány: de az hason-
lithatlanul élvezhetőbb is volt, mint e halvány másolat.

— Bu$yi. L. T. „A fáris" kegyed szerint „sikerült"
forditás. Ali az erőltetettség miatt élvezhetlennek találjuk.
Az eredetiek sem jobbak. S igy egyet sem közölhetünk az
egész küldeményből.

SAKKJÁTÉK.
580-ik sz. f. — Gérecz Károly-tól.

(Sárospatakon.)
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Világos

Világos indul s az ötödik lépésre mattot mond.

Az 575-ik számú feladvány megfejtése.
(Voltruba Annától Bécsben.)

Világos. Sötét.
1. Hb2-c4 d5—c4:
2. Vh5-g6f Ke4—d5
3. e3—e4 matt.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: gr. Festetics Benno. — Jászkiséren: Ga-
lambos István és László. — Sárospatakon: Gérecz Károly.
— Zámolyon: Parragh József. — Nagy-Szalontán: Kovács
Albert. — Soos-mezőn: SeipelSándor. — Kecskeméten: För-
dős Géza. — Pesten: Beck Dénes. — Petécsen: Rády
György. — A pesti sakk-kör.

Előfizetési fölhívás

A VASÁRNAPI ÚJSÁG
és

Politikai Újdonságok
1871-dik évi folyamára.

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Számos eredet
képpel illusztrálva s „Országgyűlési Beszédtár"-ral s

más rendkívüli mellekletekkel bővítve.)

Előfizetési föltételek:
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordatva.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok
együtt:

Egész évre (január—deczember) . . . . 10 ft- — kr
Félévre (január—június) 5 » "

Csupán Vasárnapi Újság:
Egész évre (január—deczember) . . . . 6 ft. kr.
Félévre (január—június) 3 » — »

Csupán Politikai Újdonságok:
Egész évre (január—deczember) . . • • 5 ft. — kr.
Félévre (január—június) 2 » 50 »

d T " Tiz előfizetett, példányra gyűjtőinknek egy
tisztelet-példánynyal kedveskedünk. — A pénzes levelek
bérmentes küldése kéretik. — Az eddigi czimszelvényekből
egy-egy darab szives beküldését kérjük.

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

TARTALOM.
Zichy Antal (arczkép). — A tolakodó. — Kirándulás

Altenburg vidékére. — Képek a hazai népéletből (képpel).
— A poroszok a Nogent-eröd-alatt (képpel). — Török
igazságszolgáltatás. — Vázlatak az élettan köréből, I. - •
Csendélet a franczia határon, I I I . - Franczia tisztek teme-
tése Versaillesben (képpel). — Egyveleg. — Tárház:
— Irodalom és művészet. - Közintézetek, egyletek. —
Közlekedés. - Mi újság? — Adakozások. — Nemzeti szín-
ház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti
naptár.

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

HIRDETÉSEK.

Jármay Ármin
föszerkereskedése a „babérkoszorúhoz"

Pesten, kétszerecsen-uteza II. sz. a.
t isztelettel ajánl a t. ez. közönség kegyes figyelmébe

olcsó és jó kávéit
nevezetesen:

Mocca-, GyAngy-, Cuba-. Ceylon, Arany-Java-,
Portoricco- é» Campffios-feávét;

továbbá:

finom orosz és cliinai Iheakal:
valódi

jainaica-rhuiuot, és a közkedvelt

braziliai-rhumot
pintjét egy forintjával üveggel együtt;

úgyszintén:
Czukrot, csokoládét, déli gyümölcsöt, sajtokat, angolnát, franczia

mustárt es sárdinest; különösen:

MarOüit (olasz gesztenye) és kitűnő jóságu karlOVÍtZÍ csepegetett

ürmöst; tiszta fehér amerikai peírolenmot, és a iegjobbféie
Stearin- és Paraffin-gyertyákat, valamint is minden egyébb
fűszer czikkoket jutányos áron a legpontosabb kiszolgáltatás mellett.

U^F* Más szakmába vágó megbízások a legszí-
vesebben eszközöltetnek. 932 (9-12)

Téli nyakkendők.

Szép, jó és olcsó!

Legújabb női ruha-kelmék
nagy választékban bámulatos olcsó árért.

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

Hamburger Adolf
üzletében,

Pesten, uri-utcza 3-dik szám, Sója kávéháza átellenében.
fi(F* Mustrák mindenfelé bérmentesen küldetnek, e megrendelések

utánvét mellett azonnal eszközöltetnek. 950 (8—10)

Asztal- és ágyteritök.

i

Kész öltözékek és meayasszonyi ruhák.
A derék mérték szerint készíttetik, az alj mindig a legutolsó párisi divat után

Vidéki megrendeléseknél kérem a mértéket, Centiméterrel mérve; — vagy egy jól
álló derekat, a ruhaalj elöhossza mértékét, a netaláni egyéb megjegyzésekkel együtt
beküldeni.

1 moll öltözék, kész derékkal, övvel és alsószoknyával együtt, 30, 36, 45, 50,
60 forint és feljebb.

1 tárlatán öltözék, övvel és alsószoknyával együtt, kész derékkal 30, 86, 40,
50 forint és feljebb.

1 menyasszonyi moll öltözék, myrtussal diszitve, 40, 50, 60, 70 forint
es feljebb.
_- x menyasszonyi öltözék, illusíonból vagv brüsseli tüllböl, myrtussal diszitve,
70, 80, 90, 100 forint és feljebb.

1. i-i-1 m e n}' a sszonyi atlasz vagy tafota öltözék diszitve 80, 100, 120, 150 forint és
feljebb.

1 menyasszonyi sima fátyol 2,75, 4, 8 forint; hímzett 4.75, 6—20 ftig.
Az említett szöveteken kívül más szövetekből is készíttethetnek ruhák.
Mirtus koszorúk uj kötéssel, 3.75, 5, 6, 8, 10 forintig.
Csipke kendők, 1.20, 1.75, 2.50, 3.75, 5, 6 ftig és feljebb.
Az öltözékhez külön szükségelt alsószoknyák, 6.75, 8, 10. 15 ftig.

'•-nél
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 .

Az árak készpénzfizetés, vagy utánvétel mellett értetődnek.
Menyasszonyi vászonkészletekrt, úgymint: egyes darab ingek, ágynemű.

nadrágok, éjjeliköntösök, zsebkendők stb., bármily árban. 906 (2—3)

Több mint 25,000 sorsjegy", számtalan nyereménynyel együtt
szolgáltatott már ki általam a részletfizetések által biztositott feleknek;
ajánlom tehát az alább következő, — az állam által biztositott, legjobb
alapokra fektetett s jelentékeny nyereményekkel felruházott

sorsjegyeket,
részletfizetés mellett

1870-ki magyar sorsjegyek évenként4 húzással 5 ftjával 24 részletben.
1864-ki állanisorsjegyek 5 » 6 » 25 »
1860-ki 5% állanisorsjegyek » 2
1854-ki 4 % 250 ftos sorsjegyek » 2
Credit sorsjegyek » 4 »
1839-ki Rothsclüld sorsjegyek, melyeknek

egészben még csak 5 húzása leend, s ez idő
alatt azok okvetlen ki fognak huzatni

1839-ki Rothschild ötödrész sorsjegyek
Orosz 5% 100 rubel sorsjegyek

Minden részvevő az egész nyereményre játszik, s az illető sors-
jegy bármikor átvehető.

HÉJT ígérvények, minden sorshúzásra. — Vidéki megrendelések-
nél, a részletfizetési összegek — postautalványilag küldendők.

Ügynökök a vidéken, kik ezen üzletág átvállalásával illő díj mel-
lett foglalkozni kivannak, — tisztelettel kéretnek, hogy fölszerelt Írás-
beli nyilatkozatokkal hozzám fordulni szivoskedjenek.

6
6

10
8

25
8

16

» 25
• 22
» 28
. 25

• 32
» 20
» 20

pénzváltó irodája Pesten, Dorottya-utcza, Llovd épület.
Bevásárlása s eladása mindennemű részvényeknek,
járadék-, földtehermentesitési-, szőlő váltsági

kötvények, elsőbbségi kötelezvények, záloglevelek és sorsje-
gyeknek, arany- s ezüst pénzeknek. — Értékpapírokra pénzbeli
előlegezések adatnak stb. 960 (6—0)

1 O O O frt fogadásul!
hogy az egész birodalomban és tok más országban senki sincs, ki miként

Branswetter János
chronometer- és müórás SZEGEDEN szülővárosában

12 éven át külföldön és a franczia Sveicz legjobb óragyáraiban az óramüvészet minden
titkait magáévá tette, a hozzávaló gépeket beszerezte, és azután

Münchenben az elméleti és gyakorlat i vizs-
gálatot addig iiiés senki által meg nem köze-
litett eredménynyel letette volna; ki továbbá
üzlete 28 évi fönállása óta anny! órát, és mindeze- ff7" -
ket, ujakat ugy mint javításokat, saját találmányu T * '
gépek és eszközök segélyével, 40 évi tapasztalás ) M
alapján, saját vezetése alatt oly jó állapotba helyezte, \i^
és személyesen, a zsebórákat, függő vagy fekvő, egy-
szóval minden helyzetben és rázkódásokban oly
arányosan és pontosan szabályozva adta volna át

a t. ez. közönségnek, mint azt ö tette, és jövőben is tenni fogja. 718 (1 12J
Azonfölül tőlem minden óra vevője egy 10 évi, és minden javitás megrendelője 5

évi írásbeli jótállásról szóló iratot kap, használati utasítással együtt.
Hogy a mondottak folytán óráim minden tekintetben a legjelesebbek, legpontosab-

^ ^ ^ bak és legjutányosabbak, az magától értetik.
H8P"* Igen gyakran ismétlődött utánrendelések és dicsérőlevelek cs. k. katonai és polgári
egyénektől, valamint órásoktól, még fővárosokból is, bizonyitványok, bizonyítékok tömény-
telen száma, mik a mondottak igazságát megerósitik, nálam megtekinthetők. Segédek

nagy száma, kik nálam dolgoztak és tanultak, ezt szintén bizonyíthatják.
Arany- és ezüst órák, lánczok, a m. kir. ellenőri hivatal által megvizsgáltatvák, és

minden nemben dús és legdiszesb választékban kaphatók,
Frt.

10—12
12 —13

13—14
15—17
15—17
15 — 17

16,18—20
18 20

Férfi órák.
Ezüst henger-óra 4 rubinnal . .

» » ugrólappal
8 » arany szegélylyel,

ugrólappal
» » 8 rubinnal . . .
o » dupla tokkal . .
" » kristályüveggel.
•> horgony-óra 15 rubinnal
» horgony-óra dupla tokkal. '18, 20—24
» angol horgony-óra kristály-

üveggel 19, 20—24
> ugyanazok dupla tokkal . . 23—28
» tábori horgony-óra dupla tokkal 22—28
> valódi horgony remontoir fül-

nél felhúzható 28—80
» ugyanaz kristály-üveggel . . 30 - 35
' ugyanaz dupla tokkal . . . 35—40

A.rany horgony-óra 3. sz. 15 rubinnal 36,
38, 46-60

> horgony-óra dupla tokkal 55, 58, 60,
65, 70—100

horgony-óra kristály-üveggel. 44—70
ugyanaz dupla tokkal
valódi horgony remontoir
ugyanaz dupla tokkal

65-100
65—100

100-200

Hölgyórák. Frt.
Ezüst henger-óra 4 és 8 rubinnal. . 12—18
Arany henger-óra 4 és 8 rubinnal . 25—30

» detto, zománezozva . . . . 31—36
» detto, arany fedéllel . . . 36—40
* detto, íománezozva gyé-

mánttal 42—48
» detto, kristály-üveggel . . 42—45
» detto, dupla tokkal 8 rubinnal 45—48
» detto, zománezozva, gyémánttal 58—65
» horgony-óra 45—48
» » kristály-üveggel 56—60
» » dupla tokkal . 50—56

detto,zománezozva gyémánttal 70—80
Serkentő, órával együtt 7, mely

gyertyát is gyújt 9 ft., 8 napos 13 ft.
JPIF* Ezenkivül minden egyéb kívánható

óra kapható, ugy munkás-órák is.

Inga-órák legnagyobb raktára .
Mindennapi felhúzással
Minden 8 napi felhúzással
Óra- és félóra-ütéssel
Negyed- és óra-ütéssel .
Havi regulatorok
Inga-órák bepakolásaért

. 10, 11, 12 ft.
16, 18—26 v

30, 33, 35 »
50, 55, 60 v

80—36 »
. 1 ft. 50 kr.

H T * Ezüst óralánezok 3—8 ftig, hosszuk 6—15 ftig, 3-mas számú aranylánczok rövid
8—70 ftig, hosszú 35—100 ftig. Minden áru gyűrűk és egyéb ékszerek, ugy talmi-

arany, bronz- és aczél-lánczok is. IPF* Tárgyak, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek.
WV Órák, arany s ezüst a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. 30F~ Vidéki megren-
delések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett pontosan teljesittetnek.
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Heckenast (iiisztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten Vgyetem-utcza 4-ik szám alatt), megjelent és 2 kros levelezési lapkái
postai utánvét mellett megrendelhető, — valamint minden hazai könyvárusnál kapható:

SCORPIO NAPTÁR

TARTALOM:
A tizenkét hónap humorisztikusan előadva.— Utasítások a subventtonait szolgák swuuara. — i

Iliért ment Lónyay Bécsbe ,.közös"péuzügyminiszternek ? kot képj>el. —Képek a magyarnemzet]
erkölcsitésére és nemesítésére 1858—18C9, három képpel. - llires irók arcz.képei. — A mai épité- j
siet. — A Parnassus hajdan és a Parnassus ma, két képpel. — Kis Káté ! — Leánya. — Müforditá- ;
sok. — Az erdélyi képviselökró".— iDdokok, melyeknél fogva az o r a z ág h á z kertjét leszavaztak. —
Választási mintabeszéd. — Aí intendan«i kérdéshez, képpel. -• Korszakot és korszakot képező évek
két képpel. — Budapesti kösslöny. — Reform. — Pesti Napló. — Esti lap. — Magyar Állam — Pénz-
tigvi tanulmány, képpel. — Gajzágó Salamon. -— A inamelukok dala — Az ételek és italok élvezéséről. —
Az időszaki bölcselet titkaiból.— Képek a mai czivilizáraióból két képpel.— Kép egy jezsuita város-
ból, két képpel. — E y idegen, a ki Magyarországban nem találja fel Magyarországot. — A legújabb

BARÁTFÜLEK NAPTÁRA.
Igazhivők, papimádók,

papfiak és papnék számára a sz. lélek sugallatára

szerkoszté ]>A P R A M() RG(').

Színházi mende-monda. s'h.
Ara $0 kr. o. é.

Nemzeti

nagy képes naptár
Aranynyomatu pompás czimlappal.

Szerkeszti :

Á L D O R I M R E .
Ára csak 1 forint.

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

Pius fulminatorius impotens. — A tizenkét hónap humorisztikusan előadva, (tizen-
j két képpel). — A tolvajkulcs. — A bún szabadsága vagy keresztény katholikus
! erkölcstan. — Az önzés apotheozisa. — Szabad gyilkolás. — A csalás 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 valóság-
ban (két képpel). — Római pattantyúk. — A gyóntatószék fertelmei. — Újonnan fel-
fedezett sz. ereklyék.

Ara 60 krajezár o é.

Kossuth naptár.
Gyönyörű szinzezett cziiiilappal és czimképpel.

Szerkeszti:

Monti T i h a m é r .
Ára 40 krajezár.

Balpárti népnaptár.
Nemzeti szin borítékkal és szép czimképpel.

Szerkeszti:

V a s í { y II ró T a in á ».
Ara 50 kr.

A lYép Zászlója naptára.
Színezett boríték s nagy czimképpel.

Szerkeszti :

Á L D O R I M R E .
Ára 40 kr.

István bácsi naptára.
pita: Májer István.

Szerkeszti: K Ö h 8 1 ül í K. J Ó Z S Ü f.
Ara 50 krajezár.

Honvéd naptár.
Negyedik évfolyam.

Színezett boríték s igen szép czimképpel.
Szerkeszti:

Á L D O R I M R E ,
Ára 00 krajezár.

Titkos

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

biztosan éa gyorsan gyógyít

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-uteza 27. szám Medetz-ház.
ban, 1-8Ő emelet, délelőtt 7—9-ig, dél-

után 1 —4 éráig
Dijazttt levelekre azonnal

tatik, s kívánatra a gyóicy-
is megküld ötnek.

931 (12-12)

Í
IGYELO
Irodalmi és szépművészeti lap.

Felelős szerkesztő:

SZAKA TAMÁS.
Ezen díszesen kiállitott egyedüli ma-

gyar irodalmi lap, első számának tartalmát
következő czikkek képezik: Főtörekvésünk,
gzana Tamástól. — A magyar irodalom
ébredése 1849 után, P. Szathmáry Károlytól.
.— Maohdunkuli keleti költő, Vainbéry
Ármintól. — Bauer őrnagy hagyományai,
Vadnai Karo!ytól. — Angol irodalom,
Ábrányi Emiltől. — Lapszemle. — Po-
mára, Szász Károlytól. — Egy szó a halál
után, Beöthy Zsolttól. — Irodalom és mü-
f észét (aprób közlemények.) — Könyvészét
(msnden hazai és jelesb külföldi müvek jegy-
zéke). ' 980 a )

Megjelenik 18?t. .januártól kezdve
fcavonkénf négyszer másfél ivén.

Előfizetési ára : ejtesz évre 8 ft., fél-
évre 4 ft.. negyedévre 2 ft.

E magvas társadalmi lapot, mely sajnosán
nélkülözött hézagot tölt be írod lmunkban,
jtninden mivelt olvasó figyelmébe ajánljuk.

Aigner Lajo* kiadó hivatala
Pesten, váczi-uteza 18. sz.

Épen most jelent meg és kapható

testvérek könyvkereskedésében
Pesten, egyelem-utcza 2-ik szám, a taláré kpenstár nj épületében -

Deák Ferencz-Adomák.
Ára 1 forint 20 kr >jczár.

Tartalom: 1. Spártai válasz. — 2. Még egy „vicze". — 3. Egy éppen ide-
jében ejtett szó. — 4. A nagyság átka. — 6. Mind a kettő Ferencz lesz. — 6.Hu-
nyadi Jancsi. — 7. A kinek nincs árnyéka. — 8. Világos. — 9. Egy kis fricska. —

; 10. Nincs a helyén. — 11. Szerény és kedélyes. — 12. Hetven-kedő. — 13. A
1 római császár. — 14. Deák-adomák. — 15. Megbélyegezve. — 16. Majd megegyez-
i nek. — 17. Deák helye. — 18. A kabát. — 19. József fóherczeg Deáknál. — 20.
; Nem élez, de igaz. — 21. Gyanús bók. — 22. Deák mint kortes. — 23. Két szivar.
• közt. — 24. Két Deák Ferencz. — 26. Keserű „neki". — 26. Bölcsészet és bölcses-

ség. — 27. Deák szerénysége. — 28. A mikor korteskedett. — 2'J. Hírlapi kacsa.
; — 30. Deák a szászok közt. — 81. Furcsa kérelmek. 32. Ügyes mentség. — 33.

A költők fejedelme. — 34.Csak egy a baj. — 36. Besze beszéli — 36. Mulatságos
i quiproquo. -- 87. A sok gombu dolmány. — 38. A zsidók egyenjogúsítása. 39.
; Választási tréfa. — 40. Deák fog beszélni. — 41. Deák Ferencz a könyvárusnál. —
• 42. Csodabogarak. —43.Mosásvan. - 44 . aláló felelet. — 45. Jó tanács. — 46. Vogt
'. felolvasásai. — 47. Megalakulás előtt. — 48. Deák Ferencz jóslata. — 49. Miss
! Pardoe. — 50. A „Times". — 51. . isztelgés Deáknál. — 52. Zsidó komaság. —
i 53. A szépirodalomról. — 54. Eeák műfaragványai. 979 ( 2 - 2 )

) Ezen mulatságom tartalmú munka bizonyosan kielégitendi a
f valódi humor barát ut, miért is mindazoknak ajánljuk, kik a mostani
> komoly napokban egy órát kellemesen kivannak eltölteni.

Keresztelő késztetek,
vánkos, zsubbony és főkötő bármely
színnel bélelve 12 ft., 15 ft.,20ft, 25 ft.

35 ftig.

Gyermek vászon leffif
minden áron

Türsc h F.-nél
Pesten, váczi-uteza 19-dik szám.

Összeg árjegyzék bérmentve.

f4 süketség gyógyítható!
Azon legfényesb eredményekre támasz-

kodva, melyeket gyógyszeremmel ezeddig
elérni szerencsém volt, — a leglelkiismere-
iesbben ajánlhatom azt: nagyothallás, ffll-
*ó(tás és fülfolyás ellen. — Egy adag ára
5 ft. 915 (1—9)

t p $ A megrendelő levelek ekóp czim-
sendók:

Lonis Oelsner Berlin,
(Neue Schönhauser-Strasse Nr. 12.)

Epén most jelent meg Heekenast Gusztáv
könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetem-
uteza 4-ik sz.) és minden könyvkereskedés-

ben is kapható:

ISTEN TEMPLOMA.
IMAKÖNYV

1 minden rendű és állapotú
katholiknsok

Vadászat-j áték.
Alólirottnak átgondolások

által sikerült egy minden ré- 1
szeiben uj, a gondolkozó tehet-
séget gyakorló deszkajátékot
„vadászat játékai" czim alatt

! feltalálni. Ezen egy vadászatot
I képező játék 30, azaz: a két
játszó mindegyik részére 15 át-
gondolandó húzások által elve-

jhető alakból áll.
| Ezen találmányomra , —
! mely különösen küíföldön, de
I részint hazámban is a maga-
j sabb körökben, és különféle
egyletekben elismerést nyert,
— magyar királyi szabadalmat
megnyervén, bátorkodom gyárt-

ímányaimnak árjegyzékét, me-
i lyek itt helyütt egyedül kész-
i pénzért, vagy meghatalmazás
! esetén posta utján előlegezés
| mellett nálam megszerezhetők, köztudomásra juttatni.

ÁRJEGYZÉK:
I. Egy nagyjáték, fournirozott fa-táblázattal, 30, rézből kivert, faalapza-

tokra srófolt, bronzirozott alakkal, hozzá a nyomtatott leirás . . . 2 0 ft. o. ért
II . Egy játék, fényezett faszekrényben, earíonage táblázattal, 30 öntött,

fa-alapzatokra srófolt alakkal, hozzá a nyomtatott leirás . . . . 6
III . Egy játék, cartonage táblázattal, 30 művészileg készitett fa-alakkal

(saját találmánya) hozzá a nyomtatott leirás 3
IV. Egy játék, cartonage táblázattal, 30 fa-alapzatokra festett alakkal,

hozzá a nyomtatott leirás 2

SHF" Megrendeléseknél az illetők megnevezni kéretnek, vájjon a magyar, német,
vagy franczia nyelven szerk sztett leirás szükségeltetik e, minthogy minden játékhoz csak
"-gy leirás jár, minden további leirásért 50 kr. o. ért. fizetendő.

Posta-utoni elküldéseknél az 1 és II. játékért egy-egy forint, a I I I . és IV. játékér
pedig egyenkénti 50 kr. csomagolási díj számittatik.

számára.
HUNGÁÉI A.

után
* szentek és az esvliay. iinnibo1 alkotva.

Egy aczélmetszettel.
(•16-rét 544 lap) fűzve ára 60 kr.

Bírbe kötve arany vágással 1 ft. 20 kr.
Ugyanaz velinpapiroson, színezett

aczélmetszettel, franczia bőrbe
kötve kapocscsal 2 » 40 »
kék vagy vörös bársonyba kötve 6 ft.

982 (1—3)

liényey István.
fentebbi szabadalomnak tulajdonosa.

Lakik Pesten, hatvani-uteza 1. sz. a.

LIEBIG-fele HDSKIVOHAT
FRAl-BENTOS-bél (Dél-Amerika).

LIEBIG-fék HUSKIVONAT-TÁRSULAT LONDONBAN.

Nagy megtakarítás háztartásra nézve.
Azonnali eléállitása erőteljes húslevesnek, mely az árnak egy harmadával olcsóbb

kerül, mint a fris marhahúsból főzött. — Kikészítése s megjavitása mindennemű levesek
mártalék « főzelékeknek stb.

Erősítő eledel gyengék « betegek számára

Jutalmazva két aranyéremmel, Paris 1867: llavre 1868
A nagy becsületdiplonta — mint legnagyobb kitüntetés — Am

sHrriam 1809.

Kisebb réssletekbeni árak a inagyar-osatrak birodalomra
1 angol font tégely
5 frt. 80 kr.,

7,

i angol font tég.
3 frt.,

angol font tég.
1 frt. 10 kr.,

% angol font tég.
92 kr.

Csak níonesptben valódi, hogy
ha minden tégely az itt oldalt
látható aláírassa! van ellátva.

Kapható: az ország minden előkelő kereskedés s gyógyszertáraiban-

Nagybani raktár a társulat levelező tagjánál:
THALLMAYER A. éa tarjánál Pesten, s Bécsben: KIOfiKR és fia

VOIGT JÓZSEF és társánál. 742 (20-22)

Hetedik kiadás
(magyar nyelven negyedik).

A nemi élet

titkai s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, az utóbbiak óv- éa gyógy-
módjaival. 95á(8~12)

Függelékkel a bujakóri ragályiásról
és Dr. Bődet , lyoni orvos

ragályelleni legtriztosb óv-
szerérői,

a t'érü és nói ivarsierek boneatani ibrftival.
Ára: 1 ujforint.

Postán megküldve 10 krral több;
utánvétellel 40 krral több.

Megrendelhető szerzőtől következő
eiim alatt:

Dr. Eiber Gy. P.
Pesten, József-uteza 66-ik számú

saját házában.

Csász. és kir. enge-
délyezett egyetlen pat>-
kány- és féreg-kiirtó
szer. Ára egy bádog-
szelenczének 1 ft. o. é.

„^_. A legkisebb megrendelés is rögtön
teljesitettetik akár az összeg beküldésekor,
akár utánvét mellett,

Reisz és fiai,
az első magyar kir. engedélyezett gyára az
apróférgek kiirtására szükséges vegytani
készítmények, Pesten, király-ateza 46.
szám alatt. 981 (1-20)

•5 ~ '&y
forintig.

Ezüst henger órák 4 rubinra . . 10—11
» » arany foglalv. rugóra 12—18
» » kettős födéllel » 15—16
» » kristályüveggel » 15, 16—17
» horgonyórák 15 rubinra » 16, 16—17
» » ' 15 » kettős födéllel 19

20—22
» angol borgonyórák kristályüveggel 19,

20—22—24
* ugyanazok kettős födéllel . 24—40
» val. remontoir kengyelnél felh. 28—32
» ugyanaz kettős födéllel 85, 38, 40—45

Arany órák 8. sz. borg. 16 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 rab. 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 . . . 30—32
» óra és negyedórai ütéssel 48, 50—55

Havi regulatorok . . . . . 30—32
Ébresztő óra . . 6

Ezüstlánczok4ft 60 kr.,5, 6, Sft. 50 kr.,
7 ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft.,
d ft. 50 kr. 9, 10 ftig; hosszú nyaklánczok
7 ft , » ft. 50 kr., 9,10, 15 ftig.

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

Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.
JgBf Nera tetsző ára kicseréltetik.

Javítások legpontosabban és jutányos árért
•eljesitetnek 874(17-0)
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Az osztrák-magyar államokban semmiféle verseny által eddig tul
nem szárnyalt, — s az iparmü-kiállitásokon áruczikkeinek szi-
lárdsága, jóságs olcsósága végeit a nagy ezüst jutaloméremmel

kitüntetett

Fogl I. cs. kir. ndvari szállító
első és legnagyobb

vászonáruk- s kész fehérnemiiek
gyári főraktára Bécsben,

Kárntner-
strasse

Nr. 2 7.
Erzherzog:

Kari,"

Eckgewölbe der Hlmmelpfortgasse
elad és szétküld bárhová levélbeli megrendelésekre, készpénz bekülde'ae vagy postai
utánvét mellett — alább következő leszállitott ársorozat szerint teljes jótállással, s
tetemesen olcsóbb árakon mint az oly magasztalt IMF* végkiárusitások"^® al-
kalmával. A háború által a külföldre való kivitel lehetetlenné tétetvén, s hogy gyá-
ram működését félbeszakitani ne legyek kénytelen, s hogy felhalmozott roppant
készletem eladása által gyáram s munkásaim fentartására minél több pénzforrások-
hoz juthassak, ajánlom alább következő leszállitott árakat

a t. ez. értelmiség!
szíves figyelmébe
1 tuczat vászonzsebkendő 1.50 2 ft.,t ászonzsebkendő 1.50 2

nagyobbak s finomabbak 2'/s, 3'/»,
6—8 ftig.

1 tuczat ezérna-batiz-zsebkendö 5, 7,
9—10 ftig a legfinomabb.

1 tuezat asztal- vagy törülkoző-kendö
5, 6, 7—9 ftig damasz.

1 vászon asztal-készlet 6 személyre (1
abrosz ahoz illő 6 kendővel) 5,6, 8 —10
ftig.

1 vászon asztal-készlet 12 személyre
(1 nagy abrosz ahoz illő 12 kendövei
10, 12, 16—20 ftig.

1 vég 30 rőf színes ágyneműre való 7,
8, 9, 10—12 ftig.

lörófszinesmatrácz-csinvat 2matrácz-
ra 6, 7— 8 ftig, egy rőfös s legnehezebb-
féle.

1 röf l'/2 rőfös bútor- vagy matrácz-csin-
vat, rőfe 7ö— 90 kr.

30 rőf ágyneműre való fehér csinvat 9,
10—12 ft. darabja.

30 röf kézi fonalvászon fehérített, s fe-
héritetlen dupla ezérna 7.50, 9.50, 11,
13-15 ftig.

1 vég 30 röf b/i széles rumburgi vászon
12, 13, 15-18 ftig.

1 vég 38 röf kreasz vagy gazdasági vá-
szon 14, 16, 18—20 ftig.

40—42 rőf kitűnő takács vászon finom
ágyneműre vagy 12 db. női inghez 14,
15, 18, 22—24 ftig.

Fénydjsési férfi ingek müvészetileg vart
mellel (a nyakterjelme megkivántatik)
6, 7, 8,10 ftig.

1 vég 50—54 rőfös hasonlithatlan rillil-
btirgi vagy hollandi (kézifonat 5/*
rőf széles) 20, 25, 30, 35,40, 50 — 60 ft.

Angol chifTon ingek gallérral vagy
a nélkül, a vászon ingeknél szebbek,
(levélbeli megrendelésekhez a nyak-
terjelme csatolandó) 1.80, 2, 2.50, 3.
3.50 krig, igen diszesek s pompásak.

Férfi gatyáU 1, 1.50, 2, 2.50, 3 ftig, lo-
vaglószabás, magyar s franczia mintára.

Vászon nöi insfek, simák 1.80, 2 ft., fi-
nom hímzéssel 2 ft. 50 kr., sveiezi forma,
egész uj szabás, hímzéssel 3, 3.50, 4.
5 ft., legfinomabb vászon s batizingek
hímzéssel és csipkével 6, 8 — 10 ftig.

Éji ingek nők számára, hosszú ujjal 3 ft.
50 kr., hímzettek 5—7 ftig.

]V6I labravalók, vászon perkál és bar-1
chetböl 2, 2.50, 3 ftig. hímzéssel.

IVoi pongyola vagy eji korsettek per-1
kál vagy finom barchetból 2,2 ft.öOkr., j
franczia batizból hímzéssel 3.50, 5, 6 ft. j

Xdi alsószoknyak perkál vagy finom
barchetből 4 ft., hímzés betétekkel 5,
6—8 ftig.

Noi harisnyák vagy férfi kapezák 11
tuczat ára 5, 6, 8—10 ftig a legfino-j
mabbak.

1 vég 48 rőfos bel»ta vászon 22, 25, 30,
36 ftig kitűnő minőségű.

Valódi franczia női tvrdharisnyák,
1 tuczat 14, 18, 21 ftig.

Gallérok, legújabb forma 1 tuczat ára 2,
3 — 4 ftig (a nyakterjelme megkiván-
tatik.)

| Rnntburgi vászon férfi ingek (a nyak-
terjelme megkivántatik 2, 3, 4, 5, 6 ft.
a legjobbak.

Finom himzésü batizvászon készülé-
kek (nóigallérok és manschettek) 1
készülék 2, 3, 4 ftig.

Nöi fözfinyfik (Mieder) a derék terjelme j
megkivántafik 3, 4, 5 ftig.

Gyapot egészségi njjasok (Jacken) 2,
3, 4 ft., selyem 6, 7 ft., prémezett vagy
szövött lábravalók 2, 3, 4 ftig — kösz-
vénv ellen.

Magyar királysági levélbeli megrendelések készpénzbeküldése vagy
j postai utánvét s teljes jótállás mellett a leggyorsabban eszközöltetnek.

Alevélczime: 946(5-12)

k. k. Hoflieferant Wien,
Kürntnerstrasse \T. 21.

BBF* 50 ft. erejéig vásárlóknak egy kitűnő szép asztalterítő 8 nadrágra
való gvapjnkeime ráadásai adatik.

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

kész férfiruha-raktár
bámulatos olcsó áron.

Ugyanott mindenféle megrendelések elfogadtatnak 8 24 óra alatt
elkészíttetnek; a t. ez. közönség szives figyelmében ajánlják magukat

Szabó és Rnska
959 (5—0) szabó mesterek.

I KURTZALAJOS
iuj«nnan smpjiíoít papír-kereskedése

P e s t e n .
a hatvani és a magyar-uteza sarkán, az orvosi kar épületének átellené-

ben, ajánlja gazdagon felszerelt raktárát

karácsonyi és újévi ajándékokban
a legjutányosabb árak mellett! és pedig:

Albumokat, iró- és levél-tárczáfcat, táskákat, pénztárczákat, íróeszközö-
ket; ugyszinte mindennemű iró- és bördiszmnnkákat, nemkülönben mindenfe'le és
mindennemű levélpapírok a kivánt névjegygyei és dombornyomatban és szín-
ben készülnek, ugyszinte minden fajta könyvnyomdái mnnkák gyorsan és olcsó

áron elkészíttetnek
100 db. látógatójegy — ft. 90 kr.
100 » 8-rét levélpapir névvel vagy betűkkel . . . — » 50 »
100 » „ finom >' v v . . . . — y 75 »
100 » » » » névjegygyei 1 » 20 »
100 v » » » színes 1 » 50 »
100 » » » » » névjegygyei . . 2 „ — »

minden 100 darabhoz egy díszes papirtok ingyen adatik.
Ajánlja továbbá legjobban berendezett raktárát mindennemű iró- és rajz-

szerekben — nagy raktárt vonatozott kereskedelmi és flzleti könyvekben és
irodai szerekben legjutányosabb árakért.

I W Megrendelések a vidékről ntánvét mellett legpontosabban tel-
jesittetnek. 961 (10—10)

Aa ataJánosán jónak elismert valódi s egészen (riaen érkezett

SCHNEEBfiRGi NÖVÉNI-ALLOP
mell- 8 tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodáe*
torokgyuladások 8 nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:
PESTEN: Török József gyógyszerész urnái a király-utezában, — dr. Wagner D.

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

BUDÁN: Sehwarzmeyer J. gyógyszerész urnái.
» _ - J „ „ . D..v.»n T Kolozsvárit MAradon: Probst F. J.
Aszódon: Sperlagh J. gy.
Baján: Klenautz J.
Brassóban: GyertyánfyFa-

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

Fieischer.
Bonyhádon: Kramolin J. gy.
Brassóban : Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
Csútoil : Borsay F. gysz.
Debrrczenben: GóltlN. gy.
Deésen: Krémer S.
Dettán: Braunmüller J. gy.
Devecserben: Hoffmann B.
Eszéken: Kawilowicz gysz
Kperjesen: Zsembery Ign.
Érsekújvár: Conlegner Ign.
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken : Thürner fiai és

Dessáthy gyógysz.
Győrött: Brunner F.
Gyulán: Lukács gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V.
Hátszegen: Mátesy B.gysz.
Ipolyságon; Mikulási T.
Jánoshazán: Kuna gysz.
íolsvan : Malcter gysz.
Kaposvárit: Sohröder J.gy.
Kőszegen : Ptrehle gys*.
üárolyvártt: Benich J.

J. gyógyszerész urnái.
Kolozsvárit: Megay M. C. S.-Sz.-Oyörgyön: ötvös P.
Könnőrzön : Draskóczy gy. ó
Károlyrehérvár: FischerE.jSopron : Voga és Rupp-
Knbinban: Stojánovics. I recht.
Ktin-Sz.-Miklós: Stoits A. |S.-A.-UjheIyen: Deutsch J.
i . •- - Sasvár: Mücke A. gy.

Segesvár: Misselbacher J.
Serajevoban: GyulekaN.G,
Sziszeken: Kubányi P.

Lúgoson:
Médiáson

Arnold J
Breiner K.

Kis-Mártonban: KodolányijPozsonyban: Schneeberger
J-a..-*. • é D i l

Mosonban: Pranter J. gysz.
Miskolcion: Spuller J.
Mitrovicz: Krestonoshics A.
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Marosvasárhely: Jeneygy.
Munkácson: Gröttier L.
Mohácson: Kőgel D.
Nagybányán: Horacsek J.
Nezsiderben: Fuchs J.
Nyitran: dr. Láng E.
Nyíregyházán: Hö'nsch Ede

gyógysz.
Nagy-Beeskereken: Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsán : Welisch

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

schek R. gyógysz.
Orosházán : Vangyel M.
Pancsovan : Graff gysz.
Pécsett: Kunz Nándor.
Posegnn: Balogh gyógysz.

Szombathelyen : Mitter-
mayer gyógysz.

Székesfehérvár : Say R.
gyógysz.

Siklóson: Nyers S. gysz.
Szathmáron: Juracsko D.
Szent-Miklóson: Haluschks.

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

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Rotk

gyógysz.
Tokajban: Krötzer A. gy.
Tordan: Welits és Wolf.
Tatán: Niertit F. gysz.
Tőrök-Szent-Miklós: Pil-

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

és özv. Benesch P.
Uj vidéken: ^chreiber F.

g :
Pntnokon:

gysz. és Spatay A.
Kassán: Eschwig E
Késmárk :GenersiehC és A
Kecskeméten: Papp M.
Saránsebesen: Weber A. gy
Károlyfehérvártt:

Ed. gyógysz.

és Dussil gysz.
jRosnyón: Posoh J. gysz.
: Rimaszombat: Hamaliárgy.
i Humán: M?lutinovitz S.
• R ékáson : Boronii K. gysz

Fiseher Szászváros: Sándor R. gy.
Szabadkán: Hofbauer I. gy.

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

Legjobbféle

j : chre
Varannón: Elizár gysz.
Veszprém: Fremmel.
Váczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter gys».
Verseczen: Herzog gysz.
Zimony: Ivánovics és fia.
Zalatnán: Mégay Gyula.
Zombor: Stein fia Márk.
Zsámbokrét: Neumann M
Zentán: Wuits testvéreknél,

903 (6—6)

Schmidtcs. kir. főorvostól, egy skatulya
ára 23 kr.

lír. Belir ideff-extracíusa,
a idegek erősitéfére s a 'est edzésére ára

70 kr.
Díe

j , valódi gyógyszer
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofuláfe
s bórkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg

ára 1 ft.

Stíriai Stub-haTasi-nöYény-
nedv

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

Zeitschrift für gerichtliche Medicin, Uffentliche Gesund-
heitspílege und Medicina! Gesetzgebniis" brinst in IVr. 48 vom 27.
November 1866 über „8chneebergs Krauter-Allop1" Folgendes:

„Der aus Alpenkrttutern bereitete »Schneebergs KrHuter-Allop" á.es Herrn
Apothekers Bittner in Gloggnitz, und Franz Wilhelni, Apotheker in Neunkirchen, ist
bei allén katarrhalischen und entzündlichen Krankheiten der R espir a t 'o n s-Organe ein
vorzügliches Unterstützungsmittcl. Er mildert besser als allé anderen Syruparten jedert
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlicher.
Affectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. s. w.
wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, besanftigenden und reizmildernden Eigen-
schaften mit glinstigem Resultate angewendet."
Főraktár: BITTNER GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban.

HECKENAST GUSZTÁV
könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-dik sz. alatt), megjelent és minden hiteles könyvárusnál kapható

Indiai tündérmesék. | Regék és elbeszélések
Érdekes olvasókönyv

az érettebb ifjúság számára.

Angol után közli

Vámbéry Ármin.
(Nyolezadrét 35 2 lap) fűzve ára 2 forint.

Irta: WÜdermuth Ottilia. (i színezett képpel.)
Kemény kötésben, sziuezett borítékban, ára 2 ft.

Községi elöljárók számára

Községi-kalauz
Magyar- és Erdélylioni, községi birák, elöljárók és jegyzők ;

használatára; felvilágosító s utbaigazitó jegyzetekkel és gyakorlati iro-;
mánypéldákkal ellátva.

Irta T Ó T H LíAtJOW; hites ügyvéd.

A magyar minisztérium fennállása óta kibocsátott uj
alkotmányos törvények és rendeletek nyomán.

Egy vastag köítt 50 nyomott ív, fűzve ára 4 ft.

Alulirt kiadónál megjelent a ..Közséui-Kíilauz". Szerzője TÓTH Lajos, jelen-
leg pesti ügyvéd, ki évekhosszu során át, ugya megyei, mint a községi,közigazgatási és
igazságügyi teendők minden ágaiban teljes jártasságot szerzett, s kinek neve és töké-
letes szakismerete kezeskedik arról, liogy könyve megfelel rendeltetésének.

E mű vezérkönyvnek van szánva a Magyar- és Erdélyhoni községi birák, elöl-
járók és jegyzők számára, különösen azoknak,kik a nép bizalmából most lévén megvá-
lasztva, nem volt alkalmuk és módjuk e téren a kellő elméleti és gyakorlati ismerete-
ket megszerezni. Ezek részére a „Községi-Kalauz" nélkülözhetlen segédkönyv lesz,
mely hivatalos eljárásaikban nagy könnyebbségükre szolgál.

A könyv dús tartalma két részre oszlik:
Az első részben foglaltatnak a közjogi, közigazgatási, közmunka, ipar és keres-

kedelmi, árva és gyámi, telekkönyvi hadsereg kiegészítési, adó- és pénzügyi, szölö-

dézsma és úrbéri örökváltsági vallás- és közoktatás-ügyi stb. törvények, rendeletek és
szabályok, s a községi elöljáróknak és jegyzőknek ezekre vonatkozó teendői; — továbbá
ugyanazok közreműködése a birói határozatok kézbesítésénél s az örökösödési eljá-
rásnál, — végül a községi bíráskodás a legújabb polgári törvénykezési rendtartás ér-
telmében.

A második rész a „magyar polgári magánjogot" tartalmazza.
A szöveghez nagyobb könnyebbségül felvilágosító és utbaigazitó jegyzetek, vala-

mint gyakorlati irománypéldák vannak csatolva,

A mellett, hogy a mű ára a lehető legolcsóbb, nélkülözhetővé teszi a telekkönyvi
s hadseregkiegészitési, valamint a legközelebb megjelent pénzügyi törvények, rendele-
tek és szabályok külön megszerzését, s Erdélyben is egyaránt használható.

i ÜPF" Legoiesóbb könyvgyűjtemény.

Kis nemzeti múzeum: egy-egy kötet csak 50 kr.
1. A magyar dalnok. A legszebb dalok, románezok, balladák 8 egyéb

szavalásra alkalmas költemények gyűjteménye.
2. és 3. Kisfaludy Károly válogatott munkái két kötetben. I. Ver-

sek és elbeszélések. II. Színmüvek.
4. Regegyöngyök. Jósika $liklós legszebb beszélyei a magyar nép

; és ifjúság száraára.
! 5. Robinson Crusoe élete és kalandjai. Angolb. 114képpel.

6. Tündérmesék. A legkedveltebb gyűjteményekből.
7. Boldoghnza. Buzdító és oktató történet.
8. Magyar népdalok. A legkedveltebb gyűjteményekből összeállítva.
9. Magyar höskölteinények.

10. Aliati. Regény irta Jósika Miklós. Két rósz egy kötetben.
11. és 12. Magyarország története a legrégibb időktől korunkig. 2 köt.
13. Kisfaludy Sándor válogatott munkái.
14. Történelmi adomák és jellemrajzok.
15. és 16. Jókai Mór válogatott munkái. Két kötetben.
Vasárnapi könyvtár. E'.sö folyam (képekkel).

I. Regék a magyar eiéidöbó! Irta Kisfaludy Sándor.
II. A tatárjárás Magyarországon 1241—1242. Irta Szalay László.

III. Hnnyady Mátyás király. Irta b. Jósika Miklós.
IV. A természetből. Közti Dr. Hegedűs.

V.-VI. BoldogházA.
VII. Utazások az északi sarkvidékeken. Közli Fényes Elek.

VIII. VÍK eli)fszélés»>k. Irta Kisfaludy Károly.
IX. A legvitézebb huszár. Irta Jókai Mór.
X. Ujabb magyar kölíftk. összeszedte Boross Mihály.

Ara a tíz kötetnek 2 forint.

Vasárnapi könyvtár második folyam (képekkel).
I. II. Mesék franczia után Lovásztól. Újra szerkesztéCzuczor Gergely.

III. Gr. Benyovszky Móricz élete és viszontagságai. Irta Gaal.
IV. A világ csuda!. Összeállította Szegfi Mór.

V. VI. VII. András a szolfsalegény.
VIII. Rontó l'ál elete és viszontagságai. Irta Gaal.

XI. Regék a magyar clöidőböl. Irta Kisfaludy Sándor.
X. Szigetvár ostroma. Irta Fényes Elek.

Ára e tiz kötetnek 2 forint.

Vasárnapi könyvtár harmadik folyam (képekkel).
I. Regék* írta Jókai Mór.

II. III. IV. Robinson Oasoe élete és kalandjai, angol után átdolgozva.
V. Pal és Virginia, franeziából.

VI. VII. A vékfildi leik esz, elbeszélés angolból.
VIII. Attiln Isten ostora. Irta Pálffy Albert

IX. Elbeszélések. Irta Jósika Miklós.
X. Pern fölfedezése és elfoglalása. Irta Gaal.

Ára a tiz kötetnek 2 forint.
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Helyiség változtatás,
WALSER FEBENCZ

gép-, (üzoltóeszközíík gyára,
harang- és rézöntödéje Pesten,

akirály-utcza végén a polg lövöldének átellenében.
Ajánlja a t. ez. közönségnek minden nagyság;; s tiszta egész

ÖBSzhangzatu

Szabadalmazott vaskalap legújabb
szerkezetű. ugyszinte A fakalap vagy a régiebb szerkezetű

korona.
tfizoltó-, kerti fecskendőit, mindennemű szivattyúit, valamint uj szerkezetű fölöntözőit, tömlőit és

tűzoltó felszereléseit.
Az én találmányom módja szerint megújított és a maga.-* kormány által szabadalmazott öntAtt-vag kalappal ellátott haran-

gok a legnagyobb előnyt nyújtják, mert koronájuk, azaz kalapjuk fordítható és igy a harang nyelvének felütési helyét megváltoztat
hatván a harang megrepedése lehetetlen s legnagyobb tartóssága biztosittatik, azonkívül az újonnan szerkesztett és szabadalma
nőtt snrlódáhinent 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 iiy módon felszerelt harangot'tökéletesen
kilóditani lehet, mely által a hang is egészen kitólul, s így teljes hangját és erftjét éri el; minden zavart hang és az oly Ijesztő
kongás pedig, mely tökéletesen ki nem lódítható harangoknál előfordulni szokott, teljesen elmarad. 726 (12—12)

Kívánatra öreg harangok is megváltoztathatnak uj rendszerem szerint, és uj felszereléssel láttatnak el a legjutánycsb áron.
Rajzmintás árjegyzék ingyen és bérmentesen küldetik.

Báli ruhák
mérték után készitve:

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

2 róf széles, egy vég (19% rőf) 5.40,
6.75, 8—10 ftig.

Ugyanez 6/» röf széles, 1 vég (12 rőf)
3.50, 4.50, 5 ft.

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

mellett.
Ĉ f"~ Részletes árjegyzékkel bér-

mentve szolgálok. 973(4—8)

Gyógyszerész gyakornok
kerestetik, egy öt osztályt végzett fiatal em-
ber, jó feltételek mellett. iPSF* Bővebb tu-
dósítást kaphat Maiéter Albert, gyógysze-
résznél Jólsván. 977 (2—2)

A fogadalmak
mind< n nemeit, legyenek azok bármily heve-

sek, eltávolítja azonnal s állandóan

a Horn-féle
hogyha más szer már nem használ.

Egy üveg ára 70 kr.
Főraktár Pesten: TÖRÖK JÓZSKF

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

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

Ó-Budán: Zboray és Eissdorfer - s
minden gyógyszertárban. 976 (2—5)

SZÚRNAK J. FIAI
arany-, ezüst-

drágakö-ékszer-üzlete Pesten,
kigyó-uteza 1. sz.

Kivonat a nagy árjegyzékből: "^P8

azaz:

5
7

legfinomabb

3 próbás
18 karátos aranyból.

Hiteles próbával ellátva.
Gyermek fülbevalók 1 ft.7Okrtólésfelj.
Fülbevalók gömbö-

lyűek
Fülbevalók hosszuk
Keresztek 2 » 50
Csattok 1 » 20
Ing-gombok . . . . 2 » 50
Női gyűrűk jó kővel 2 » 50
Női pecsétnyomó

gyűrűk 4 »
Karika gytirük . . . 8 » 50
Férfi gyürük pecsét

nyomó forma . . 5 » —
Nyakkendő tűk . . 6 » —
Nyaklánczok, kereszt

vagymetállhoz . . 6 » 50
Metállok 6 » —
Melltűk (Broche) . 6 » —
Garniturok (Broche

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

3 (13) probas ezüstből.
Mataillok felnyilós. 1 ft. 20 krt. és félj.
Gyüszük — » 60 » » »
Csemegekések . . . — » 60 » » »

12 evőkanál 72 ft. - k r t ó l é s f e l j .
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 » — » » »
i Emlék gyűrűk fel-
j írással 1 » 25 » » »

Oj érmek játékok . 1 » 75 » » »
I Óralánczok . . . . 2 » 50 » » »
• '* "rpereczek . . . . 2 » 50 » » »

arniturok (Broche
I és függő) 6 » — » » »

Thea szűrők . . . . 2 » 50 » » »
Czukor fogók . . . 4 » — » » »
Keresztelési és bér-

málási emlék ké-
pek 2 » 50 » » »

Só- és borstartók
együtt 7 » — » »»

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

Varró eszközök
tokban 5 » — » »»

Poharak 7 » — » »»
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Czukor edények . . 6 » — » » »
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 köbe vagy aranyba gyorsan eszközölte-

tik. — Saját használatunkra vásárlunk gyémántokat, gyöngyöket, színes köveket,
ócska aranyat és ezüstöt.

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

sző tárgyak másért becseréltetnek. 955 (5—12)

Előíizeté8i (ölliivns

YORS-POSTA
czimü

politikai, közgazdasági, társadalmi stb. napilapra.

E l ö f i z e t é s i á r a k :
postán küldve vagy Pesten házhoz hordáivá:

Egé?z évre (január—deczembor)
Félévre (január—június)
Negyedévre (január—márczius)
Egy hóra

12 for infc,
G „

Kedvezmény a gyűjtőknek.
Nyolcz előfizető után tiszteletpéldány. Tizenkettő után még egy „Nagy nemzeti képes

naptar" is, melynek ára 1 forint.

A mellett az öt legtöbbet gyűjtő közül:
Az elsőnek: Horváth Mihály „Magyarok története", 6 kötet, ára kötve 80 ft.
A másodiknak: „Árpádok kora", 14nagy műlap szöveggel, diszkötésben, ára 18 ft.
A harmadiknak: „Magyar encyclopoedia", 10 kötet, ára 18 ft.
A negyediknek: „Magyar koszorúsok albuma", 12 aczélmetszet szöveggel, diszkö-

tésben, ára 5 ft.
Az ötödiknek: Salamon Ferencz „Az első Zrínyiek", czimképes kiadás. Díszkőid-

ben, ára 4 ft.
B V * A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

A „GyorN-i*ogta" kiadó-hivatala,
(2—3) egyetem-uteza 4-ik szám alatt. ^ ^

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

Tizennyolczadik évfolyam.

Pest, január 15-én 1871.

Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél'évre 3 ft. - €supan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

H F " Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárta; háromszori vagy
többszőri igtatásnál csak 7 krajezárba számittátik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Birsben: Onpolik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasensttin és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 krajezár.

A latin népekre rósz idők járnak mos-
tanság. Ha egyfelől visszaesésük számos
jeleit, másrészt a germán és szláv fajok
nagy mozgékonyságát és emelkedését lát-
juk , pillanatig csaknem valószinünek tart-
juk, a mit pedig épen nem óhajtunk, hogy
a latin törzs szellemi és erkölcsi világ-
uralma , vezérszerepe végét érte, s egy uj
korszak veszi kezdetét, melyből eddigelö
csak annyit sejtünk, hogy az nem lesz oly
nagy, oly szép, rokonszenves, mint volt az,
melynek a római törzsek adtak eszményeket.

De mondjuk, csak pillanatig, mert nem
legroszabb oldala emberi ter-
mészetünknek az, hogy a mit
rosznak tartunk, azt hinni sem
akarjuk. Már pedig, hogy az
északi népek fölülkerekedésé-
től jót nem várhatunk, az ép
oly világos, mint hogy a nap-
pal kedvesebb az éjnél, a ter-
mékeny nyár kellemesebb a
zordon télnél. És az észak
csaknem e viszonyban hason-
lik a délhöz, szellemi és er-
kölcsi tekintetben is. Nagy — • '
az oroszok, szlávok által lakott :
része műveletlen s tán az is
marad örökké; műveltebb —
német — része pedig önző, hi-
deg, szolgaságra, Brutalitásra .
hajlandó.

Egész határozottsággal ál- ^ -
lithatni, hogy a latin „leg-
aesthetikaibb" faj a kerek
világon, melynek formái a
legszebbek, s a többi fajok
által még akkor is utolérhet-
lenek, ha azok a műveltség
tetőpontjára vergődtek. A la- • ,
tin vagy romén nemzetek eme
szépeszi képessége még hibái-
kat is szebb szinben képes föl-
tüntetni mások erényeinél, s
e velők született természeti tu-
lajdon, mely a sarat is meg-
aranyozza, önkéntelen rokon-
szenvre gerjeszti a többi né-
peket, melyek habár kevesebb, de némi
szépérzékkel mégis birnak. Ha egyszer el-
hanyatlik e faj, s a rideg világ többé nem
indul nyomaikban, az kétségkivül az embe-
riség vénhedésének jeléül vehető, mely többé

A z u j s p a n y o l k i r á l y .
a szép iránt nem, csupán a hasznos és szük-
séges iránt bir lelkesedni, mint az aggas-
tyán, ki előtt már csupán a számok hatá-
roznak.

De meglehet, s jól esik e hitben ringa-
tóznunk, hogy a latin faj utóbbi botlásai
csak figyelmeztetőül szolgálnak arra, hogy
magát ismét összeszedje, s a haladás ver-
senvterén ismét ,,átvegye a vezetést" mint
sportnyelven mondani szokás. Hiszen a
különbség, mely közte és az északi népek
közt van, még most is az ő előnyét tünteti
ki. Ük, ha olykor alól kerülnek is, de küz-

I. Amade spanyol király.

denek legalább a rósz ellen, mig a többi
nép — a magyart, lengyelt kivéve — egy-
átalán nem is küzd az ellen, hanem csupán
a roszabbnak szolgai eszközévé engedi át
magát. A latin nemzeteknél, habár időn-

ként még gyöngébb is, de van köztársaság
párt, mely egyre rövidebb időközökben
diadalt ül, de még nem oly erős , hogy di-
adalát állandósíthassa. Ök tehát gondol-
koznak, kísérleteket tesznek, példákat ad-
nak, mig a szláv-germán barbár faj ott van
ma is társadalmilag, a hol volt a közép-
korban, t. i. szolgáltatja a császárok had-
seregébe a zsoldos baka és lovas illetőséget,
vakon, szolgailag, gépiesen engedelmes-
kedve, sőtharczol a szabadság zászlói ellen,
mint az elefánt, melynek ambicziója tárgya
a hátára épített torony, honnan zsarnok

gazdáik a nemesebb oroszlá-
nokra vadásznak.

így tekintve világrészünk
állapotait, nem esünk kétségbe
a latin faj vezérszerepe fölött,
s reméljük, hogy még jó ideig
az ő szellemük és erkölcseik
fognak törvényt szabni a vi-
lágnak. A legutóbbi spanyol
fordulatot tekintve is, bizony
nem tudjuk, vájjon nem-e in-
kább a köztársaságiak közeli
diadalának prognostikonja az
uj király balvégzetes fölava-
tása? Mert a mint egyszer ma-
holnap odáig érik a dolog,
hogy a királyi szerepnek több
lesz a tövise, mint a rózsája,
több a szenvedése, mint örö-
me, több a gyalázata, mint a
dicsősége: bizony megtörtén-
hetik, hogy majd három esz-
tendei keresés után sem kap-
nak királyt a „királycsináló"
Primek, sőt egyátalán nem
találkoznak Primek sem, a
kiknek kedvük legyen király-
csinálásra.

Hanem azért azon egyén,
' ki e spanyol töviskoronát fe-
jére teszi ama pompás palotá-
ban, melynek szépségre alig
van párja a világon, minden-
esetre érdekes személyiség, sőt
annál érdekesebb, mivel ily va-

lóban drámai előjáték után lépett a trónra,
melynek utolsó fölvonása még tragödiává
is „magasulhat"... Olyan országban, mely-
nek fővárosában a diktátor miniszterelnö-
köt fényes nappal lelövöldözik, mint valami

3-ik szám.


