Minden alábbirt tárgyak
szilárdul elesomagolva
szétkUldctnek.

Traugott

j Minden legkisebb eommissio leggyorsabban
kivitetik.

VII. Arany- és ezüstáru-osztály.

A kereskedő, ki különösen arany és ezüstáruk eladásával foglalkozik és I
K ékszerésznek nevezi magát, abban különbözik tőlünk, hogy gyakran napok, sót
1 heteken át nem csinál üzletet. Ha azután mégis vevő jelenik meg, az először rangja j
[ vagy fizetőképessége szerint tagsáltatik, a mikor az ékszerész vagy u. n. aranymű- I
| ves az üzletdijat és időt egyszerre veszi meg raj'a. Mi, kik a világ minden készit- j
[ ménj'ével foglalkozunk, egyuttal nagy raktárral bírunk, nemes fémekből arany-,!
'ezüstből stb. Tehát azon nagy forgalomnál fogva, melyet eszközlünk, az arany- é s |
> ezüsttárgyaknál is csak a szokott minimai hasznot vehetjük, minthogy csak fo-j
I gyasztási czikknek tekinthetjük, a mit figyelembe kérünk venni.

Aranyárak.

Ezü táruk.

114 karátos aranyból (jobb mintáz előbbi finom ezüstből, a törvény értelmében a l
! 2. sz.) a törvényy szerint a cs. k. fémjelző cs. kir. fémjelző hivataltól a valódiság j
bélyegével ellátva (kívánat szerint fehé- j
hivatalból jelezve.
ren vügy aranyozva).
I
k injeelökre simák vagy
guillochirozva 5, 6, zománczozva 5, 6, }IcdaÍIIonok fényképekre, simák vagy
zománczozva 2.50, 3.50, 4, 5, 6, zo8, valódi gyöngyökkel vagy kövekkel
mánczczal és kövekkel 2.50, 3, 4, 5, 6 ]
6. 7. S, 10 ft.
frt, egészen zománczolva valódi türki- í
I Kézelőkre (nagyok egy pár sima vagy
guilloehirozva 10, zománczozva 8, 9, , sék vagy gyöngyökkel' .50,4,5.50, 6 ft. I
10, 12, valódi gyöngyökkel és kövek- Oraliíllf Z«k minden tetszés szerinti fa- j
kel 8, 10, 12, 15 frt.
gonban, rövidek, uraknak elegáns!
I Golyó--jtombok gallérokra vagy kekulcscsal 2.50, 8, 3.50, 4, 4.50, 5, 6, 7,
zelőkre dbja 1.50. 2, 2.50 kr.
8, 10 frt, női órákra 2.50, 3, 4, 5 frt,
l'daíllonok fényképekre simák-, guil- hosszu nyaklánczok finom tolóval 6, 7, J
loch. vagy zománczczal 6, 7, 8, 9, 10
8, 9, 10, "ll, 12 Írtig.
és fölebb 50 forintig, valódi kövek és Tiozti lánczok rövidek lógóval 6, 8, 9, j
gyöngyök befoglalva, 8, 10, l l , 12,14,
10, 12 frtig.
15, egész 50 frtig.
Broclic-ok és fnlönfiisfgok 1 egészí
í Szivek, kinyithatok zománczczal valódi
garnitúra faponnirozva zománcz
í
gyöngy vagy türkiszszel 5, 6, 7, 8 frt.
kövekkel kerek és tojásdad 10, 12, 15, j
Gyuriik valódi gyöngyök vagy különfrt. A broche vagy függő maga feli'. I
Véle kövek befoglalva, 3, 3.50, 4, 5, 6, Broche-ok fénykép'ekre 4, 4.50,5,6,sft.J
10, valódi raute-val 10, 12, 15, |I,encsí'-f'iia;g;ök gyermekeknek 60, 70,
20, 100 frtig.
80, fagonnirozva 70, 80 kr., 1 frtig.
| Peesétsjyürük a legkedveltebb valódi Karpereczek zománczozva vagy fel-!
kövekkel, mint jáspis, topas,anifihv?t.
irat; ! 4, 4.50, 5, 5.60, 6, 6.50, 7,8. J0,
almaiitin, omx, carneol stb. 7,8.9, 10,
12. ':;>. más fajok 7, 10, 12 frt, valódi j
12,15 — 30 frtig, pecsétgyűrűk kő nélgvöng ök vagy kövekkel 8, 10, Ili,|
kül u. n. lemezgyűrük, 9, 10, 12,
15 -30 frtig.
15 fr'ig.
Bevésése betük- és szavaknak különö- KerCSZtt'k fa?onnirozva50,80kr., 1.501
sen olcsó.
kr., Krisztussal 50, 60, 70 kr.,zom;:.,ez [
Nászftynrűk 4, 4.50, 5, 5.50, 6, 7 frt.
1.20 kr.
suly szerint (ugyanazok 0 karátos N«i IlJ'ilkék-láuCZOk medaillonok és]
, aranyból is 2, 2.50, 3 frt.)
keresztekre legszebb fa^on 2.25, 2.50,
OruliMCZOK minden kedvelt fazonban,
3, 4. 5 frt, gyűszftk 1, 1.20, I.ö(\!
rövidek u r a k szamára 18, 20, 25,
gfii>s\>zárak 50 krtól 1 frtig, nynk-j
Üik
órakule<ok stb.
30—100 ft. Kői órákra 20—60 frtig,
bosszú nyaklánczok modern tolóval Modern - fiügran -ék legfinomabb
40, 45, SO egész 150 frtig.
erüstböl, fehér, művészien dolgozv.. és'
Broche-ok e's fülönfüggők 1 egész meglopó szépséggii.lgani'tura broche
és függ" -1 •-, 6. 7, 8, 9, 10, 15 frtig. j
garnitúra zománezczal, vak dí gyönA bn die vriay függő a maga fele.
gyök vagy kövekkel kerek és óval 20,
. 25, 80, 100 frtig, a broche vagy függő Tartók a f> nnebbi ékszerekhez 20,40, 60 j
kr., finomak40,50, 60,80 kr , 1, 1.50 kr.
egyedül csak a fele.
Brorhe-ok fényképek betételére 10, 12, Xajry ezüst-íárjryak kések, víiiak,
• 15, 20, 50 frtig.
evő-, és kávéskanaluk tej- és levesmeLencsés-fíitíjrék gyermekek számára,
rők, sótartók, borbüsitók, czukortálsima 1.50, 2, 2.50, 4 frt., kék kövekkel
czák vagy vázák, ezukoresipők, é'nge1.75, 2, 2.50, a nagyobb nemü gyerrek, kézi és asztali gyertyatartó, thea
mek-függők 4, 5, 6,*8 frt.
szuró, gyermek-esengetyiik, kulcsKarpereczek sima 17, is, 20,25,30,
horgok stb.
' 1168 ( 2 - 6)
frtig, zomiínczezal valódi gyöngyökkel Va!«di kOPal-Ók aranyba foglalva;
25. 30, 35, 40, 100 frtig.
ffKk gyermel'éknek 3, 4, frt, róknek 5, 7,V. 10, 12. 15, 20 frtig, »<roKeresztek faponnirozva 2, 2.50, 8, 4,
rhe-ok S, 9. 10, 12, lö, 30 fn ig, egész
5, zománczczal valódi kövek vagy
gyöngyökk.2 50,3, 3.50,4, 5,6,8,10 ft. garnitúra broche és függó 12, 14, ló,
17, 20, 25, 30, 60 frtig, korall-kerc-.?NŐI -nyakék -lánczok medaillonnal
tek aramba foglalva 2.50, 3.60, 4,5 frt
vagy keresztekre legkedveltek fa$on,
gráliáí-«k aranyba foglalva,
6, 7, 8, 10, 12. 15, 20—50 frtig.
1 garnitúra broche és függő 8, 10, 12,
l'ri-nyakkentlő-tnkazidény legujabb 15, 30 forintig. A broche vagy fü»go
• mustrája 5, 6, 7, 8, 10,12. 15, 20 frtig. egyedül fele.
í;.\<iiilt\zárók 1.15,1.75, 2. 2.50, 3, 5 ft. 6ránát-kere*z< 1, 1 50, 2, jjránát-karIl Örakuícsok 2.50, 8, 4, 5, 6, 7 frt. stb.
perecz 12. lő, 20, gránátsziv 3.50, i,
I Itt nem emlitett fajok megrendelésre
10 frtig.
<legjobban kivitetik.
Gránát-medaiilonok minden nagynígcgiinOlUnbb-etuik minden ékszerbiin —30 frtig.
hez, kisebbek 40, 50, 60, 80 kr., a- Grunát-inKHö-ffombok 2.50 - 10 frtig.
gyobbak 1, 1.20,1.50 kr.
Gránát-kézelö-gombok 5 — 20 frtig.

l legjobb s lególcsóbb órák,

Gyári á r a k :
Ezüst heng.ó'ák 4 rubinnal
10—12frt.
»
» aranykerettel rug. 12—14 »
Valamennyi órák a bécsi cs.k. 'emjelzö»
» dupla födéllel
15 — 17 i
liivataltoí a valódiság jelével ellátva.
»
» kristályüveggel
15 — 18 >'
Szaháljzolí genfi zsebórák:
» horgonyórák 15 rubinnal 16 —19 »
»
» kettős föd. 15 rub. 1 9 - 2 3 »
egy évi jótállással, helyes járásukban fel»
» kris'ályüv. 15 rub. 19 —25 »
tétlenül lehet bizni. (Minden szabályozott
Hadsereg óra. kettős föd. 28—80
óráról jótállási jegy adatik.)Hogy olcsón
Remontcirs, krisztályüv. 20 — 80
lehessen eladni, sokat kell eladni.
j
, ÍO frtos megrendelésnél egy pompásan kiállitott albumot kapni, bőrbe kötve 200 j
képre, melynek valódi értéke 6 ftra rug; 40 forintosnál egyeassette-t 6 személyre
valo étszerrel; 6 0 forintosnál 12 személyre ingyen rabatt gyanánt; egy oly
kedvezményt csak oly nagyszerü telepzet nyujthat.

$*T Egyesegycdül kapható az átalánosan ismert '•Q

áruháznál: TRAUGOTT FEITEL Bécsben, Kiirntnerring 2.1

Tizennyolczadik évfolyam.
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„YPSILANTIHOZ"
czimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
váczi-utcza ban Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

mindennemü kfsz fíhérnemfiek férfiak, hölgyek és
gyermekek számára.
Férfi-Ingek, rumbargi, hollandi vagy irlandi vászonból 2 ft. 50 kr., 3 ft,, 3 ft. 50 kr.,
4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr , 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.
Báli ingek férfiak számára 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. Himezettek
6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft, 12 ft., 14 ft, egész 20 ftig.
Síines férfi-Ingek, 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.
Férfi-ingek fehér madapolanból 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft,
Férfi-gatyák vászonból, magyar, félmagyar vagy franczia szabásban 1 ft, 75 kr.,
2 ft., 2 ft, 25 kr., 2 ft, 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.
Férfi-kraglik, kézelők, nyakkötök, kapezák és mindennemü vászon- és battisztzHebkendök.
•ÍVdi ingek vászonból egyszerüen 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft.
hímzettek 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft,, 4ft. 50 kr., 5 ft,, jobban hímzettek 6 ft., 7 ft.,8 ft,
10 ft, 12 ft., 14 ft., a legujabb franczia divat szerint 4 ft, 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6ft,
7 ft, 8 ft., 9 ft, 10ft.,12 ft.
Női haló-corsettek 1 ft. 85 kr., 2 ft, 2 ft. 25 kr., 2 ft 50 kr., 2 ft. 75 kr., 3 ft,
3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft, 50 kr., 5 ft., 6 ft,, egész 12 ftig.
N6i va||-f űzök franczia alakban 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft, 3 ft, 50 kr., 4 ft.,
4 ft. 50 kr
Siói alsé»izoknyák és nadrágkák perkailból, chiffbnból, schnürl és piquetbarchet,
éjjeli és negligé-főkötők, kapezák czérnából, pamut, gyapot és mindennemü
vászon- és battiszt-zsebkendők.
Fiu ingek vászonból, madapolanból és színesek is a legjutányosabb árakon, ugyszintén gaíyák és kapezák.
leányka-ingek kivarrva vagy egyszerüen, eorsettek, nadrágkák és kapezák.
A legnagyobb választékban béliéit alsó-imjek és nadrágok arak és
!>ft!gyek számára, ogyszintén mindennemű téli szükségletek, legujabb flaUell-ingek es shawiok.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat, rumburgi,hollandi s irlandi vászonból,darabját 26, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 50. 60 egész 120 ftig.
Creas-vaszon 12 ft, 12 ft. 50 kr., 13 ft, 14 ft, 15 ft, 16 ft., 17 ft, 18 ft, 20 ft.
egész 25 forintig.
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TorűIköző-kendAk tnezatfát 5 ft. SO kr., 6ft.90 kr., 7 ft. 50 kr., 9 ft. 50 kr.,
10ft..12 ft., egész 20'ftig.
Asztalkendők tuczatját 5 ft, ő ft 50 kr., 6 ft egész 12 ftig.
Szir.es canefa* ágy neműiknek 9 ft., 10 ft,, l l ft,., 12 ft, 13 ft. egész 16 ftig.
AsEt»lkrndők és kéezlefek damasztból 6, 12, 18 és 23 személy számára.
FfiggOnyök a legnagyobb választékban 4 ft, 5 ft 6 ft,, 7 ft. 8 ft, 9 ft., 10 ft
12 ft,, 14 ft, 15 ft. párja.
Asztal- és agyteriíök, káve-abroszok és szerviettek.
Menyasszonyi-hoEoniány-klállitáKok 200 frttól 2000 forintig, kész fehérnemuekben és vászonárukban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimeritő árjegyzékeket kívánatra bérmentesen megküldjük.
Levélbeli megkeresésekre még az nap, melyen megkapjuk, expediáljuk, és csomagolási dijt nem számítunk. ~

Dr Pattiscn köszvényvattája,

. a legjobbnak elismert gyógyszer a köszvény s c*úzok minden nemei ellen, u. m.: arcz-,
mell-, torok- és fog fájdalmak; továbbá fej-, kéz- és térdkfiszvény, tagszaggatás,
^ hátgerinez és ágyék stb. fájdalmak ellen. - Egy csomag ára 70 kr., félcsomagé 40 kr.,
és kapható Pesten: Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7-dik sz. alatt; Aradon:
Bokor Antal gyógyszerész; PoEsonyban: Henrici F. gyógyszerész; Temesvártt:
PeeherJ.E. gyógyszerész; .Makón: WeilMárk; Budán: Pichler Viktor, udvari gyógyszerész s Eperjesen : Schmidt Karoly, gyógyszerész uraknál.
1173 (4—4)

Nagy készlet

a Ictgczélszerübb szaba

SZOBA-ÜRSZEKEKBÖL,

anglés és ürszékzárakból,
továbbá: ezerszeresen megpróbált szabadalmazott

kémény-fedélzetekből,
m

lk

használatával a füst eltávolittatik 1 darab ára
Folytonosan készletben találhatók: fürdőkádak,
ülő- és ziihanyfürdö-késztilékek.

MíksitS Károly, bádogos-mester.
1149 (6—6)

Raktár: Rózsatér 2. sz. alatt.

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

Pest, november 19-én 1871.
Előfizetési feltételek: a Vasárnapi U,\*ág és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt - Fél évre 5 frt.
O u p á n Vasárnapi Ujsájc: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — t'snpnii Politikai Újdonságok : Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai l'Jrionangobat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számara hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppellk Alajoa, Wollzeile Nr. 22 és Haaftenotcin és Vogler, Wollzeile Nr. 9. —
Bélyeg-dij, külön minden igtatas ntán 30 krajczár.

Gróf

Andrássy

Gyula.

Gróf Andrássy Gyulának a magyar mi- vénebb emlékezetben vannak, mintsem szükniszterelnöki állásból a közös külügy- ség volna huzamosabban időznünk rajtok.
Mikép követte Hohenwarth bukását elleminiszterségre átlépése oly esemény, mely
nemcsak hazánkat és Ausztriát közvetlenül neséé, gróf Beusté is, mikép történik, hogy
érdekli, hanem egész Európára nézve nagy ennek helyébe azon férfiu lép, ki ugyanjelentőségü. Gróf Beust, ki öt évvel ezelött azon politikát támogatta, melyet lelépő
lépett arra a helyre, melyet most oly várat- előde: oly rejtély, melynek teljes földelanul kell elhagynia, kétségkivül nagy át- ritését a történelemre kell bíznunk. Bizoalakulások eszközlője s nagy események nyos, hogy Beust gróf elbocsáttatását a
hordozója volt a monarchiában. Az absolut fejedelmi kegy annyi nyilatkozata kiséri s
korszakból a jelenlegi alkotmányosra való az oly simán és kegyteljesen történik, mint
átmenetben, az osztrák tartományok s a bukó nagyságé alig valaha, s hogy szemémagyar korona országai között 1867-ben lyével épen nem bukik a politika, melynek
keresztül vitt kiegyenlítésben, melynek következménye a magyar alkotmány helyreállítása
s a csaknem husz évi
alkotmányszünet után
nagy fénynyel végbement koronázás volt, tagadhatlanul nagy része
volt ez idegen országból
importált államférfiunak, ki az uralkodó-ház
és a birodalom érdekeinek a Magyarország érdekeivel ugyanazonosságát csakhamar átlátva, a
kiegyenlítés parancsoló
szükségességét fölismerve, összes tehetségeit és
tevékenységét annak végrehajtására forditotta.
Sem ideié, sem helve
hosszabb visszapillantást tenni itt s most
Beust gréf diplomácziai
pályájára; a szerepre,
melyet mint közös külügyminiszter, az állásra,
melyet különösen a porosz-franczia háboruban
elfoglalt.
A legközelebbi események pedig,
melyek végre bukását
idézték elö, a lajthántuli
alkotmány - viszály, a
cseh követelések, Hohemvarth gróf kiegyenlítési tervei s azok meghiúsulása, mind sokkal
GRÓF ANDRÁSSY
G Y U L A.
ujabb dolgok még s ele-

csak imént sikerült fényes diadalt vívnia ki.
— Gróf Andrássy Gyula lép helyébe, ki
négy éven át mint magyar miniszterelnök,
s már előbb is a kiegyenlítési alkudozások
vezetésénél magas politikai s diplomácziai
képességének annyi bizonyítékát adta, hogy
bátran elmondhatjuk, miszerint Ausztria
kormányának élén századok óta nem állt
hatalmasb szellemü egyéniség, mint az, a ki
ma lép ez annyi vihartól rongált, s még
annyi vésztől fenyegetett hajó kormányrudja mellé. És tegyük hozzá, oly férfiu, ki
a politikai és diplomácziai képességet oly
tiszta jellemmer és két;
ségbevonhatlan ha^afisággal párositja, _melyet még ellenfelei is
hangosan elismernek,
mely elismerésnek maga
Kossuth Lajos is épen
e napokban találta alkalomszerünek kifejezést
adni.
Gr. Andrássy Gyula
eddigi életének számtalanszor leirt, s e hazában
mindenki által ismert
adatait ismételni merőben feleslegesnek tartjuk. Hogy Magyarország
legrégibb s legelőkelőbb
családjai egyikéből származott, hogy egészen fiatal korában kitünt már
ritka tehetségei által,
hogy 1847-ben (huszonhárom évvel) országgyülési követ, 1848-ban
főispán, 1849-ben a forradalmi kormánynak a
portánál rendkivüli követe, s mindjárt reá számüzött volt; hogy hazájába viss zatérve a z 18 60ban neki a Vay-kormány
által fölajánlott főispánságot visszautasítva, az
1861-diki országgyülés
alsóházában foglalt helyet, s az alkotmánykövetelö felirati vitában a
legszellemdúsabb és legjelentékenyebb beszédek
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•egyikéttartotta; hogy l86 5 / 6 -banaképviselő- bécsi kormányban s voltak kitünö állásban
háznak Deák után a legprononcirozottabb ott; de tulajdonkép németekké lettek, vagy
egyénisége lön, s 1866 végén a megindult is osztrákokká, mielőtt oda jutottak. A hákiegyenlítési tárgyalásokat Deák-, Eötvös romszázados hagyományos politika köveés Lónyayval együtt ö vette kezébe, s leg- telte ezt, s alőla nem lehetett kivétel. Az
sajátabblag Ö hajtotta végre, hogy a vissza- első eset, hogy magyar ember magyar maállított alkotmányban a kormány-alkotással radhasson, az első helyen a bécsi trón mel<) bizatott meg, s elsö miniszter-társai közt lett. Mert ma már nem Magyarország súlymost is ö az utolsó, ki helyét elhagyja vagy pontja van Bécsben, mint volt háromszáz
változtatja: mind ezt miért ismételnök? évig, s nem Bécsből intézik Magyarország
1867. junius 8-kán ö tette fel a király fe- sorsát, hanem Magyarország saját súlypontja
lére, a nemzet örörnriadásai közt a koronát, visszanyerésén kivül, egyenlő sulylyal hat
s azóta a király tanácsában ö foglalja el a az egész monarchia sorsának eldöntésére s
legelőkelőbb helyet.
minél széthuzóbbak a különböző ható erők
Háromszáz év elött teremtett, de elöször aLajthántul(minte pillanatban ugyancsak!),
tulajdonkép az 1867. XII. t. cz. által szabá- annál döntőbb az egyirányban ható suly
lyozott sajátlagos állami helyzetünknek kö- Lajtháninnen, az egészre nézve. Hogy Mavetkezése, hogy Magyarországnak nemcsak gyarország a túlsúlyt, melylyel ma a mosaját ügyei intézésére, hanem a közös ural- narchia sorsára hat, állandóul megtarthassa:
kodó alatt álló többi országok sorsára is lé- egyedül töle függ. Össze kell tartania s hanyeges befolyást kell gyakorolnia; s az egy tályát egyirányban érvényesítenie.
uralkodó alatt álló egész monarchia külügyi,
jelesen európai szerepét az, ki az államot a
külfölddel szemben képviseli, a külügymiToldy Ferenczhez.
niszter, tulajdonképen csak a monarchia
mindkét felét képviselö két kormány befo- 1871. novemb. 12-kén, irói pályája ötvenéves évfordulóján
lyása mellett vezetheti. Hogy azonban MaBarátid s tisztelőid serge
gyarország Ausztria külügyi politikájára
Ha itt zaj nélkül üdvözei:
még soha oly befolyást nem gyakorolt, mint
Mért kél visszhangja országszerte
Andrássy gr. miniszterelnökségének most leS zeng „éljon" távol és közel?
Nagy bérez az ötven év, min állasz,
folyt négy esztendeje alatt, ezt kétségkivül
Számánál több még érdeme,
nemcsak az ekép szabályozott államjogi
S nagy bérczről messze zeng a válasz,
helyzetnek, hanem gr. Andrássy |egyéniségéLenn bármi halk szó rezzene.
nekis lehet tulajdonitani. Lángesze, nagy
tehetségei, elhatározottsága és meggondoltDe mért ne mondjuk hangosan ki:
Mit tettél félszáz év során?
sága, párosulva ama szerencsés helyzettel
Hogy érdemet nem gyüjte senki
— hogy bár itthon a parlamentben nevezeUgy mint Te, dicső veterán!
tes kisebbség áll vele szemben, de külpoliE félszáz év alatt minden nap
tikája érvényesítésében az egész ország csakZöldebbé tette koszorúd',
S te ma is dolgozol, mint tegnap,
nem pártkülönbség nélkül áll háta mögött,
Bár fődre szürke dér borúit.
párosulva végre ritka személyes tulajdonaival, melyek neki minden érintkezéseiben
A mig a költők szent berkében
f ilényt biztosítanak: mindez együtt tette
(Hol Idő pókhálót szőve)
kétségkivül, hogy bár oly férfiu állt a külEgy hárfa függ, melyen setéten
ügyek élén, mint gróf Beust, de az állam
Borong a felejtés köde,
le ül politikájában is a magyar miniszterelS mely régi búnk' s dicsünk' nem zengi,
A sok közt lesz egy néma lant:
nöké volt mindig az utolsó döntö szó.
Te nem pihensz, mig valamennyi,
Nem akarunk ez alkalommal részleteFölkeltve, meg nem szólaland . . .
sen szólni arról, mit tett gr. Andrássy mint
magyar miniszterelnök; elég a honvédség
Mig már lakatlan csarnokokban
Egy szellőm jár-kel névtelen,
intéz vény ére utalnunk, melyet megteremtett
Ajkán pecsét, tején átok van,
s aránylag rövid idö alatt, a kétely mosoHogy nem tud róla a jelen;
lyait és a gyanusítás megtámadásait megszéPorlepte könyvét mig árny kézzel
gyenítő mérvekig fejtett meg. S nem akarjuk |
Forgatja, olvasatlanul:
— belügyeink kormányzatának tagadhatlan
Te nem nyugszol, hogy ne idézd fel
számos és sulyos hibáival szemben — fejteNapfényre a mély árny alul.
getni, mit tehetett volna még, ha ideje és
S mig a világtól elfeledten,
tíreje legnagyobb részét épen a magyar miBeomlott sirok mélyiben
niszter-elnök tulajdonképi teendőin kivül
S özönviz-rakta rétegekben
«sö teendők nem foglalják el, s nem lett
Egy elásott emlék pihen,
volna egyszersmind ő Felsége oldala melEgy szó, mit alig ismerünk meg,
letti s közös külügyi miniszter is tényleg.
Mint régen elszakadt rokont,
Egy jel, ma idegen szivünknek:
De az elöl nem hunyhatunk szemet, hogy
— Leszállsz, hogy a mélyből kivond.
ugy az általa, (a kiegyenlítés által) teremtett államjogi helyzet, mint az ő rendkivüli
Te nem daloltál mint a költő,
sulyu egyénisége eszközölte azt, hogy e leKi önszivébe nézni hagy;
folyt négy év alatt a monarchia súlypontja
De általad zeng annyi öltő,
mindinkább és inkább Magyarország felé
Ki századok tolmácsa vagy.
Mint száz virágból, lágy himporban,
siklott, és pedig minden rázkódás nélkül, a
Kész mézet szed a fürge méh,
mi azelött lehetetlennek, söt csaknem képS ha éde ajkainkra csorran :
aelhetlennek látszott,
Az érdem s áldás nem övé?
A súlypont békés, csöndes, lassu, de anTörténetünk' igy alkotád meg.
nál biztosabb — mert természetszerű s erő— Nem harczaink történetét,
szakolatlan — áthelyezkedésének adatik
Min egy vészterhes felleg átmegy,
kézzel fogható kifejezés, midőn a monarchia
Hogy vagy villámló, vagy setét.
közös külügyminiszteri állására (melylyel
Te szellemünk történetének
a közös miniszterium elnöksége s a császári
Búvára s alkotója lől;
ház minisztersége is van összekötve) gróf
Költő, tudós, könyv, irat, ének,
Andrássy Gyula emeltetik. Századok óta,
Mind hű tanúk munkád felől.
mióta az osztrák ház lett Magyarország
Nagy épület mit már emeltél,
uralkodó háza, az elsö eset: hogy magyar
Hogy szellemink benn' lakjanak;
•ember ily állást foglaljon el a korona taAlapja ezélos, orma fenn kél,
nácsában. Azelőtt is voltak magyarok a
S még többre telnék az anyag.

Mind több-több gyűl a fal körébe,
Melyet magasb- a magasbra raksz . . .
Ki rakná föl, ki végzené be,
Ha Te kidőlsz, ha Te megaggsz?!
A nagy műért, min ötven éve
Hűn dolgozol, szivünk remeg, . .
De mosolyogva fenn az égbe'
Néznek le rá az istenek.
S rád im csodás kegyelmök árad,
Hogy ki ne dőlj, hogy meg ne aggj;
Ki mindig fárad s el nem fárad:
Oázfürtü ifju — csak Te vagy!
A sors-kegyeltnek mit kívánjunk,
A kire ég ily kegygyei int?
—- Élj, örök-ifju veteránunk,
A mit kezdtél, végezd be mind!
Bár kezeid csak másnak fonják:
A koszorú legyen Tied!
Tetőzd be nagyjaink pantheonját
S arany tollal ird rá Neved'!
Szász Károly.

Egy angol anyának ijedelme a szabad nőképzéssel szemben.
(Vége.)

,,A mi a szeretet-kötelékeket illeti, — igy
folytatja elmélkedéseit a „Saturday Rewiew"
— az, a ki tanulmányozza a nök jelen hangulatát, nem zárhatja be szemeit a tény elött,
hogy azok között határozott csökkenésben
vannak a szülők iránti tisztelet, a férfiakban
való bizalom és a gyermekek kívánása. Sokaknál közülök divatban van a férfi megvetése, mint a gyengébb és hitványabb nemé a
kettő között; s kevés asszonyt találni azok
közt, kik magasabb értelmi miveltséggel dicsekesznek, a ki ösztönszerü benső szeretetet
érez a kis gyermekek iránt, vagy a ki, azok
birtokában, leereszkednék bármelyikéhez
azon egészséges állati gyönyörködéseknek,
melyek mindig egyik legszebb és legértékesebb alkatrészét képeztek a női természetnek. S azt is gondoljuk, hogy a házasság és
annak kötelezettségei körül sokkal ruganyosabb elveket vallanak, mint nehány évvel ezelött is; s azon párok száma, kik a társadalommal jó lábon élnek, s mint férj és nő fogadtatnak az által, bár a törvény soh' sem tette
őket azzá, határozottan növekedőben van.
Amerikában, hol az elválás könnyü, azoknak,
kik ilyen menedékhez folyamodnak, sokkal
nagyobb száma nö. Bizonyára ez is egy
olyan kötél, melyet az asszonyok maguk
fonnak, azért, hogy arra önmagukat felakaszszák. A közt, hogy fellázadjanak a nem
viszonylagos alárendeltsége ellen, megvetvén gyönyöreit és elitélvén kötelességeit
az anyaságnak, s a közt, hogy az életet élvezzék, valami sok tekintet nélkül az erkölcsi törvényre: csupán egy lépés van; s midőn a mi erényes asszonyaink már mind
szabad-gondolkodókká és szabad-cselekvésüekké lőnek, s a női ezer éves királyság, a
mely után az elöhaladott sekta hivöi áhítoznak, elérkezett: mi közönséges nép, kik
hiszünk a két nem kölcsönös egymásra
vonatkozó függésében, de egyszersmind a
nö természetes alsóbbságában s ebböl folyó
alárendeltségében is, kénytelenek leszünk
vágyaink és álmaink tacem et piaceris uxorát az otthonon kivül keresni valahol. Az
előrehaladott nő, ki elitéli az anyaiságot,
8 kinek legmagasabb ambicziója fölvenni
mindkét nemnek előjogát, s nem fogadni el
egyiknek terhét vagy kötelezettségeit sem:
elég kellemes személy lehet a társalgásban,
képes lehet vitatkozni ügyesen, ha nem valami mélyen is, legjobb orvosságairól a
pauperizmusnak, vagy a nők tul-szaporodásának társadalmi eredményeiről: de mi
megvalljuk, jobban szeretünk egy olyan
nöt, a ki tündér-meséket tud mondani egy
csoport kis gyermeknek, s össze tudja adni

a mészáros árjegyzékét a közép-számarány lelkesültebbek és elvakultabbak nöi aposto- rendkivüli szerepet játszó növény történelmét rövilágos értésével, kinek szive egészségesebb, laink közül saját munkájok felöl? Már is videnAvázolnunk.
kávé nevét Kaffától, felső Aethiopia váromint államgazdászati nézetei, s vallása erő- néhányan a legkorábbi elöharczosok közül sától nyerte. Ki vagy mely nép használta először
sebb, mint kritikai tehetsége. Mi elismer- ijedve vonultak vissza. Ök soha sem gon- a kávét, mint italt, erről csak mondák szólanak.
jük, hogy ez nagyon régi divatu és a fölvi- dolták ezt, — mondják; s visszautasítják Igy a monda szerint egy persa vairy arab kolostor
lágosodást siralmasan nélkülöző gondolko- gyümölcseit korábbi tanításuknak. Ez mind főnöke a kecskéken, melyek véletlenül kávégyüdás; azonban, nem tudjuk tultenni magun- igen jól van; de ha egyszer megvetettük az mölcsöt ettek, rendkivüli vidorságot vett észre és.
kat a nemek különbségének nagy tényén; s ágyat, le is kell abba feküdni; s vagy tud- ez őt arra birta, hogy abból szerzeteseinek italt
készítsen, mely őket az éji ájtatosságokban ébren
a mig a társadalom olyan szervezetü, aminő nunk kell fékezni a szellemet, a melyet föl- tartsa. De valószinübb, hogy nem Arabiában, hamost, nem értjük, hogyan fog az menni, ha keltettünk , vagy annak áldozatává vagy nem Abyssziniában, eredeti honában használták
Omphale veszi a buzogányt és az oroszlán- rabszolgájává lennünk.
először : ugyanis a vad gallák , Abysszinia
bőrt, hagyván Herkulesnek szükségképen a
„Vajjon csakugyan csupa képzelődés vol- szomszédságában lakó nép, most is pirítják a károkkát.
na-e az hát, hogy a férfiúi hajlamoknak vét, mit alig tanultak az araboktól, sőt előbb ezek
amazoktól, s igy van okunk hinni, hogy e fölfede,,Minden kérdésen felül áll, hogy a gyön- ilyen nagy arányu elterjedése a nök közt, zés is ott történt. Eleinte levelei nedvét, majd
géd szeretet és az erkölcsi tulajdonok átalá- az erkölcsi vénhedésnek egy bizonyos nemét magvát használták és pedig nyersen, mig végre a
ban, képezik legjobb részét a nö jellemének. jelenti? Minta vén tyúkok másodrendü him vizzel való felöntés lőn átalánossá. S igy a kávé,
Gyengitni ezeket a nagyobb értelmi kifejlődés tulajdonokat vesznek föl, s bár gyengén, de mely eredetileg csak az ismeretlen rabló csapatokkedveért, a mely soha sem fog annyit érni, kukurikolni kezdenek: ugy az öreg asszo- nak szolgált italul, Afrikából az egész művelt viátszállott. 857-ben a mi számitásunk szerint
mint az érte tett áldozat: nem egyéb, mint nyok is hasonlóbbakká lesznek az öreg em- lágra
a
kávéivás
Persiáhan már ismeretes volt; később*
teremteni egy szörnyet, mely azonkivül os- berekhez mint voltak fiatal korukban, a az ozmánok is sajátjukká tevék. Selim szultán
toba is. Mert bárminő szeretetreméltók és midőn még mindketten virágjukban valá- 1517-ben, Egyptom meghóditása után Konstantihatártalanul értékesek is a nök saját helyü- nak. Tehát valóban igaz volna, hogy a világ nápolyba is bevitte és 1554-bea ugyanott mar
kön: kivül azon nag)on gyenge teremtmé- második gyermekségében van, és hogy az kávéházak is léteztek. 1591-ben hozatott először
nyek ; és még azok kőzül is, kiknek erejök emberiség mint faj végéhez közelit? Es hogy Velenczébe, mint orvosság; 1644-ben Francziaorés tehetségök volt valami igazi jónak vég- ennek egyik jele a modern nőben található szágban már megleaetősen el volt terjedve, Németországban is csak a XVII. század kö/epe táján
hez vitelére, egyetlen egy sem emelkedett a fel, ki azt his/i, hogy a természet világát lőn használtabb. Hazánkba a törökök hozták és a
legfelső rangra. Még azok sem, kik terem- i képes uj alapokra állitani, s azt képzeli, a basák obéd után is itták. A temesvári busa egyték és lábra álliták az asszonyiatlanság hogy a férfi rosz utánzatának jobb lenni, izben meghívta Tökölyi Imrét ebédre, s midőn táezen uj typusát, mely ott jár-kel a társa- mint a valódi nőiség tökélyes képének ? Te- vozni akart, e szavakkal tartóztatá vissza: „Hátra
ságokban, mérhetők azon férfiakhoz, kik uj hát egész művelődésünk egy nagy bukás? van még a fekete leves" vagyis a kávé, melynek
bölcsészeti rendszereket teremtettek, vagy és anemlegjobb törekvései egy olyan szörny olköltése után Tökölyit békókba verette és Naudorfejérvárba záratta. — A kávé,noha Európában
megváltoztatták az emberiség történetét. megteremtésére irányzódnak, a melyet, ha már kétszáz év óta, ismeretes, mégis alig egy
egyszer
élővé
lett,
sem
hasznositni,
sem
A nvidern nö-reformátorok utoljára is se
emberkor óta lőn átalános használatává.
nem szent Pálok, se nem Lutherek; a leg- ellenörzeni nem lesznek képesek? Nem gyak- •
Eredeti hazája Arábia és Aethiopia, hol egéss
jobb esetben is csak a kisebb (nagyon ran történik, hogy a britt családanya éven át virágzik és '20—40 lábnyi cserjévé nő.
kisebb) próféták közé tartoznak. Maguk a J valami olyat mond, a mire hallgatni érde- Erről a növényről az első hirt Prospe^r Alpinus
vezetők, kik élén állanak a csapatnak, mely j mes; de a jelen esetben meg kell hallanunk hozá, ki 1584-ben Egyptomban volt. ,,En — ugy
mond — Egyptomban, a növényházakban bizonyos
küzd a politikai szavazat-jogért, azért hogy az általunk idézett anyának aggódó felszóla- fát
láttam, mely az átalánosan elterjedt bon- vagy
a, boncztani és a kórtant egy ült hallgat- lását, mint a mely valódi és nem alap nélküli ban-nak nevezett magot termi, és a melyből uz
hassa a férfiakkal, azért hogy megszűn- félelmet jelent annak következményeitől, egyptomiak s arabok a legközönségesebb italt kéhessen nö lenni, bár annyira fölemelkedni ha a leányoknak férfiúi nevelést adnak. Az szítik, bor gyanánt iszszák és a vendéglőkben,
nem tud, hogy férfivá legyen: még ök sem ajánlott mód a tudományok czélszerü ki- mint nálunk a bor, ,,coava" név alatt árultatik.
hasonlíthatók össze egyetlen pontban is a tisztításával, sokkal képtelenebb, semhogy Ezeu mag Boldog-Arábiából hozatik; a fa hasona csíkos kecskerágóhoz (papsipk:i), de levelei
jól képzett férfival; s ezt a legszembetűnőb- arról komolyan vitatkozni is lehetne; ugy lit
vastagabbak, keményebbek és örökzöldek. A gyühogy
kénytelenek
vagyunk
visszatérni
a
régi
ben tanusítják akkor, midőn — annyi koczmölcs forrázntát a gyomor erösitésére, az emésztés
kán levén — sem a tényeket igazán elöadni, theoriára, hogy adjunk a nőknek olyan ne- előmozdítására, a máj és epe betegségek ellen
sem a logika törvényéhez alkalmazkodni velést , mely legjobban képesiti őket saját használják, s kiválólag a nők szörpölgetik bizom os
nem képesek. A röpiratoknak, a melyeket speciális kötelességeik betöltésére, s arra, időkben." Amerika fölfedezést) után oda is átvitekibocsátanak, valamennyinek ugyanazon hogy kenyerüket megkereshessék, midőn azt tett, s ma már egész szigetek kereskednek ve'lry
főbűneik vannak: vakmerő állitás és logi- meg kell keresniök, azon kötelességek gya- sőt az ottani termelés az ázsiait sokszorosan tulhaladja. Kávé-ültetvéayek vannak a Kis-A •tiliáB. F.
kátlan következtetés. Azokat szinte lehe- korlatában és tökélyesitésében."
kon, Braziliában, Szent-Móricz, Jáva és az Ausztetlen birálni, a mint csaknem lehetetlen
trália mellett fekvő szigeteken. Európa magit
forgatni a szappan-buborékot, a vele járó
évenként 225 millió fontot fogyaszt el. Legujabb;, n,
Mexikó példájára, több európai államban szolgáltagyöngeség és üresség miatt; s mégis kényA kávé és dohány történetéből.
tik
ki a kávé is, a dohány mellett, a hadsereg részére.
telenek vagyunk azokat a mozgalom vezetői
Alig van növény, mely az emberi művoltség
közt a legjobb gondolkodó fők és legmeré- történelmében oly jelentékeny szerepet játszanék,
Vizzel való fölöntését rendesen tejjel kevervo
szebb értelmek termékeiül tekinteni; s el- mint a kávé és dohány.
használják, azonban a mohamedánok néha fűszerfogadván öket ilyenekül, nem mondhatjuk,
Test és lélek közt az agyvelő által folytonos rel, ambraszeszszel, sőt ópiummal is keverik. Az.
hogy nagyon kedvezöleg szólanak ezen ve- összeköttetés létezik; a lélek az érzotek összesége arabok a száraz mag húsára való fölöntéssel kézetők gondolatai vagy értelme mellett. által cselekvésre inditja, vezérli a testet, a test szitik az ugynevezett „sultana" kávét. Ezek m't
Ezen nök tudatlanságát a felöl, hogy mi ez fejlődése, épsége pedig jótékonyan hat a lélekro. sem vetnek el belőle, még a magfódő részeket is.
A népek jellome épen ezen tost és lelek közti vi- használják bizonyos kisher-nek nevezett ital készía mozgalom tulajdonképen, és micsoda gya- szonynál
fogva az okot környező kültermészet tésére, mely minden korcsmáikban kapható. A
korlati eredményekre fog végleg vezetni: különfélesége szorint különböző. „Az angolnak gallák az abysszinok elleni harczban billiárd-golyó
csak azon makacs kitartásuk éri utol, á egész lényében visszatükröződik az ő borus, ködös nagyságba összetömve hordják magukkal.
melylyel ezen önmaguk által magukra vett e^e, a nehéz lég és hónának szük határai; az olasz
A dohány. Hol jött szokásba a dohányzás,
föladatban munkálkodnak. S a midőn egy- arczáról örökké azúr ege és izzó napja nevet felénk. nem bizonyos, de már a kelták használtak bizonyos
szer kitalálták, hogy micsoda czélra dolgoz- A keletinek fantasztikus mese- és gondolatvilága növényt, melynok füstjét beszivták és még mai
nak, és merre felé eveznek: akkor már késő összefügg az őt környező csodás természet buja és nap is található sírjaikban csontjaik mellett bizotuláradó bőségével. A magas északon csak nyolesz visszavonulni és azt mondani, hogy ök morgó bokrok, törpült fák élnek, és kicsiny, a nyos pipanemü eszköz is. Horodot szerint a skytnem ezt gondolták. A szabad kutatással jö- műveltségre nézve kevéssé vagy épen hozzáférhet- hák bizonyos fű-nemot vetettek a tűzre, melynek
fölszálló füstjét belehelték és náluk azon hatást
uek a szabad vélemények, s a mi hitünk az, len emberfaj lakik. Ép ily kevéssé lehetséges a idézte elő, melyet a görögöknél a bor. Hasonlóhogy a női lélek nem képes elviselni a val- forró égalj alatt az emberi nem magasabb fejlő- módon cselekedtek Pomponius Méla szerint a
lásos érzelmek kötelékeinek levételét, s hogy dése." (Büchner.) De nemcsak a tartomány fek- thrákok is. Noha sok iró állitja, hogy Amerika
a szabad véleményt követni fogják a szabad vése, éghajlata, hanem a tápanyag minősége is tormeszté az elsö dohányt és a benszülöttek tanibefoly a szellem gondolkodására, a lélek kitartácselekmények, a mint azt Amerikában talál- sára és erélyére. Némely eledelek és italok fölho ták az európaiakat annak használatára, mégis vajuk. Midőn az okok meghozták természetes vitik a képzelmet és tettro ragadják az embert, lószinü, hogy az európaiak már Amerika fölfedezése előtt látták a dohányzást és pedig Chinában.
eredményeiket; midőn a nöiség természetes mig mások elaltatják, restté, tunyává teszik.
„Mert a chinai és mongol nemzetségnél ezen haszkötelességeivel és kijelölt helyzetével való
A kávé és dohány szintigy felizgatják a kép- nálat — Pallas szerint — oly átalános, oly melelégedetlenség azon egyenes törekvéssé nőtte zelmet, öngondolkodásra, öneszmélődésre és a kö- lőzhetlen, a dohányzacskó oly szükséges kiegészitő.
ki magát, hogy a nök a férfiak életmódját rülmények élénk megfontolására és vitatására ve- része a ruházatnak *), a pipák alakja oly eredeti
vegyék föl, majmolván bűneiket, versenyez- zérelnek. De még fontosabbak hatásaik másrészvén velök a durvaságban, és játszván a férfi ről, a monnyiben az elaltatott, szunyadó emberiséget
•) Vajda Péter is igy szól „Magyarország" czimü szagondolkodni és itélni tanitották. De miolőtt ezt tyrájában: „Kostököt és csákányt hordozni előjoga regen
munkájával: mit fognak akkor gondolni a fejtegetnők,
nem lesz érdektelen e két, ugyszolván
fajtánknak". . . .
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és a sárga levelek, melyeket a pipába tömnek, valamint a növény nemo is oly sajátszerü, mikép
lehetetlen, hogy mindez Amerikából Ázsián át
terjedt volna oda, annál kevésbbé, mert Persia és
China közt a dohányzásról mitsem tudó India fekszik." (T. i. Persia már Amerikából kapta dohányát.) Az ok, hogy miért nem vált a dohányzás
Európában Amerika fölfedezése előtt szokássá,
valószinüleg abban fekszik, hogy még akkor Ázsiában sem volt oly átalános, mint később, a mint ez
Amerikából való behozatala után is egy ideig igy
volt, mig t. i. hozzá nem szoktak.
Bizonyos Roman Pane vagy Pano nevü spanyol szerzetes, kit Kolumbus második utjában
1493-ban a vadak
megtérítésére magával vitt és ott
hagyott, először
tesz emlitést a dohányról, melyet ő
Sz.-Domingo szigeten ismert meg
és Cahoba vagy
Giuojának, azaz:
bóditó fűnek nevezett el, és a mely
mint seb- és csoda-fű Európában
nagy feltünést okozott. Cooper szerint az első európai, ki dohányt
szitt, Sancho Mundo, Kolumbus hű
hajós legénye volt.
Amerika fölfedezésekor tapasztalták, hogy a bennszülöttek a dohányt mindenféle
betegségek ellen
használják. Papjaik ennek a növénynek a füstjét
nádon keresztül
szivták,ha jósolni
akartak, mások
ismét maguk fölviditására vagy
elaltatására használták. A dohányzás „tabacos"-nak
nevezett csövön át
történt és innét
eredt volna latin
neve tabacum, még
mások nevét Tabago szigettől
származtatják.
,,Nicotiana" nevét
II. Ferencz franczia király lissaboni követe, Jean
Nicot után nyerte.
Nicot a Floridából
kapott növényt
kertjébe
ültoté,
hol az rövid idő
alatt dúsan megszaporodott. Történt, hogy Nicot
útitársának az orrán levő veszélyes
rákot, valamint a
követ szakácsa is
fölvágott erét dohánylé - burkolattal gyógyitá meg.
E csudálatos gyógyitási hirek csakhamar egész Lissabonban elterjedtek és a nép a dohányt követfünek (herba legati) nevezte el. Nicot egyik
gyógyítása a másikat érte s egyszersmind ezt
a rendkivüli növényt királyának Francziaországba, valamint az anyakirálynénak Medici
Katalinnak és sok más udvnri egyéniségnek is
elküldé használati utasítással. A királyné azonnal
kortjébe ülteté és saját nevével ruházá föl, s mint
divatfü a franczia kertekből „herbe de la reine
inére" (anyakirályné-fű) név alatt minden országba
szétküldetett. Ezenfelül még számtalan nevet
nyert ogyebok közt indiai seb- vagy csuda-fü,
gyógyfű, minden betegség orvossága stb.
Angliába Drake Ferencz vitte 1583-ban. Itt
használták két év mulva az elsö agyagpipát, me-

lyet az angolok a bennszülötteknél Virginiában
láttak és ott tanulák el az avval való bánásmódot. Itt keletkeztek az első dohányzó társaságok, molyek a későbbi német tabagiáknak alapul
szolgáltak.
Leginkább elterjedt a dohányzás az udvari
személyek között, mi I. Jakab angol királyt 1605ben arra birta, hogy a dohányra, mint ártalmas
terményre, magas adókat vessen ; 1619-ben pedig
a nagy adók daczára elterjedt dohányra azt a rendeletet adta ki, hogy Virginiában egy ültetvényes
sö merjen száz fontnál többet termeszteni s egyuttal ezalatt a czim alatt ,,Misocapnos" (dohánygyülölő) satyrikai művet irt, melyben rá akarja
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birni hiveit, hogy a „testet elsilányító" dohányzástól álljanak el. *) £
A dohány Törökországba is Amerikából jött,
mint ezt IV. Amurath (1623—40) tiltó parancsa
bizonyitja. Amurath halálbüntetés terhe alatt eltiltá, de még sem használt; hogy tehát megutáltassa a dohányzást a néppol, mint egykor a spártaiak , hogy az ifjak eiőtt a részegséget utálttá
tegyék, lerészegitett rabszolgákat állitottak elejök,
ugy Amurath is egy törököt orrába szurt pipával
hordoztatott körül a városban. Oroszországban a
dohányzás orrvesztés büntetése alatt tiltatott el.
•) Ennek ellenébe a jezsuiták Lengyelországban az
„Antimisocapnost" adták ki.
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Midőn Bernben 1661-ben tiz meg nem tartott
rendelet után a hatóság egy ujabb parancsot adott
ki, ezt irták végére: „ne légy házasságtörő." Magyarországban s kivált Erdélyben, hol Apaffy
Mihály fejedelem csibukozott volna először, a dohánytermelés 1689-ben a föld ideiglenes elvevése
és 2—3 száz forintnyi pénzbirsággal liüntettetett.
— VIII. Orbán pápa 1624-ben mindazokat, kik
az isteni szolgálat alatt burnótozni mernének,
egyházi átokkal sujtá. 1690-ben XII. Incze /megujitáezt a rendeletet, de X I I I . Benedek 1724-ben
visszavette.
Később maguk az államok látták be a hasznot,
mit a termelésből huzhatnak; igy Svédországban
1689-ben, hogy a
honi termelés növekedjék , az idegen termés behozatala elkobzást és
azonfölül tetemes
pénzbírságot vont
maga után ; 8 igy
megszületett Európa legtöbb államaiban a dohánymonopólium — dohány-egyedáruság, mely daczára
az ellene folytatott
heves küzdelmeknek, nagyrészt mai
napig is fennáll.
A lurnótosás
Európában és pedigSpanyolországban keletkezett,
hol a nők szivni
nem akarván a dohányt, porrá törve
és illatszerekkel
keverve használták, s innét a burnót kezdetben espagniol - nak neveztetett. Később
Olasz-és Francziaországban is elterjedt; Medici Katalin fiának, IX. Károlynak, ki gyakran nagy főfájásban szenvedett, a
burnótot mint
gyógyszert ajánlá,
s igy az udvarba
behozva csakhamar a divatvilág
is fölkapta,később
a nép minden rétegeiben elterjedt.
De valamint
sok ellene, ugj*
eok barátja is volt
a dohánynak; Thorius róla 1628-ban
dicskölteményt
irt „Hymnus tabaci" czim alatt,
s a mily lassan
terjedt először, oly
átalános lábra kapott később. Már
CsokonaiVitéz Mihály igy fohászkodik fel „Béka egérharczá"-ban: Mig
elkezdeném énekem, Instálom a
múzsámat, Pindusi dohánynyal
nekem Töltse meg
a pipámat
Kisfaludy Károly is magasztalja „Pipadalában" a dohányt.
A dohánynak három faja van, u. m. 1) A
nemes dohány (Nicotiana tabacum), Virginiát
tartják eredeti hónául, Európában legnagyobb
mérvben termesztik a Rajna mellett és Magyarországban. 2) A török dohány (N. rustica) ea
végre 3) A cserjés dohány (N. fruticosa) embernagyságu ágas-bogas növény, mely Chinában a
legrégibb időktől fogva ismeretes; erről mondja
Pallas, hogy „oly sajátszerü és a többitől eltérő."
Három alakban használták még Amerika fölfedezése előtt, u. m. pipában; pisang levelekbe burkolva szivar alakban, (s ezt ők bonekosnak nevez-

ték, magát az egész növényt pedig hun-nak), s évtized óta is, s a kezdetleges ipar elől mindinvégro mint burnót is volt terjedve, de nem átalá- kább fogy a tér. Egykor beértük a szerény asztanosan.
(Vége köv.)
Kvassay Jenő. losmesterséggel is, ma alig merünk butort készíttetni egy oly mesternél, ki nem „műasztalosnak"
nevezteti magát. Régente voltak borbélyaink, ma
Pesti
képek.
vannak hangzatos czimü fodrászaink és hajművészeink.
Egykor csak hírből ismertük a szobrászoMeszelő asszonyok.
kat, ma alig épül nagyobbszerü ház Budapesten,
Ment-e már végig fővárosi olvasóink közül hol szobrászati művekre ne lenne szükség.
valaki ugy a reggeli órákban akár a Doák-téren.
Igy tünt le a meszelő asszonyok aranykora
akar a mészáros-utezában, a nélkül, hogy meg ne is. Ma „művészek" festik szobáinkat, legalább ők
akadt volna szeme egy csoport elszánt kinézésü örömest alkalmazzák e sokat bitorolt czimet máamazonon? Fiatal alig van közöttük, ollenben zoló mesterségükre. A meszelő asszonyok mindannál több a redős, ránczos arcz, mely mögé egy inkább kiszorulnak a város központjából — ők,
viharos mult van eltemetve kétségkivül. A járó- egy régibb kor iparosai, hátrálni kénytelenek a
kelőt meglephetné e sajátságos és örökké lármás polgárisodással karöltve járó fényüzés terjedése
asszony-csoport, ha a magas póznára tüzött mesze- elől. Ma legfölebb a külvárosok távoli utczáinak
lők el nem árulnák azonnal, mily czélja van tulaj- alacsony házaiban kínálkozik még tér e póznás
donkép az érdemes matrónák gyülésének. „Me- asszonyhad működésénok. Ott szegény emberek
szelő asszonyokkal" van dolgunk, a kik munkát laknak, a kik teljes mérvben tudják még becsülni
keresnek. Becsületes, szerény foglalkozás ez, a a hófehérre meszelt szobafalakat. Megesik, hogy

leány van Pesten, a kit egy ballépés a bün utjára
sodor, hogy egy darab ideig tartó csillogás után
a nyomor karjaiba ömöljék. Mikor az arcz rózsái
elhervadnak, s az egykor ruganyos, bájló termet,
mint a tövevosztett növény elfonnyad — akkor
vége az aranjuezi napoknak, s az egykor keresett
szépséggel nem törődik már senki sem. Hanyatlik
mélyebbről mélyebbre, hogy a kórházban vagy
utcza szemétdombján végre — nyugpontot találjon. Ki tudja, hány ily bukott teremtés van a mi
póznás matrona-hadunk között. A ránczos arcz,
kiaszott ajkak, és szurtos ruhák mögött nincs a ki
keresné az egykori szépséget, ki valaha könnyelműbben pazorolta szerelmét, mint most a — meszet.
Borostyám Nándor.

A honvéd-táborból.
Ezuttal, egy tábori csoportozatban, a honvédsereg azon fegyvernemét is bemutatjuk olvasóink-

A honvéd-táborból. — (Frigyes rajza.)

melyhez nem kell se évekig tartó gyakorlat, se
költséges beruházás. Egy meszelő a póznán, és
•egy tartalékban, s legfölebb még egy durva vászonból készült kötő a lecsurgó mész ellen — ez
«lég egy pesti meszelő asszonynak.
Egykor persze ők is jobb időket éltek, midőn
nem volt még annyi palota a fővárosban, és nem
divatozott annyira a szobafestés, mint jelenleg,
midőn az nem utolsó előnye valamely szobának,
ha falai minél tarkább és szombántóbb mintákkal
vannak bemázolva. A „régi jó időben," melyet
matrónáink bizonyára sóhajtva emlegetnek, még
határtalan tiszteletben részesült a hófehérre meszelt szoba. A mai kor, mely minden téren háborut izen a mult hagyományainak, fogékonytalan
a fehér szobafalak iránt. Ki tehet a megváltozott
Ízlésről? A festett szoba ép ugy a fényüzés követelménye, mint a bársony felöltő vagy a selyem
ruha, melyek hasonlókép mindinkább kiszorítják
polgárságunk körében a mult évtizedek igénytelenebb és jutányosabb kelméit. Az igények itt a
fővárosban rendkivül megszaporodtak csak egy

e

g y e g y gondos belvárosi házinő is igénybe veszi
a meszelő asszony szolgálatát, mert hát „nem
konyha az, a mely nem fehér," s a ragyogóra
súrolt konyha-edény sehol sem veszi ki magáfoly
jól, mint a fehér falon.
En istenem, hogy ne kivánnánk minél több
munkát e pergő nyelvü amazonoknak, mikor van
közöttük akárhányj a ki egy egész család föntartásáról gondoskodik. Még alig dereng a ködös
őszi reggel, és már oda sietnek a meszelő asszonyok szokott helyükre, félve elszalasztani a netán
kinálkozó jó szerencsét. Karjukon egy kis kosár,
abban van a szerény élelem, mert nem mindegyik
oly tehetős, hogy elpazarolhatna tizenkét krajczárt
egy nagy pohár kávéra az egymás hátára rakott
kávémérések valamelyikében. Ki mondhatná meg,
minő multat takarnak o redős, érdes bőrű arczok,
melyeknek egész szigoru kinyomata elárulja a
folytonos küzdelmet az élettel? Van köztük nem
egy, a kinok modora és kifejezései elárulják, hogy
valaha jobb napokat is látott. A sors utjai oly
szeszélyesek és kiszámithatlanok! Hány szegény

nak, mely kevésbbé ismeretes, részint számbeli
csekélysége, részint toborzási és illetőleg állomási
helyének távolsága folytán. Ezek a honvéd dzsidások, kik Horvátország honvéd lovassági illetményét képezik. Ok tehát a mi nemzeti hadunkban
katonailag azon szerepet viszik, a mitazuhlánusok
más országok s egyebek közt Ausztria-Magyarország közös hadseregében. Kérdés, nem volna-e
czélszerü magyarországi lovasságunknál is e fegyvernemet szaporitani, miután az utóbbi háborúk, sőt
mondhatni a jelen század minden háboruja igazolja
azon a katonaságnál elterjedt hitet, mely szerint
a dárdások a lovasság legrettenetesebb, — a csupán
karddal ellátott egyéb lovasságnál félelmesebb
fegvernemét képezik? Már 48—9-ben vitéz huszárjainknak egyes-egyedül csak az uhlánok birtak
olykor ellenállani. Tény, hogy legvitézebb 49-ki
lovasaink, egyobek közt még a Hunyadiak is, kik az
osztrák had egyéb könnyü és nehéz lovasainak
oda se néztek, az uhlánusokkal szembon szükségesnek vélték kissé jobban összeszedni magukat.
Komoly ellenfélnek egyedül őket tartották. Óhajt-
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juk, hogy honvéd dzsidásaink is e fegyvernem dicsőségét annyival emeljék, a mennyivel a honvéd
s átalán az igazi magyar huszár kimagaslott egykor a többi „hanswurst" huszár fölött.
Ekkor azután még büszkébben viselhetik
szép egyenruhájukat, melyet némelyek a tagadhatlanul nöm a legszerencsésebben választott honvéd
huszárokénál is szebbnek tartanak.

oly kevéssé szeretik azon aristokratikus és „vi- gyümölcstelen vitézségükre halmoztattak. A közdéki" jellegü köztársaságot, mely most a hatalom hivatalok még ma is jelentékenyen olyan emberek
birtokában van. Ellenszenv ök e köztársaság iránt kezében vannak, kiket a császárság nevezett ki,
valószinüleg sokkal élénkebb, mint volt a császár- s természetes rokonság van az imperialismus és a
ság iránt. III. Napoleon népszerütlen volt a fran- bürokraczia közt, mely arra ösztönöz minden le
czia munkás osztály előtt, nem azért mivel des- nem kötött hivatalnokot, hogy visszaohajtsa azon
I potikus uralkodó volt, hanem mivel nem volt so- kormányt, mely alárendeltjei mindenikét korlátlan
czialista. Elnézték volna absolutismusát, ha azt urra tette saját körében. A hol a hivatalnokok oly
alkalomszerüleg nem használta volna a vagyon és nt'gy számmal vannak mint Francziaországban,
vallás oltalmazásában. Némi jelentőséggel bir, husz évi hatalomban létei nagy előnyöket szolgál| hogy a párisi munkások az elsö pillanatban nem tat, még miután a bérlőt kivetették is a jószágból.
Bonaparüsta remények.
i haragudtak az államcsínyért. Hajlandók voltak Kinevezettjeinek nagy többsége igen jelentéktelen
A tény, hogy egy imperialista restauráczió I inkább ugy tekinteni azt, mint a köztársaság arra nézve, hogy olbocsáttassék, de egyátalában
eshetősége ujra fölmerült Francziaországban, mint | elnöke, s az ő természetes ellenségei, a tőkepén- nem jelentéktelen arra, hogy a régi patronus réegyik megoldó eszköz az ország jelen nagy föla- : zesok és a parliamentaristák közt lefolyt czivako- széro terveket szőjön. A falusi iskolamesterek és
datával szemben : kiáltó példa azon törvény igaz- \ dást. Ezt az érzelmet az ujabb események megle- békobirók, kik semmi ürügyet nem adtak a presága mellett, hogy a politikában soha sem az hetősen felélleszthették. A császárság ép ugy ellen- fekt kezébe arra nézve, hogy őket szélnek bocsássa,
történik, a mire az emberok számítanak. Ha a | segé lett volna a Communenék, mint a hogy volt a mégis mindenik a maga körében tehet \alamit
második császárság, elleneinek ereje vagy orga- | köztársaság, de a Commune leveretésének tényle- arra, hogy fölcseréltesse azt a kormányt, mi Ívhez
nizúcziója által döntetett volna le, semmi csodála- ' ges munkája köztársasági formák alatt törtérit, a prefokt sorsa van kötve, azzal a kormánynyal,
tos nem volna benne, ha az bölcseséget tanult | bár részben imperialista kezek által. I I I . Napoleon melyről sokkal valószinübb, hogy az ő saját szevolna a leveretésből, vagy hogy ellenségei, a győ- soha sem volt kénytelen nyilt háborut folytatni a rény érdekeit is elő fogja mozdítani.
zelem megnyerése után, elvesztették volna azon munkások ellen, mig 1871. májusában ép ugy,
Szükségtelen mondani, hogy ezen észrevétejellemvonásokat, melyek őket a győzelem kivivá- mint 1848 juniusában ezrenként hullottak el azok lek nem akarnak egyebek lenni, mint a mik. A
sára képesítették. De a császárság egyedül saját a köztársaság csapatai előtt. Ha III. Napoleon ma politikai tünemények egy éles észlelőjének meggyengesége következtében bukott el. Feje fogoly- bevonulna Párisba mint uralkodó, valószinüleg sok jegyzései azok, ki egy imperialista izoatá^ közelyá lőn, s támogatóinak, kik azon biztosság miatt j mogorva arczot látna az utczákon, de talán azok pett találván magát, igyekezett megismerni azon
ragaszkodtak hozzá, melyet az ő pártfogása adni I legnagyobb részén a keserü diadal bizonyos ár- jelenségeket, melyektől az izeatás vezetői a siker
látszott nekik, semmi kedvök nem volt meg azután nyéka is ott ülne azon gondolatra, hogy Thiers reményét veszik. A bonaparti»ták mivel sincsenek
is védni az ő ügyét, midőn már kegye megszünt I megtalálta párját a játékban.
jobban biztositva más embernél a hiu várakozások
értékes lenni. I I I . Napoleon nemcsak megvere- j
A mi a császárságot és a jelen köztársaságot ellen. Világos, hogy az előszámlált osztályok kőtett, hanem nevetségessé lőn téve; s az uralkodó illeti, a hogy azt értik a nemzetgyűlésben: a kom- zül kettő, ha nem három, csak annyiban hajlik a
benyomás az volt, hogy ez muga, legyőzhetetlen munista méltán tarthatja, hogy a kettő közt nincs bonapartista restauráczió felé, a mennyíbt n nincs
akadálya lesz a francziák szemében annak, hogy egy gombostűnyi különbség. De a mig e két el- ellőne. De az egyszerü belenyugvás ali< ha fog
a trónra valaha még visszatérjen. Ugy látszik, lensége közül az egyik érezteté vele mindazt, a lábra állitani egy elbukott monarchiát, h 1 csak
hogy a világ ebben tévodt. Váljon az utóbbi mit a leveretés jelent: ugyanakkor a másikkal nincsen mellette valami hatalom, mely elég erősszerencsétlenségek egész tömege vette-e el ked- soha sem állott tényleges harczban. És az alig legven visszahelyezni nzt. azon állásba, a hol a
vét vagy képességét a nemzetnek, hogy finom várható , hogy ellene legyen egy olyan változás- belenyugvás egyértéku a támogatással. Csak e^y
különböztetett tegyen egyik mogveretés és a nak, mely azon ellenséget, a melyiktől ő sokat birtokban levő hatalomról lehet azt mondani: a ki
másik között; vagy Páris Kapitulácziója, mely a szenvedett, lába alá veti azon ellenségnek, a me- nincs ellenem, az velem van. S a hol nehéz, tényköztársaság műve volt, kitörlé az emlékezetből lyiktől nem szenvedett semmit.
leges munkát kell végrehajtani a kezdetnél, ott
Scdan kapituláczióját, mely a császár munkája
Az irodalom után élő embereknek kevesebb igazabb a mondás: hoo-y a ki nincs velem, az ellevala; vagy a jelen személyes és anyagi érdi kek mentségük van mint a munkásoknak , azért a vá- nem van. Ha a hadsereg hütlen lenne .1 mostani
mellett a multnak katonai'gyalázata semmi számi- rakozasszorü elnézésért, melylyel talán a császár kormányhoz, miudezen tényezők egyszerre nagy
tásba sem jő? — mindezekre nehéz megfelelni. visszatérésére gondolnak; azonban még az ő hely- fontosságuakká válnának. Jelenleg nincs még elég
Bizonyosnak látszik, hogy az ex-császárnak pártja zetükben is ez a lélekállapot kimagyarázható. bizonyiték annak hangulatára vonatkozólag, hoo-y
van Francziaországban, a mely párt egyátalábíin „Az ugy nevezett irodalmi osztályok, -- mondja azoknak a távoli és másodrendűnél nagyobb fonnem adta fel annak reményét, hogy ismét hata- a párisi tudósitó, — heves harczot folytattak a tosságot adjon.
lomrajut. Ha azt mondják, hogy csupán olyan császárság ellen, a mig az fönnállt, és nagyban
(„Saturday Rewiew.")
B. F.
emberek tartoznak ehhez a párthoz, akiknek saját elősegítették annak bukását. Azonban ma, nagy
czéljaik vannak, a melyeket szolgáljanak: ez álli- részük elveszité olvasóit, s elkölté a hasznot, amit
tás csak még jobban hangsulyozza az előbbi állitás a császárság alatt szerzett. Még nem mernek paerejét. Ha az imperialista párt olyan emberekből naszkodni, de kezdik roszul érezni magukat. Nöm
A Toldy-ünnep ly.
állana, kikről fel lehetne tenni, hogy egy remény- gondolják-e önök , hogy ez a roszul érzés nagyon
(Nov. 12-kén)
telen ügyhöz ragaszkodnak; ha ugyanolyan oda- közel van a sajnáláshoz ?"
adással viseltetnének a császár iránt, a minőben
Az akadémia díszterme novembir 12-dikén
Kétféle kormány van, mely alatt a franczia
részesül Chambord gróf sok legitimista részéről:
délelőtt szokatlanul népes és diszes közönsétrgel
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ugy
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boldogulaz a körülmény, hogy jelentékeny, 3 a mint mondtelt meg. Miniszterek, tudósok, tanárok, eg. házi
ják, növekvő számmal vannak, nem nagy sulyu nak. Az egyik s a legjobb az olyan kormány, a
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istent, akár az embereket semmiért szolgálják. Ha
a hallgatók; a Kisfaludy-társaság tagjai és a külmég moBt is ragaszkodnak a császár ügyéhez, az kifejezték ezt a közvéleményt voltak a végrehajtó
döttségek számára elzárt tér sem volt elegendő az
eszközök.
A
Bourbon
restauráczió
és
a
juliusi
a számitó kalmár szellemében történik, a ki leesett
illetők befogadására. Csak a születési aristokraértékü papírokat vesz, miután tisztában van az monarchia alatt élte arany-korát a journalismus.
czia tündöklőit — tömeges távolléte által. Mit is
A
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kedvező
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kényiránt-, hogy azok ujolag emelkedni fognak.
uralom , a minő volt I I I . Napóleoné, uralkodá- keresne egy ,,lateiner"-ünnepélyen? Elég, ha a
A ,,Times" párisi tudósítójának egyik köze- sának utolsó éveiben. A dolgok ezen állapota lóversenyen teljes számban jelen meg!
A Toldy Ferencz megkoszoruzott arczképével
lebbi lovelo érdekesen tünteti fel néhányát azon alatt a vezér-czikkek nem szolgáltak ugyan lépalapoknak, melyekre e bonapartista remények csőül a politikai vagy parlamenti hatnlomra; de diszitett teremben pont l l órakor lépett be Horépülve vannak. E forrás szerint, az imperialisták biztosan szereztek hirt és vagyont íróiknak. A váth Mihály, az ünnepélyt rendező társulat elnöke,
ép ugy számitnak azokra az osztályokra, melyek- kormány állandó anyagot szolgáltatott az ellenzéki oldalán Lónyay miniszter, mint az akadémia elnöke,
ről átalánosan azt beszélték, hogy ellenségei a szatírához, anélkül, hogy ez elég erős lett volna arra, s az akad. küldöttség vezetője. Elfoglalván az
császárságnak, mint azokra, melyekről hitték, hogy szúrását kényelmetlenné tegye. Rochefort-t&l elnöki széket, Horváth M. egy óra hosszáig tartó
hogy szeretik. Abban nincs semmi meglepő, ha szigorubban bánt Thiers, mint III.Napoleon. Egy beszéddel nyitotta meg a gyülést, melyben a többi
azt h : 1 Íjuk, hogy a parasztok kezdenek rá emlé- olyan kormány, mint a mostani, nem sok gyöngéd- között igy szólt:
kezni, miszerint a császár idejében sokkal több séggel viseltetik a journalisták, mint olyanok iránt,
„A szétosztott programm elégiíé tudatja mai
pénz megfordult a kezeik közt, vagy hogy ha a s következőleg kevésbbé is várható, hogy szerettes- ünnepélyünk tárgyát s czélját, üsszegyülekezpárisi boltosok sajnálkozva tekintenek vissza azon sék általok, a mennyiben ezek csak journalisták tünk, hogy egy kitünő hazafit, ki az irói pályán '
kormány-rendszerre, mely alatt a nagy és könnyen és semmi egyebek. A mostani kormány, hogy ugy gazdag s mély elméje hatalmával, lángoló hazafiszerzett hasion gyors léptükkel vezetett „ a csen- nevezzük, a vidéki kis nemesek kormánya, mely sága soha sem ernyodő buzgalmával, hosszu ötven
des visszavonulás, a falusi ház s a kényelmes csa- keserü ellensége Párisnak és mindannak, mi Pa- éven keresztül nagy sikerrel működék, s folyton
ládi kocsi" végpontjához. Az ilyen nemtelen ter- rissal van összeköttetésben, hajlandó az eszméket ifjutüzzel hat és működik,5— nagy érdemeihez mélmészetü sajnálkozások rendesen rövidlátásuak, és veszélyesekül tekinteni, és sértő bántalmat gyanit tólag megünnepeljünk, fáradhatlan tevékenységefeltehetőleg sem a paraszt, sem a boltos nem gon- minden epigrammában. A császárság, mint a fia- ért, lankadatlan buzgalmáért, áldozatteljes kitardol arra, hogy egy császárságnak, melynek teljes talabb journalisták jól emlékeznek rá Párisban, tásáért neki az őszinte köszönet, a hála, tisztelet
szabadsága van költeni és nagy adókat vetni ki, akarata ellen is kegyesebb patronus volt, mint a és csodálás érzelmeivel adózzunk.
nehány év mulva bizonyosan igen kevés pénze reakczionárius nemzetgyülés. Ha a császár maga
Ezen ünnepély azonban, molyre e diszes falak
se ,nem vásárolt, se nem olvasott is hírlapokat, leg- közé összegyülekeztünk, nemcsak e kis körnek
lesz költeni valo.
Meglepőbb, elsö tekintetre, hogy a mun- alább eszközölto azt, hogy azokat igen sokan ve- ünnepe. Minket megelőzőleg megtartotta azt már
a hazának több, miveltségére, hazafias érzelmeire"
kás osztálynak és az irodalmi férfiaknak meg- gyék t's olvassák.
térése, logalább a csendes belenyugvásig a boTevékenyebb barátai találhatók a császár- legkitünőbb városa, ugy hogy azt most, midőn a
napartista restauraczióba, egyátalában nem látszik ságnak , a párisi tudósitó szerint, a hadseregben Kisfaludy-társaság kezdeményező inditványára,
lehetetlennek. De ha a csodát közelebbről néz- és a hivatalnokok osztályában. A katonák, azt abban itt a haza több városainak és legfelsőbb tuzük, különössége nagy mértékben elenyészik. A mondják, elfeledték a hadvezéri tehetetlenséget, dományos és irodalmi intézeteinek nagyszámu
mi a munkásokat illeti, ők kétségkivül nem igen mely fejökre leveretést és fogságot hozott, s csak tagjai küldöttségileg is részt vesznek, méltán
szeretik az imperialismust, elvontan. De viszont ép az igazságtalan bántalmakra emlékeznek, melyek mondhatjuk irodalmunk nemzeti ünnepélyének.
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Hajdan, midőn a polgári társ ságokban a fejedelem volt minden, tőle eredt minden disz, minden megtiszteltetés, minden jutalom, a fejedelmek
szoktak volt ily ünnepélyeket rendezni: ők koszoruzták meg a költőt vagy más irót, kinek lángelméje s halhatatlan művei, gyujtó s világító fáklyaként hatva, a tudomány derítő fényét, s a s/.ebb,
fenköltebb érzelmek nemesbitő melegét áraszták
a nép tömegébe.
Mai napság az ujkori társadalomban, mely
jogegyenlőségen és szabadelvüségen alapszik,
melynek jelszava ugy a szellemi, mint az anyagi
téron a munka, a közműveltség s haladás a nép
minden rétegeiben, — azon szeropot, melyet a kitünő, érdemes irók megtis/telesében s jutalmazásában a fejedelmek játszottak, maga a nép, a nemzet vette át. Mai napság maga a nemzet, mely az
irók szellemi munkáiból arat legtöbb hasznot, merít legnemosb élveket, nyer haladásában leghatékonyabb ösztönt s anyagot, — ő maga tiszteli meg
magát azon cselekménynyel, hogy érdemes iróit
megünnepelje, irántok háláját, munkásságuk iránt
elismerését, nagyrabecsülését kifojezze, s az utókornak is hirdesse, hogy a hazának érdemdús polgárai, a közjónak magasztalásra, jutalomra méltó
munkásai voltak a maguk körében.

állottak, mely őket végkép elfoglalta s egész életöknek tengelye lett.
A tömeg nem bírván hozzá fölemelkedni, az
eszmét könnyen rögeszmének nézi, sa ki a lelketlenség korszakában lelkes, legyen kész reá, hogy
hóbortosnak fogják tartani. Do az emberiség legnagyobb jóltevői rendesen ily rögeszmék hivei.
Az volt a görög világban Sokrates, az erkölcsiség
hóbortosa, az volt a keresztyén vallás megalapitója, a felebaráti szeretet phantastája, az volt a
föld keringésének fanatikusa, Galilei, azok voltak
a gőz bolondjai, azok mind, kiket életökben kacz ignak vagy üldöznek, holtuk után bálványoznak. Ilyen rögeszmékre gondolt az iró, mondván:
„Mi a bolondság? Egyetlen ember bölcsesége. Mi
a bölcseség? Valamennyinok bolondsága." S az
emberiség lusta nagy teste csak ugy mozdul
egyet-egyet előre, hogy a mi eleinte az egyetlenek
bölcseség0, lassanként valamennyinek leikébe szivárog. Üdvöz legyetek, ti bölcs fanatikusok! Ti
vagytok fényeink, kik a sötétség utjain átkalauzoltok. Ha fajotok kiveszne, minden haladásnak
vége szakadna.
Te is egy eszme hívének esküdtél, egy eszmét
fogadtál mint küldetésed hitágazatát, melynek
minden erődet szentelted, s melynek elismertetését pályád czéljául tűzted, egy eszmét, melyet az
akkori világ közvéleménye habozás nélkül szintén a rögeszmék közé sorozott: azt az eszmét,
hogy a magyar a szellemi téren is mindenha működött, s hogy ennélfogva magyar irodalomig volt,
és van, és lesz.
Ötven évi munkád csak arra szolgált, hogy
ezt az eszmét bebizonyitsa; s fényes elégtételed,
hogy most már a Tamások is elhiszik, kénytelenek
elhinni hazánkon belül szintugy, mint a jóakaratlan külföldön, mert hiszen megtestesítve áll előttök, megtestesítve a te gyűjteményeidben, a te
íróidban, a te történelmedben.

És kit is illetne meg inkább ilyféle tiszteletadás a nemzet részéről, mint azon bzellemi munkásokat, kik anyagi jólét, kincsek, érmek, méltóságok helyett az eszmét, a tudományt, az igazságot
keresik; kik az értelem felvilágositásai, a nemesel, b érzelmek fölébresztését s ápolását, a közmiveltség előmozdítását tüzték ki életök föladatává?
És kit illet ie meg inkább ily megtisztelő szerep, mint magát a népet, a nemzetet, moly az irók
által terjesztett világ fényénél, s az általok kimutatott emberies irányban mind képesebbé válik elév.á végczéljait, szépíteni, kellemben s erényben
gazdagítani az életet, szóval: mennél tökéletesebben megfelelni emberi s polgári rendeltetésének ?"
Első valál, ki kalauz kezén
Balul ismert, nem ismert nemzetednek
Beszéde további részében tüzetesebben kiBejártad összes 4alhonát,
terjoszkedett Toldy és társai irodalmi hatásának
S a kor mohától eltakart nyomait
m 'Itatására. S beszédét azzal fejezte be, hogy külFölfedted eltünt szelleméletünknek,
döttséget nevezett ki, mely az ünnepeltet az ünneS kik énekükkel tárták a magyart,
pély színhelyére hivja meg.
Nevüknek visszaadtad zengzetét.
Mig a bizottság Toldy Ferenczért távol volt,
De nemcsak nemzetednek összes dalhonát jára pesti kegyesrendi főgymnázium dalárdája egy tad be, nemcsak azok nevét tetted ujra zengzeSzepesi Imre által e czélra költött „Üdvhangok" tessó, kik énekökkel tárták a magyart: a próza
czimü hymnust énekelt ol. Megérkezvén a küldött- mestereit is fölkerested, fölkutattad, föl minden
ség Toldy Ferenczczel, Horváth Mihály követ- tudomány, minden magyar mivelőjét, leszálltai a
kező üdvözlettel fogadta:
szerény fordítókhoz, le az iró deákokhoz, a máso„Üdvözlünk nagy férfiu, félszázados munkás- lókhoz, és száraz okmányok, szellemtelen jegyzékek
ság után is folytonosan ifju lélek, e körben, mely- chaoszában szintannyi gonddal nyomoztad a nemben számtalan tisztelőidnek csak egy kis része zet lelki életét, mint a kiváló elmék ragyogó szügyűlhetett össze, hogy ötven éves irói pályádon leményeiben. Es nem sejtett Amerikákat fedeztél
soha sem lankadó, örök ifju geniusod, lángoló föl nekünk, és kincseket hoztál napfényre a rég
hazafiságod, csodálatos működésed iránt tiszteletét mult idők romjai alól, és kincseket mutattál be
és háláját jelentse ki. Nemcsak mi, az egész haza, a közelebb századokból, mely kincsekben a feaz összes nemzet ünnepel ma; fogadd tehát őszinte ledékeny magyar örvondő ámulattal ismert édes
Szivvel igaz tiszteletünk és benső hálánk kifejezé- tulajdonára. S irodalmunk műtárát gazdagon
sét azzal az igérettel, hogy az irántad soha sem fölszerelvén, annak igazán te lettél első rendefog gyengülni, hanem miként szellemed soha sem zője, s te szemelted ki belőle a legértékesebb
szünik meg hazánkra üdvös hatásait árasztani, darabokat, hogy majd egyenként, majd csoporugy e tisztelet irántad csak gyarapodni fog.
tosan világ elé bocsássad. Világ elé, mondom
A kit a nemzet már életében is ugy tisztel, készakarva: mert arról, hogy irodalmunk nem
annak emléke meg van örökítve, adja az Isten, ujdon csinált mesterséges virág, hanem mély gyöhogy a nemzet jó sokáig ne emeljen neked más kerű, eleven növény, más szóval: irodalmunk jogemléket, mint a melyet irataidban magad magad • folytonosságáról nomcsak a hazát, hanem a külnak emeltél. (Hosszan tartó éljen!) Csak arra kér- földet is meg kellett győznöd. Irodalmi multunklek, szerénységed daczára, engedd meg, hogy kal ésjelonünkkol ennélfogva legelőször a külföldet
egyik társunk működésedről és irodalmi tevé- ismertetted meg oly időben, midőn irodalmunk, és
kenységedről szólhasson, mert ez által ünnepé- különösen költészetünk története még magyarul
lyünk fénye emeltetik és reánk nézve gyümölcsö- sem volt megírva. Ezt is nekod kellett megírnod;
de mielőtt megírnád, egymás után adogattad kezőbbé lesz." (Lelkes éljenzés.)
zünkbe
régibb é3 ujabb íróinkat s a névtelen
Az éljenzaj lecsillapultával Greguss Ágost
nyelvemlékeket,
mintegy óriási példatárt a majdani
az emelvényre lépett, mely eiőtt egy asztalon
feküdtek az ünnepeltnek átnyújtandó tiszteletje- történethez. Ebbeli csoda munkásságodnak, ugylek: a remekül sikerült aranytoll és arany-érem, szólván kifogyhatatlanságodnak a magyar irodas az írónők által adott zöld bab'érkoszoru fehér- lomban, de a világ akármely irodalmában som
ismerem párját. Az irók száma, kiknek müveit
himzetü selyem párnán.
összegyűjtötted,
szerkesztetted s közrebocsátottad,
Crreguss valóban kitünő beszéddel ünnepelte
akkora,
hogyha
csak a nevezetesebbekre gondoa nagy érdemü veteránt. S csak terünk szük
volta menthet ki, hogy e beszédet som adjuk lunk is , egész sereg tódul felénk. S minő fényes
sereg! Ott Zrinyi es Gyöngyösi, Eszterházy és
egész terjedelmében.
Mikes,
Faludi é& D lyka, Kármán és Csokonai, kit
Üdvözölvén Toldyt, s lefestvén a részvétlenhalottaiból
támasztottál fől; ott, a kikkel már
ség és kuadelmek korát, melyben az irodalmi páegyütt
éltél,
a vezér Kazinczy és Kölcsey, Kis és
lyára lépett lelkes társúval együtt, mintegy hóBerzsenyi,
Virág
és Verseghy, a két Kisfaludy,
ditó phalanxot képezve, — igy folytatá:
Czuczor, Bajza, Vörösmarty. S végül mindezeknek,
„Te is, ünnepelt társunk, e hóditó sereg kato- és valamennyi többinek, a magyar költők, tudósok,
nája vagy, e hóditó seregé, melyben a közvitézek országlók összeségének egy koszorúba fűzése,
m
eg annyi vezérek voltak; te is ama férfiak közül midőn — ismét első és páratlan — megírod a mavalo vagy, kiket a szabályzó középszerűség ábrán- gyar szellemi munka történetét!"
dozóknak hiresztelt, mert bizonyos küldetést éreztek magukban, melyet ellenállhatatlanul teljositeBeszédét Greguss igy fejezte be:
niök kellett, mert bizonyos eszme igézete alatt
„Fogadd hát elismerésünket! Ember nem ré-

szesülhet embertársaitól szebb jutalomban, mint
az elismerés, csak legyen ő-zinte és kiérdemlett.
Ilyen az, melyben te részesülsz; s annál becsesebbnek tekintheted, mert az összes nemzet nyilvánitja s a fejdelem kegye, épen ma, tetézi.
Megjelentek hatóságok, tanintézetek, egyesületek diszes küldöttségei is a fővárosból és
távolról; megjelentek — már ezen ünnepélyünk
megnyílta után — az üdvözlő távsürgönyök külföldről és a hazából; magjelent egy hazai kiadó,
Ráth Mór, nemes ajánlatával, több ozer forint áru
jeles könyveket bocsátva a Kisfaludy-társaság
rendelkezése alá, hogy azokat Toldy-jutalom czime
alatt a gymnáziumok derék tanulói közt kioszsza.
Megjelentek Magyarország írónői, hogy im
ez eleven babérkoszoruval áldozzanak az irói érdemnek.
A művészek is megjelentek, hogy e közös elismerést tolmácsolják. Költők és dalnokok zengik
arany ünnepedet; 11 festesz vászonra büvölve
hozta ide képedet, hogy ezentul a te Kisfaludytársaságod termét diszesitse; aphotograph fény-,
a vésnök érez hasonmásod százait osztogatja tisztelőidnek ; az ötvös munkásságod jelvényét készitette el, s engem érdemetlent ér a szerencse, hogy
azt neked, legérdemesebbnek, átnyújtsam. E toll
munkásságod, egyszersmind azonban diadalod jelvénye. In hoc signo venisti, vidisti, vicisti!"
S ezzol átnyujtá neki az arany tollat, érmet
és koszorut. A< éljon-zaj nagy sokára lecsillapulván, Toldy meghatottan állt, keresve s nem találva szavakat értelmei kifejezésére. Végre mély
megindulás reszkető hangján igy szólt:
„Mélyen* tisztelt uri hölgyek! igen tisztelt
hazafiak! Hiába keresek szavakatazon hála kifejezésére, mely keblemet betölti. Oly férfiak keféből
van szerencsém e megtiszteltetést venni, kiktől
az annyi, mint egy olympiai diadal, több egy
kapitoliumi koszorúnál. Önök bennem a Virág ea
Kazinczy tanítványát, a Vörösmarty és Kisfaludy
barátját és munkatársát tisztelik; azon rokonszenvüknek akartak kifejezést adni, melylyel azon kor
küzdelmeit tisztelik, melynek majdnem egyetlen
maradványa vagyok. JEz bir reá, hogy e megtiszteltetést elfogadjam és megnyugtassam különben
piruló önérzetemet.
A mennyiben Isten életemnek kedvez és oly
otiumra teszek szert, milyent eddig nem élveztem,
a kitüntetést kiérdemelni igyekezendem és ezt
most csak előlegnek tekintem."
Midőn az éljenkiáltások megszüntek, Szása
Károly lépett a szószékre és elszavalta az e nap
emlékére készült ódáját, melyet olvasóink lapunk
mai számában föltalálnak.
Erre az elnök nehány rövid szóval, az emelkedett hangulatban szétoszló közönség pedig
Toldy riadó éljenzésévol zárta be a szép irodalmi
ünnepélyt.
Déli 12 órakor a Frohner szállodában mintegy másfélszáz teritékü diszlakoma tartatott, egymást érő felköszöntésekkel, melyek legnagyobbrésze természetesen szintén az ünnopeltot illette.
Este az egyetemi ifjuság adott nagyszerü
fáklyás-zenét kitünő tanárának. S ezzel be volt
fejezve a szép nap.
Vajha lélekemelő hatása hamar muló no
legyen!

Egy életrevaló terv.
A „Néptanitók Lipja"oz évi folyamában egy
részletezett s indokolt tervet tett közzé a nép legalsóbb rétegei művelődése érdekében. A terv
czélja abban áll, hogy a jó könyvek olvasását a
néppel megkedveltessük, s mivel e nép tudvalevőleg könyvekre költeni nem akar, s épen e miatt a
ponyvairodalom termékeinél különben is drágább
Corvina-társulat kiadványai sem terjedhettek el
eléggé: módot kell találni arra, hogy a nép szellemileg előnyös és mégis lehető olcsó, vagy épen
ingyon kiosztott müvekhez juthasson, gondoskodni
kell arról, hogy e müvek, a köznép fáradsága nélkül, mintegy őket keressék fel s megkedvoltetve
magukat, vágyat ébreszszenek az olvasás- és tapasztalásra, a szellemi előhaladásra.
A magyar nép legalsóbb rétegeiről van szö,
azon milliókról, a kiknek élete szellemi élvezet,
nemesebb eszmék nélkül folyik le, a kik közöttünk tengődnek a nemzet szégyenére, a külföld méltó gunyjára. Mtgyarhon lakosai között
8.243,116 van, a ki a müveltség legalsóbb elemeit
sem ismeri, s a többiek között is mily nagy azoknak száma, a kik csak irni s olvasni tudnak! Ki
volna e lap olvasói között, a ki e rettenetes arányveszélyesnek ne tartaná, a ki melegen no üdvöt
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zölne egy ily nemes eszmét, mely e társadalmi 1.600,000 mérőre megy, de tizenegy gabnarak- csönöz a nagyszámu, többnyire faalaku folyonbaj ellen gyökeres orvoslást ajánl?
tárban 5.000,000 mérő maradt érintetlenül. A dár-növény, melyeknek karcsu törzsei a legmaAzonban ez eszmo , bármily szép is , kivihe- disznóknak és a lisztkészletnek felo oda veszett, s gasabb fák csucsáig felkusznak, majd egyik fátetlennek látszik. Hol vegyük a tömérdek anyagi azonkivül nagy mennyiségü épületfa, szén, bőr, ról a másikra térnek át s azoknak koronáját,
erőt, melylyel azt létesíteni lehetne? Mayer, a fűszerárus és ruhakelme pusztult el. Ugy számí- ágait és törzsét szivós kötelek módjára összefü„Néptanitók Lapja" nak szerkesztője azon nézetben tották ki, hogy a város összes, ugy magán mint zik, s ily módon az erdőket áthatlan vadonokká
van, miszerint a népiskolákban évenként kiosztott közvagyonában értékének több mint 25 százíilé- változtatják, melyeknek bűvös belsejében a vánpénz-jutalmakat, a melyeket a tudományos paeda- kát veszité el. Azonban Chicago erélyes és vállal- dor csupán baltája élével nyithat ösvényt magogia már ugyis elitélt, tegyük átal<!nossá s min- kozó szellemü népét az iszonyu csapás korántsem gának, — ezen folyondárok a legkülönfélébb
den iskolás gyermeknek adjunk egy ily könyvet, a törte meg. A veszedelem után még az eddiginél növénycsaládokba tartoznak s általában „lian"mely a családi könyvtár alapját képezze. Fölszó- is fáradhatatlanabb lélekkel fogtak a munkához. oknak vagy „sipó"-knak noveztetnek. Az Amazon
litására igen sokan szólottak e tervhez, s az ered- A vaspályák és hajók ismét működnek; a keres- folyam melletti rengeteg erdőknek egy sajátsámény az volt: ez lehetetlen ; a szokásos jutalom- kedelmi kamara újjá van szervezve; a posta- és gos lianfaja van : a gyilkos lián, „Sipó Matador"
dijak igen kevés holyen vannak még, s a vidéki vámhivatal nagy részben helyre van állítva; a — mely a mi fügefánkkal egy családba tarnépnovolési egyletek csaknem kivétel nélkül nem bankok ismét fölvették üzletök megszakadt fona- tozik, s melynek igen érdekes életmódjáról Barendelkeznek oly anyagi erővel, hogy e csekély lát 3 a letéteményezők száma jóval tultesz azokén, tes a következőket mondja: Ezen fának törzse
áldozatot meghozhatnák.
kik pénzöket visszakövetelik; sőt már a lóvonatu oly gyenge, hogy nem képes koronájának sulyát
Azonban a tervezet még ezáltal nem semmi- vaspályák is megkezdették rendes járásaikat a elviselni, kénytelen tehát valamely más fára kasülhet mög. Az eszme létesítésére egy forrás ma- romba dőlt utczákon végig.
paszkodni, mikép a többi liánok; a mód azonban,
gában elégtelen, az egész nemzet közreműködése
A segélyző- egylet, ugy a hogy lehetett, melyet a kapaszkodásnál követ, egészen sajátsászükséges, hogy azt megteremtse. Igen rövid idő máris onyhitett a legégetőbb szükségeken, s a té- gos s okvetlenül kellemetlen benyomást gyakorol.
alatt több mint 20 inditványozó állott elő a „Nép- lire még több készletet fog összegyüjteni, hogy a A Matador közvetlenül azon fának tövében sartanitók Lnpjá"-ban, tanitók, lelkészek, polgárok és hideg napok szenvedéseit némileg szelídíthesse. A jadzik ki, melyre kapaszkodni akar, a törzse a
honleányok lelkesültek az eszméért s ajánlottak tanodák megnyíltak; ivóviz bőven van; a munká- támaszát képező fához oly erősen simul, mint a
módokat annak kivitelére. Gyűjtsék össze a fillé- latok a gázvilágitás helyreállitására már közel gipsz valamoly mintához. Erre mindkét oldalról
reket a nép öröm-ünnepein, tegyenek meg minden állanak bevégzésökhöz; a régi gőz-tüzoltó gépeket egy-egy karalaku ágat nyujt ki, mely gyorsan
lehetőt a népogyletek, szólitsák fel az egyes jólte- ujakkal váltották föl; a hirlapok ismét rendesen növekedik s oly benyomást tesz, mintha a fából
vŐÁet, a „Pesti Népoktatási Kör"-t, a „Corvina"- jelennek meg és a községi tanács különböző osz- azonnal megszilárduló nedv szivárogna ki. A katársulatot, nyomassék egy lap több ezer példány- tályai hathatósan törekednek a rend föntartására. rok gyorsan növekedvén, az áldozat törzsét szoban, a mi a költségeket tetemesen kisebbíti, gyá- „Igy alig rövid 15 nap alatt — irja a „Chicago rosan átölelik, meglehetős szabályos körökben
molitsa ezt a kormány és egyesek több példány Tribune" — az uj Chicago alapkövei le vannak ismét uj és uj karok törvén elő, a támaszt végre
megrendelése által, szedessék maguktól a tanulók- téve, az épités azokra megkezdődött s az épületek nagyszámu hajlithatlan hurkok fojtogatják. Ezen
tól egy csekély összeg, stb., stb. S ha majd csak bizonyára szilárdabbak, jobbak és tartósabbak hurkok, midőn a gyilkos virágzik s lombozatát
egy pár száz tanoda gyermekei kezébe eljut e lap, lesznek, mint ezelőtt voltak."
szomszédjáéval együtt égfelé emeli, mindinkább
S. L.
töltse meg az a nép szokott vásárló helyeit, legyen
nagyobbodnak, s miután a nedvkoringést megakaolcsóbb, mint a ponyvairodalom terdályozzák, támaszukat lassanként
mékei, s részben osztassék ki ingyen,
megölik. Az önző élődi már most
de feleljen meg azon alsó osztály
egyedül marad életbon átölelve
Ízlése s fogalmainak, a nélkül, hogy
korhadt áldozatát. Czélját elérte,
nemes erkölcsi és értelmi feladavirágzott, gyümölcsöket érlelt, fatáról megfelelkeznék, a nélkül,
ját fentartá, szaporitá. Ha azonban
hogy a vallásos és politikai nézeteket
a korhadt törzs végre összerofkad,
csak érintené is. Ne tudja a nép,
a Matadornak is ütött órája, táhogy mi a ponyvairodalom termémasza eltűnvén, neki is okvetlenül
kei ollen küzdünk, ne sejditse,
el kell buknia. A gyilkos lián csak
hogy mintegy erkölcsi erővel \an
a rendesnél feltünőbb alakban
kényszerítve folytonosan mindintünteti fel azon harcznak képét,
kább behatolni a szellemi körökbe,
mely ezen őserdőkben, az egyes
résztvenni a nemzet felvirágzása
növényalakok közt szükségképon
nagy munkájában.
uralkodik, hol egyének egyénekkel, fajok fajokkal küzdenek, hol
A népművelés nagy eszméje
mindannyian fény és levegő után
megszülemlett, elvesznie nem lehet
törekszonek, hogy leveleiket kitöbbé. Nem lt hetetiont követol «
fejleszthessék, s szaporodási kényczél a honfiaktól, csak azt, mi erszerüknek utat nyithassanak.
kölcsi kötelességök: lelkesedést és
buzgóságot. Legyen bármily cse** (Olaj-kövek.) Chicagóban
kély a kezdet: eredménye óriási
legujabban azon fontos felfedezést
leend. A nyomorultak felszabadítették, hogy a kövek, melyeket e
tásáról van szó. Szűnjék meg a
város építésénél tizenöt év óta alpártkülönbség s a viszálkodás: itt
Chicagói romok.
kalmaztak, olajtermők s ennélaz emberiség, a nemzet java van
fogva szerfölött ógékenyek. E kökérdésben. Gyüjtsétek össze filléreiteket, lelkesítvek, melyek a városhoz közel eső bányából kerülEgyveleg.
sétek az ügy érdekében polgártársaitokat s a
tek ki, az égés alatt valóságos porrá váltak, s igy
nagy eszme meg lesz valósulva.
** (A népoktatás Angliában.) Az angol nép- elszóródtak a levegőben ugy, hogy mintegy tizenGyörgy Aladár.
oktatási viszonyok se állanak valami fényesen. A két ezer elégett háznak nyomára is alig lehet tanősülők, illetőleg férjhez menők 30 perczentje lálni ; a szó szoros értelmében porrá égtek.
nem tudja nevét leirni, és az 5 —15 év közt lévő
** (A kölni állatkert nagy elefántja.) A kölni
4 és fél millió gyermekből 2 és fél millió marad állatkertben a nagy elefánt közelebb nagy kinok
Chicago romjai.
tanítás nélkül. Londonban is 350 ezer gyermekből közt kimúlt. Meghatónak mondják azon módot,
A külföldi képes lapok tele vannak a chicagói 100, sőt némelyek szerint 200 ezer marad tanítás melyen övéinek tudtára akarta adni, mennyire
romok rajzaival. Uj-Yorkban, Chicago város nélkül. Ez adatok a londoni iskolatanács ujabb szonved. Egyik mellső lábát folyton emelgette.iéa
tisztviselőivel egyetértve, külön egylet alakult, gyülésén merültek fel, melyen az iskola-kötelezett- az őr kezét megfogva, mellére helyezte panaszmely föladatául tüzte, hogy a szegény leégettok séget tárgyalták. A népnevelés ügyében tehát kodó hangok között, annak jeléül, hogy ott érz a
javára Chicago nevezetesebb részeit és elpusztult még ez előrehaladott országban is sok teendő van legnagyobb fájdalmat. Óriási hulláját a heidelépületeinek romjait lefényképezteti és a képek hátra.
bergi egyetem anatómiai muzeuma 300 talléron
árát a szerencsétlenek nélkülözéseinek enyhité** (Az oktatásügy Oroszországban.) Sz.-Péter-vásárolta meg. Azelőtt egy lovartársulat tulajdona
sére fogja fordítani. Uj-York majd minden boltki- várról irják: Miért nem halad előre a müvelődés volt, mely 6000 tallérért adta el a kölni állatkertrakatában láthatók ilyen képek, s képzelhetni, Oroszországban, kitünik a következő statisztikai nek. Életkorát kimúlása idején 100 évre teszik, és
hogy kelendőségök roppant nagy. E fényképek adatokból: az egyetemeken a tanárok rendes lét- teste egészen megránezosodott.
után közölt nehány rajzot a londoni képes ujság számából hiányzik Sz.-Pétervárott 14, Moszkvá** (A némák" gyülése.) A némák New-Yorklegutóbbi száma, melyek közül egyet mi is átve- ban 19, Dorpatban 7, Varsóban 10, Odcssában ban nem rég gyülést tartottak a végből, hogy
szünk. Porter Palmer és Field és Leiter urak 27, Kiewben 38, Kasanban 42, Charkowban 45 ; kérjék a kormányt, miszerint illő alkalmazást adnagyszerü áru-raktárainak romjait tünteti föl az, — vagyis az orosz egyetemek rendes 622 tanári jon nekik, minő a távirdai, vasuti stb. szolgálatok.
mely raktárakhoz hasonlót Európa ritka kereskedő székéből 202 áll üresen. A középiskolákban, a A gyülekezet jelek által értekezett egymással, s
városa volna képes fölmutatni. Mennyi érték tankerületok szerint, nincs betöltve: a sz.-péter- mivel ez hosszasan tartott és majd mindenkinek
veszhetett oda már csak e raktárak elégése által váriban 16 állomás, a moszkvaiban 36, a dorpati- volt valami jelezni valója, a gyülések két hétig
is, pedig az ilyen raktárak és boltok százával ban 10, a wilnaiban 47, a varsóiban 20, az odos- folytak, habár mindennap öt óra hosszat tanácspusztultak el a borzasztó vész alatt.
saiban 15, a kiewiben 29, a kasaniban 8, a char- koztak. Sok néző volt jelen — mert hallgatóságA Chicago mostani állapotáról Európába ér- kowiban 13, a szibériaiban 5; — a 98 orosz nak épen nöm lehet nevezni. Ennél csendesebb
kezett legutóbbi tudósitások szerint a mult hó gymnáziumban e szerint 199 hely üres, s pedig gyülekezet soha sem volt. Megemlítjük itt alkalutolsó vasárnapját egészen az imádkozásnak és nincs is kilátás, hogy egyhamar botöltessenek. milag, hogy a washingtoni senatusnak egy tagja
buzgóságnak szentelték a lakosok; szivökben Az elemi oktatás oly rosz lábon áll, hogy 250 férfi szintén néma. Három év előtt lebukott lováról s
alázattal és reménynyel fohászkodtak az éghez közül alig egy tud irni és olvasni, a nők közül ennek folytán elvesztette szólását. Azonban eszes
vigasztalásért s mielőbbi segedelemért. A bizto- pedig ezrekre esik egy, a ki ért a betűkhöz.
ember. Neve Child Tamás. Észrevételeit irásban
sitó társaságok összes veszteségeit 60 millió
** (Gyilkos növény.) A forró égövi, nevezete- közli.
dollárra számítják. Az elégett gabona mennyisége sen amerikai erdőségeknek különös jelleget köl-
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ből száz meg százezer példányok forognak már meik: „Köny és mosoly", „A dalnok sajkás" é»
közkézen) ugy kell, hogy nagy íróink munkáit „Az erkély alatt." Zongorára irvák s deczem= (Gyulai Pál ,,Itonihányi"-járól) az angol jutányos kiadásokban birjuk már mi is, és pe- berben jelennek meg. Áruk 2 frt, s előfizethetni
„Academy" czimü lap, ismertetésképen ezt irja: dig rendre valamennyiét. E családi könyvtár : decz. 12-kéig Rózsavölgyinél, vagy a szerzőnél.
,,Az a legtanulságosabb szatíra, a melyet jó barát most egyszerre a következő művekkel kezdődik (Pest, keroposi-ut, 5. sz. a.)
ir. Mert csak az képes szatírájának tárgyát oly meg : 1. Vörösmarty minden munkái, hat kötetben
behatóan ismerni, hogy annak leggyöngébb olda- (6 frt.) — 2. Horváth Mihály: Magyarország fügKözintézetek, egyletek.
lait fölmutassa. Ilyen természetü munka Gyulai getlenségi harczának története 3 nagy kötetben
** (Magyar tud. akadémia.) Hétfőn e terméPál ,,Eomhányi"-ja, egy szatiristáé, kiben a leg- (6 frt; az előbbi kiadás most is 12 frt.) — 3. B.
gyöngédebb rokonszenv él a magyar jellem iránt, Eötvös Karthausija, (1 frt.) Követik ezeket: La- szettudományi és mathematikai osztály tartott
de ugyanakkor annak leggyöngébb oldalait az boulay hires (s az első kiadásban nálunk is rövid ülést, melyen két vendég (t. i. ncm-akadómikus
érintés hibátlan finomságával föltünteti. Közel két idő alatt elfogyott) műve: Páris Amerikában; iró) értekezését mutatták be. Mind a kettő eliséve, hogy ezen költemény elsö éneke megjelent továbbá Csokonai válogatott művei, Kármán és meréssel találkozott. Először dr. König Gyula
Gyulai Pál összegyűjtött versei közt, s a második Fanni hagyományai, és történelmünk legrégibb fiatal mathematikus adta elő értekezését „A függ6
ének csak most lőn átadva a közönségnek." Azu- kútfői, Szabó Károly klasszikus forditásaiban. — vényeknek végtelen sorok által való kifejezéséről.'
tán az első ének meséjét mondja el röviden Minden munka külön is megszerezhető s egynek Utána Szabó József osztálytitkár mutatta be Koch
az ismertető (Paterson Arthur), s a második megvétele nem kötelez az egész gyüjtemény meg- Antal budai gymnáziumi tanárnak „górcsői kőzettani vizsgálatait", melyek több porphyr és traénekre megjegyzi, hogy az igen kicsiny s csak az szerzésére.
olvasás-szomjat növelő adomány a közönség réUgyancsak lláth kiadásában van sajtó alatt: chyt keletkezésmódjára és alkatrészeire nézve a
szére, mely oly régóta várakozott rá. „De — igy Szász Károly kisebb műforditásai; teljes kiadás, górcső segélyével fölvilágositásokat nyujtanak.
végzi czikkét — megvannak ebben is ép oly erősen, három erős (összesen 70 ivre menő) kötetben.
** (A pesti egyetemi ifjuság) körében üdvös
mint az első énekben, Gyulainak specziális jellem,,Husz éve lesz, mondja a kiadó az előfizetési mozgalom keletkezett. Vasárnap délután nagy
vonásai : benső keserüsége a szennyes érdetek és felhivásban, hogy Szász Károly mint műfordító számmal gyültek össze a különböző karok hallgatói8
esztelenség ellen,melyek Magyarországon gyakran először lepett föl irodalmunkban az ir költő Moore hogy az „egyetemi olvasó-kör" megalakítása fölött
szerepelnek a hazafiság palástja alatt: s bizonyos Tamás dalaiból egy egész füzettel. S azóta nem tanácskozzanak. Választottak egy hatvan tagu
pathosz, a n.ely annál hatályosabb, mivel fékezett, mult év, melyben több-kevesebb műfordítással ne bizottságot, mely az alapszabályokat fogja kidolés csak a kellő helyen s kellő mértékben jelentke- gazdagította volna irodalmunkat. Érdeme mint gozni. — Kautz Gyula tan^r az alakuló egylet
zik. Reméljük, hogy a költemény folytatását műfordítóé átalánosan el van ismerve, és fordításai könyvtárának 100kötetkönyvet s pénztárának 100
rövid időn megkapjuk."
nemcsak számban felülmúlják a másokéit, de hű- frt alapítványi összeget adományozott.
** (Jókairól Schmidt Julián.) Az „ A. Allg. ség, könnyedség és csin tekintetében is a legjobbak
Ztg."-ban Schmidt Julián kikeltbb két czikket közé tartoznak, a mit irodalmunk a világ többi
Egyház és iskola.
irt Jókairól. Ismerteti Jól?ai több regényét, s is- irodalmaiból átültetve bir. A lapokban szétszórva
** (Az országos rajztanodát) Keteti Gusztáv
mertetése folyamában igy szól: „Jókai mindenütt megjelent kisebb műforditásai időnként számos
igazgató
igen czélszerüen és aránylag kevés költkitünő, midőn speczialisan magyar ktpeket fest; gyűjteményben értek ismételt kiadásokat, melyek
de az kevébbbé sikerül neki, hogy a jellemek tu- azonban a könyvkereskedésekből rrár csaknem séggel rendezte be, a Rombach-utczában fekvő
lajdonképeni életét és sorsát magából a jellemből egészen elfogytak. Azóta részint öeszegyüjtetlenül, Hasenfeld-féle uj ház elsft emeletén. Magánházban,
dolgozza ki. Hogy az olvasót folytonosan meglf pje, a lapokban szétszórva, részint csak kéziratban, se- alig kivánhatnánk jobb berendezést. A termek el
ő is, mint az egész franczia iskola, fantastikus hol világot nem látva, ismét másfélszáz darabja vár vannak látva mintarajzokkal, hires szobrok kisebb
segédeszközökhöz nyul, melyek nagyon könnyen a összegyűjtésre, Mind ezt, tehát a nagyobb műfordí- arányu gipszmásolataival, ékitmény-példányokkal
melodramatikus térre játszanak át." Schmidt Ju- tásokon (a Nibelung-éneken, a Shakespeare és Mo- s mindenféle tanszerekkel. A bútorzat igen egylián a2tdn eajná)ja, hogy Jókai regénjei eddig oly liére színművein) kivül mind azt, mit Szász Károly szerü, de czélszerü. Egy terem a nők részére áll,
rosz német fordításban jelentek meg, s óhaját je- idegen költőkből forditott, teljes gyűjteményben, miután van egy pár nőtanitvány is. Izsó szobrálenti ki, vajha jobb német kiadás eszközöltetnék. három kötetben bocsátom közre, s meg vngyok szati tantermei az udvar hátrészében a földszinten
„Azt hiszem, — igy ir Schmidt J., — hogy a ma- győződve, hogy e nagybecsü gyüjtemény azzal a feküsznek. Mindenen látszik ugyan a szakértelem
gyar költőnek, minden siker daezára, melyet hazá- szives fogadtatással fog találkozni, melyek a vi- és ügyszeretet nyoma, de látszik az is, hogy ezcsak
jában elért, öröme lesz benne, ha Németországon lágirodalom nagy költőinek szelleme, a fordító ideiglenes helyiség lehet. A termek ugyanis igen
is ismerik, hisz a főuologban a magyarok műve- neve és a mű diszes kiadása egyaránt megérde- hamar szűkekké fognak válni, s óhajtandó, hogy
lődésükre nézve ránk, németekre utaJvák (?) Ha melnek. A gyüjtemény következőleg lesz beosztva: j a tervezett képtári palota, melyben e művészeti
eddig ott a franczia befolyás volt tuluralgó, ennek I. kötet: Moore Tamás, Heine Henrik, Burns tanodának is állandó hely lesz, miolébb fölépüljön.
természetesen megvolt saját benső oka: a franczia Róbert. — I I . kötőt: Lord Byron, Hugó Viktor, ' A mostani helyiség évi bére körülbelül hétezer
irók átlag jobban tudnak hatást kelteni, s igy egy Béranger. — I I I . kötet: Vegyes költők. — A va- forint lévén, pénzügyi szempontból is kivánatos,
oly népre nézve, mely most liüzdi föl magát a lószínüleg még a tél folytán teljesen megjelenendő hogy ez intézetnek ne sokáig kelljen várni az
állam épületére.
*
kultura színvonalára, jobban megérthetők, ép mindhárom kötet előfizetési ára 5 ft.
**
(Gyermek-könyvtárak.)
A polgári fi- és
mint a magyar nemesre nézve a párisi életnek sok— (Az „Uj Flóri könyve'-') szerkesztőjétől felkal megfoghatóbbnak köll lenni, mint bármely világositást vettünk, melyben lapunk egyik köze- leánytanodák igazgató-tanárai előterjesztést tetmás némtt főváros belélete, még Bécset sem véve lebbi számában Fábián M. kis természetrajzából tek a tanácsnak gyermek-könyvtáraknak a neveki. A francziáknak velök született rokonszenvek általunk kiemelt négy sort (a konyhasóról) magának zett tanodákban leendő behozatala iránt. A tanács
van az oly nemzetek iránt, melyek némi lovagias reklamálja, mint szóról szóra a kis Flóri könyvé- kezdeményezésül 100—100 forintot szavazott meg,
jellemvonással birnak, s ezen rokonszenveknek ből vette ki. Utána néztünk s ugy van. Sajnáljuk és megengedte, hogy ugyan e czélra a tandíjköteannál örömestebb adnak kifejezést, mennyivel hogy az a négy sor sem a Fábián uré, melyet egész les tanulóktól félévenként 25 kr. szedessék be.
= (Londonból irják,) hogy az „University
inkább tudják, hogy a magyarokra, lengyelekre, könyvecskéjében legjobbnak találtunk. Az „Új
college"-ben
ezentul a nők számára külön felolvaszerbekre stb. szükségük lehet. Ellenben Bécsben Flóri könyve" szerzője nehány észrevétolt tesz a
megszokták a magyart, ki roszul beszél németül, gyermek-Teisekről s a \erses tankönyvekről áta- sásokat fognak tartani, miután a nőtanulók száma
komikus alaknak tekinteni ; nálunk pedig épen lában, melyeket jobbára helyeslünk ugyan, de igen megszaporodott. Tantermük el lesz a férfiakmitsem tudtak a mag) árok felől. Hány esetben lapunknak nem feladata ily tárgyu elméletek fej- étól különítve.
történt meg, hogy vr, kimély magyar nemes Ber- tegetésébe bocsátkozni.
Közlekedés.
linbe tévedt! Most azonban mindez másként van.
—
(Magyar
vers
Zágrábból.)
Dr.
Molnár
Imre
= (Azuj magyar vasuti hálózat.) A n agy vá suti
A. magyarok, a legközelebbi években föltüntetett politikai maguktartása által,határozott tiszte- kir. tanácsos és nyugalm. jogtanár Zágrábban, ma- üzletből a következő vonalak épitése terveztetik:
letet kényszeritették fel maguk iránt a bécsiikre, gyar és latin üdvözlő verseket irt s adott ki dr. Su- 1 Pest-Zimony (a szerb pályákkal kapcsolatban);
a ném^t-osztrákok ügye körül pedig a legujabb haj Imre, m. kir. miniszteri tanácsos, s a horvát- — 2. Vinkovcze-Brood-Ujgradiska-Sziszek-Káválságban nagy érdemet szereztek maguknak, mert szlavón országos kormány osztályfőnökének tisz- rolyvár ; — 3. Eszék-Nasiczo-Pozsega-Ujgravégre is az ő szavuk volt döntő. Másrészt pedig a teletére. A költemény, a hasonló alkalmi üdvöz- diska-Eszék-Vinkovcze; — 4. Pest-Ujszőny(kapcsolatulja
legujabb háboru által a magyarok megtanulhat- letek szokott diszes alakjában jelent meg, Zágráb- Bécs; — 5. Pest-Esztergam-Talna
1
ták, hogy a lovagiasságra nézve a külszin gyakran ban Hartmann L. betűivel. A magyür költemény magyar északi pályához) ; — 6. Ujszőny-Luncsal; a roppant győzelmekre alapitott német biro- utolsó strófáját — mely egyszerü jó kivánatot denburg; — 7. Nagyvárad-Debreczon-Miskolcz;
— 8. Orsova-Arad-Mezőhegyes-Csongrád ; — 9.
dalom kézzel fo- ható jelenséggé lett előttük, s tartalmaz — ide igtatjuk:
Szathmár-Kolozsvár-Marosvásárhely-Brassó; —
Menj az uj pályán kijelölt irányban;
ezen birodalom kedveért a német nemzetet is
Fáradalmas bár, de sikert arathatsz;
10. Károlyváros Fiume.
nagyobb figyelmükkel fogják ajándékozni. Igy
Menj ! a jó Nemtő, s a szerencse láptid
J< (Magyar keleti vasut.) A műszaki rendőri
megtörténhetik, hogy az eddigi közöny vagy
Egyre kövesse!
probautat nov. 14-én tették meg a Gyula-Fehérellenszenv helyét az irodalom és politikában oly
kölcsönösség foglalja el, mely mindkét részre jó
** (Uj könyv gazdák számára.) „A sertés ter- vártól M.-Vásárhelyig vezető vonalon. A vonat
gyümölcsöket terem."
jesztés vezérelvei" gyakorló gazdák részére, össze- este érkezett Vásárhelyre, hol a főldiszitett pálya— („A magyar nemset jutányos családi könyv- állitotta Békessy László — czimü könyv jelent udvarban nagy tömeg várta fáklyák fénye mellett.
tára") czim alatt Eáth Mór egy gyüjteményt in- meg Debreczenben Csáthynál. A magyar közgaz- A polgármester beszéddel üdvözölte a vizsgáld
dit meg, s melynek czélja kitünő jelességü műve- dasági irodalom ez ágában Békessy müve hézagot bizottságot. Másnap reggel a vonat visszament
Gy .-Fehérvárra.
ket, az első drága kiadások elfogytával, a lehető pótló munka. Ára 50 kr.
/ (Uj távirdai állomások.) Szerencs, Bodrog** (Uj zenemü.) „Három magyar éji kép"-re
legolcsóbb áron adni át a közönségnek. Mint a
németek Göthe, Schiller, Lessing műveit (melyek- (nocturne) nyit előfizetést Ábrányi Kornél. Czi- kerosztur, Liszka, Tolcsva, Sárospatak és S.-A-
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Ujhely vasuti távirdai állomások a magyar észak- a száz frtnyi összeget, mit önök hazám iránti ro- Vigjáték 1 felv. Irták Xavier, Duvert és Lauzanne; ford.
keleti vasútvonalon magánsürgönyök fölvételére konérzetből ami vitéz, de szerencsétlen katonáink Kgressi B.
Csütörtök, nov. 16. „Lammermoori Lucia." Opera 3
is fölhatalmaztattak.
segélyezésére szántak. Köszönöm önöknek, hogy
felv. Zenéjét szerzette Donizetti. (Stéger F. ur föllépteül.)
engem biztak meg adományuk oly czélra fordításával, melyet a világ minden nemes szive jótékonyMi ujság?
Szerkesztői mondanivaló.
nak vall. Mert némi büszkeséggel mondhatjuk ha** (.4 hivatalos lapban) nov. 15-én tétettek zánkról, hogy katonái, kik a lefolyt háboru alatt
— Jártam már a bérczen. . . . Igen szép egyes stróközzé a királyi kéziratok, melyek gr. Andrássy a franczia függetlenségért állottak ki a háboru fák vannak benne, s az egészen átvonuló hangulat is eléggé
Gyulát külügyminiszterré, gr. Lónyayt pedig ma- csapásait, egyszersmind az egyetemes jogszabadság költői. De hosszura van nyujtva, s egyes részek csökkentik
az egész hatását, a világnak a torna-jutalmakat osztogató
yar miniszterelnökké nevezik ki. Mindketten s haladás katonái is voltak. Önök ezt teljesen hölgyhöz hasonlítása, például, nem sikerült. A külforma
odden tették le az esküdt a király előtt, gr. mogértették, és higyjék el önök, hogy mi franczia ellen is sok a vétség, nemcsak a rosz vagy gyönge rimekkel,
Andrássy honvédezredesi ruhában. A magyur köztársaságiak, csak benső megindulással gondo- hanem a rhythmus hiányával is. Egy szóval: a szép tehetminiszterek Lónyay előterjesztésére mind ujra lunk amaz előttünk ismeretlen barátainkra, kiket séget, mely e műből is kitünik, méltóbban óhajtanók bemutatni.
kmeveztettek, illetőleg eddigi állomásaikban meg- | ügyünk, még a balsorsban is meg tudott számunkra
— Hajnik. Az érdekes czikket felhasználni sietünk.
erősittettek. A honvédelmi miniszterium ideigle- I tartani. — A hozzám küldött összeg, az önök A kis dalok mindenikben van valami, ha más nem: hang.
nes vezetésével az uj miniszterelnök bízatott meg. nagylelkűsége által meghatározott czélra fog for- Kettő különösen csinos.
— Kaiser-fthersdorf A versek, vitéz káplár ur,
** (A képviselőház) nov. 16-ki ülésében mu- dittatni. Fogadják uraim testvéri érzelmeim kifegyöngék. A honvágy érzelme itt-ott tisztán csillan fel bent a t t a be magát Lónyay miniszterelnök az összes jezését. Gambetta Leon.11
nök, de ismét elvész a hosszadalmas és minden uj eszme
minisztériummal; a királyi értesítő levelet fölol** (A pesti városház) tanácstermében mult nélküli szó-árban.
\ ásták, a ház jobboldali főajtajának mind a két i héten leplezték le a város tavaly elhunyt nagyte— Pozsony. K. Zs. Pattogó versekben sivár próza.
szárnya fölnyilt, s azon Lónyay és a többi kilencz vékenységü főpolgármesterének: Rottenbiller Li— Pest. A lánczhidon. Este. Mind a kettőből tehetség
miniszter beléptek; a jobboldal fölállt és éljenzett. J pótnak Ssékely Bertalan által festett arczképét. látszik, sőt már izlés is. Itt-ott, azonban prózába esik — s
egyöntetű egészet alkotni és általa maradandó hangulatot
— Ezután az uj miniszterelnök programmját adta j
** (Házasságok.) Lázár volt honvéd tábornok költeni még nem tud. Reméljük, hogy jobban sikerült müelő, s a kiegyezési törvényeket mondá azon alap- j özvegyét Ecskán a napokban vezette oltárhoz veivel is fogunk még találkozni.
Bak, melyen tovább kell épitenünk; majd a jobb- ! Thurn Taxis herczeg, ki tudvalevőleg a királyné— S. K. 'A. tárgy érdekes; de nincs jól kidolgozva.
oldalhoz fordulva, kérte támogatásukat s össze- , val sógorságban áll, s kapitány a N.-Becskereken Elsö része csupa felesleges részlet, tele üres, frázisdús leirátartásukat, hogy a párt a jövő választások által is jállomásozó huszárezredben. —• A nemzeti szinház sokkal; a második része nagyon felületes, vázlatos. Nem
ily modorban kell adni a tudományt. Xézze a francziákat,
megedzett legyen, mig végül fölkérte a baloldal volt tagja, Helvey Ilka kisasszony esküvője Szent- sőt az angolokat is: hogy teszik népszerűvé, könnyűvé a
közreműködését is a reformkérdéseket illetőleg. királyi Alberttel, Szentkirályi Mór fiával, a mult nehezet, a nélkül, hogy könnyüségök felületes ürességgé
— Erre fölállt Simonyi Ernő s furcsának találta, héten ment végbe a pesti plébánia templomban. válnék. — Nem használhatjuk.
- Anouymusnnk. A Toldy-jubilaeumra irt versében
1 ogy a miniszterelnök beköszöntőjében pártbe- — Tóvölgyi Titusz, a „Népzászlója" szerkesztője
vannak jó sorok, sőt egy pár strófa is; de uj eszme alig.
szedet tartott; a baloldal támogatását igérte a szintén nemrég tartá esküvőjét Dapsy Vilma kis- Különben is: az előbbi számra már későn jött, a mai számra
reformokat illetőleg, ha ugyan a kormány reform- asszonynyal.
más hasontárgyu előzte meg, jövőre pedig post fosta volna.
jai nem olyanok le|znek, mint a virilis szavazat,
— tf.-Sziíret. B. A. A vén sasból tehetség látszik;
** (Szalay Zsigmond,) kinek neve nem régistb. — Miletics Szvotozár is fölszólalt, Andrássyt ben váltóhamisitással jött összeköttetésbe, hiva- csak művelni kell még. Félre teszszük, hogy a későbbiekkel
nemzetiségellenes politikával vádolva. Ezután a talától fölmentetvén, Svájczba menekült, hátra- összehasonlítva: megmérhessük a haladást.
— Sáros-Patak. Nem háborutól való félelemből, haház folytatta megkezdett tárgyalását a telepitvé- hagyván 84,000 frtot tovő váltóadósságot.
nem az elmondott okból adjuk csak ily kivonatilag. A kérnyesekről szóló törvényjavaslat fölött.
** (Máriássy Gábor) közelebb elhunyt püspök dezett itthon van már s a közeljövőre biztat a sürgetett
*
** (As árviz-károsultak javára) rendezett női és egri kanonokról, a ,,Reform" után több lap könyv megjelenésével.
bazár tiszta jövedelme: 40,260 frt 30 kr., a 914 között a mienk ,is valótlan adatokat közölvén, az
írt 44 krnyi takarékpénztári kamatokkal 41,175 igazság érdekében tartozunk kijelenteni, hogy az
SAKKJÁTÉK.
frt 4 krra nőtt. Ebből Torontálba küldtek 13,000, 184%-diki szabadságharczban tettleges részvét
Temesbe 11,000, Szatmárba 8000, Békésbe 3000, miatt fogságot szenvedett egri főkáptalani tag nem
625-ik sz. f. — Czenthe József-tói
Ivrassóba 3000, Pesttnegyébo 1600 s a hajdu-ke- Máriássy volt; s hogy a pesti Rókus-kórház előtt
(Miskolczban.)
rúletbe 1500, vagyis összesen 41,100 forintot. A álló „Immaculata" szobrot szintén nem ő, hanem
postaköltség 25 frt 72 kr. Maradt még 49 frt 32 kr. Lengyel Miklós egri főkápt. prépost-kanonok
Sötét.
** (Petőfinek egy gyermekkori késiratát) fedez- emeltette.
ték fől legutóbb az aszódi gymnázium tetőzetének
— (Halálozások.) Berczik Árpád tehetséges
lebontása alkalmával a padláson. Egy füzot iskolai fiatal irónkat az a lesujtó csapás érte, hogy e hó
gyakorlat cz, melynek, egy része Petőfi Sándo i 5-kén elveszte atyját: Berczik Pál köz- és váltórunké. Nőve igy van aláírva: Alexander Petrovics ügyvédet, kit e hó 7-én közrészvét mellett temet11-di anni Synt." A kéziratot Forster György tek el az eör-darmai sírkertben. — Beszterczebáaszódi szolgabiró a Kisfaludy-társaságnak aján- nyán pedig e hó 2-án Szigethy Károly polgármesdékozta.
ter hunyt el, kit 1848-ban választottak először ez
** (Egy agg szinész jubilaeuma.) Az egri szin- állásra. — Borszéky Nep. János belügyminisztori
házi közönség nov. 7-én kegyeletes, megható szin- fogalmazó 34 éves korában, nov. 7-én tüdővészben
iinnepélynek volt tanuja. Fehér Károly, nyugalomba elhunyt. — Balogh Ferencz h. ügyvéd, s Szatmárvonult ősz szinész, vándorpályája alkonyán, szülő- megye törvényszéki elnöke 60-ik évében Nagyföldére érve, itt ülte meg 53 éves szinészi s 50 évig Károlyban meghalt.
viselt fáradalmas színigazgatói pályájának félszá— (Sorshuzás.) A magyar kir. nyeremény-kölcsönnek
zados ünnepét. Ez alkalomra „Katona és szer e- nov. lő-kén Budán eszközölt kisorsolásán a következö sotes" ez. szinmü adatott. Midőn a közel 80 éves, rozatok huzattak ki: 246 579 589 U52 1462 21812478
2631 3197 3633 3688 3978 4644 5852 5868 5939. (Minden
még mindig erőteljes aggastyán a szinpadra lé- sorszám 50 nyerőszámot tartalmaz.) — A főbb nyerőszámok
pett, Pártényiné lépett eléjo, s üdvözlé nyelvünk következők: 2181 sor. 43. száma 100,000 frtot nyer; a
s szinmüvészetünknek a könyökig elérzékenyült 3978 sor. 30. száma 15,000 frtot, 3688 sor. 3. sz. 5 0 0 0
veteránját, a közönség éljenzései között nyujtva frtot, 2478 «or. 18. sz., 3688 sor. 8. sz., 4644 sor. 3. sz.,
át az ünnepeltnek egy szerény babérkoszorut. 2478 sor. 6. sz. egyenként 1OOO frtot; 3688 sor. 1. sz.,
2478 sor. 19. sz., 2478 sor. 8. sz., 5939 sor. 33. sz., 246
Érdekesnek tartjuk, fölemlíteni, hogy Petőfi az sor. l l . sz., 3197 sor. 21. sz. 3633 sor. 48. sz., 2181 sor. 18.
Világos.
akkor Debreczenben működő Fejér társulatához sz. egyenként 5 0 0 frtot nyernek — A kihuzott sorszámok
Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond.
állott be színésznek, sz'pen kérve az igazgatót, többi számainak mindenike 108 frtot nyer.
hogy csak — „inas szerepeket ne játszasson vele."
Az 620-ik számu feladvány megfejtése.
Nemzeti szinház.
— Fejér Károly az 1848/49-iki szabadságharczban
(Loyd Samutól New-Yorkban.)
Thália tógáját a honvéd atillával cserélte föl, s
Péntek, nov. 10. „Ármány és szerelem." Dráma 5 felv.
Vil.
Söt.
Bem táborában Erdélyben, vitézül szolgálta honát. Irta Schiller F., ford. Szenvey József.
1. Hd6-e4
fö-e4:
Szombat,
nov.
l
l
.
„Hamlet."
Operaö
felv.
Zenéjétszerz.
•* (Gambetta levele a kecskeméti dalárdához.)
2. Hbl—c3
• c4—e3
Thomas.
A kecskeméti dalárda a franczia sebesültek javára
3. B e 2 - f 2 f . . . . . .
e4-f2:
Vasárnap, nov. 12. „A nök az alkotmányban." Eredeti
4. Bd2—d3 matt.
hangversenyt rendezett, melynek jövedelmét (100 vigjáték 3 felv. Irta Tóth Kálmán.
Hétfő, nov. 13. „A londoni arszlánok." Vigjáték 5 felv.
frt) Crambettának küldték el, hogy azt a kijelölt
Helyesen fejtették m*>« : Ve*zprémben:FüKv Jozsef.
— Miskolczon: Czenthe József. Jászkiséren : Galambo^ Istczélra fordítsa. Gambetta erre Párisból, okt. 24- Bourdicault után angolból ford. Csepregi.
Kedd, nov. 14. „Az afrikai néf." Opera 5 felv. Zenéjét ván és László — Czegléden: Galambos Károly. — Árok
ről keltezve a dalárda elnökéhez következő levelet
szerzette Meyerbeer.
málláson: M. J . — Karczagon: Kacsó Lajos. — Nagyintézett: „Megkaptam uraim, a rám nézve hizelgő
Szerda, nov. 15. „Eszter és Dávid." Vigjáték 2 felv. Szalontán: Kovács Albert. — Hatvanban: Sipőcz Ferencz,
levéllel, melvetönök hozzám intézni sziveskedtekj Scribe után Somolki. — És „Egy ur és egy asszonyság." — A pesti sakk-kör.

HIRDETÉSEK.
Dicséretesen ismert szépitöviz,
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Hónapi-és
hetilap
19 \ Hsar
•20 Hétfő
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22 Szerda
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25 Szorn.
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l l Dáu
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311 l l

Gróf Andrássy Gyula (arczkép). — Toldy Ferenczhez.
— Egy angol anyának ijedelme a szabad nöképzéssel szemben (vége). — A kávé és dohány történetéből. — Pesti képek (képpel). — A honvéd-táborból (képpel). — Bonapartista remények. — A Toldy-ünnepély. — Egy életrevaló
terv. — Chicago romjai (képpel). — Egyveleg. — T á r h a t :
Irodalom és müvészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház
és iskola. — Közlekedés. — Mi ujság? — Nemzeti szinház.
— Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Magy Miklós. (L. magyar-uteza 21.sz.)

i * " Biztos nyeremény.

m

Csak l l fr. 50 kr. az ára nálunk minden további felfizetés nélkül
egy darab részvényjegynek egy

Bonnard Ágosttól Párisban,

mely a bőrnek ifjas frisseségét visszaadja, s az arczszinét a legkésőbb korig fehéren, nyulékonyan, tisztán s lágyan fentartja az arczot, nyakat, kezet s a
kart minden bőrtisztátalanságtól, u. m. szeplő, máj__.
folt, napógetés, sárga-foltok, pörsenések, orr-vörheny, sömör, hőpbrsenés, égetés s arczredőktől megóvja. Minthogy a hercze^nő-viz
semmiféle tisztátalanságot a bőrön nem szenved, s igy annak tulajdonságaiért kezesség nyujtható, bátran ajánltatik a szépnem számára.
1.1Ü4 (1—3)
1 övegese ára 84 krajczár.
A függvényeken levő bélyeg a viz valódiságát biztositja.

Főraktár Magyarországra nézve

ll

melylyel

220,000; 50,000; 25,000; 10,000 ft.

Igen jutányos történelmi és politikai könyvtár!

|

i

nyereményre lehet játszani.

fjf SS sorsjegyekből egészben még csak 5 huzás leend,

I

Posten, v á c z i - u t c z a 21-ik szám a l a t t .

É

1| 1839. lothschild féle sorsjegyre, | |
.

a „Minervá"-hoz

I

melyben

minden sorsjegy feltétlenül ki í'os; hnzatni.

m
1

i>

Politzer Zsigmond és társa j
bankháza Pesten, fürdö-uteza 1-sö sz. alatt.

í|j
WHT Vidéki megrendelések azonnal foganatosit"'"I tatnak.
1196 (í—SÖ)

I

m

t

-Ar. itt alant feljegyzett tfórtenelmi és politikai művek egyszerre rendelve meg
:j$T' 144 lt. 62 kr. helyett 44 forintért kaphatók. "&G
Ezekből választott 60 forint -áru könyv 20 forintért, 30 forint áru könyv 13 forintért
kapható.
Átvitel ft. 45.24 j
ft. kr.
III. Napoleon Julius Caesar törtéj
Corvin (Toldy Ferencz). Vissza van-e
állítva 48? Tekintettel Kossuth Lanete. Diszkiadás. 2 kötet . . . . 8.— j
jos némely nyilatkozataira . . . -.60 A magyar ncm*et jelene és jövője . —.90
A pesti magyar nemzetgyülés
Csengery Antal. A népbank és ezzel
összekötött takarékpénztár terve . - . 4 0
1848-ban. 2 kötet
6.50
(elgyengült férfieröt)
Öszinte szó pártjainkról és a korCurtius Ernő. Athén Perikies korámányról
—.60
ban Forditotta Pór
gyógyit gyökeresen fényes és tartós siker biztositása mellett
1.20
Palgrave Reginaid. Képek az angol
Dessewffy Emil gróf. A magyar t.
alsóház történetéből és működéséAkadémia és nemzetiségünk felről. Forditotta Csernátony . . . 1.—
adatai. 2 akadémiai beszéd . . . • . 4 0
Prescot V. H. V. Károly császár leGnsel Sándor, ifj. Réső. Árpád sirja.
orvos- és sebésztudor, szülész és szemész.
mondása és végnapjai a Szt. Yusti
5 rajzzal
. . . . . . . . .
P T Rendel naponkint délelött l l órától l-ig és délután * * §
kolostorban. Ford. P. Szathmáry
— Helynevek magyarázója I., I I . . 2.30
•
3 órától 5-ig.
Károly
1.Efttvös József báró. Reform. I I .
kiadás
• •2.— 11 en an Ernő. Az apostolok . . . 2.40
LaMb
Pesten,
Lipót-város,
Xádor-utcza 13-ik szám, I-ső
Salamon Ferencz. A magyar királyi * '
— Magyar államférfiak és irók.
emelet,
Í4-ik
szám.
n64 (6-20)
szék betöltése és a pragmatica sancEmlék beszédek
2.60
tio
története
2
.
—
Erdélyi János. Ókori irodalom törDijjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik.
ténete . / . . . . . . . . . 2.40 — Két magyar diplomata a XVII.
századból
2.80
Forgách Ágost gróf. Észrevételek
1
Szabó Károly. Emlékiratok a magyar
a megyék átalakítása körül . . .
kereszténység első századáról . . 1.—
Sörgei Arthur. Gazdátlan levelek . - . 6 0
Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza4-ik sz.)
Szalay László. Adalékok a magyar
ll >r vitt ll Mihály. Szabad egyház a
nemzet történetéhez a XVI. szá* szabad államban : Williams Roger
megjelent és minden könyvárusnál kapható:
zadban .
2.40
a „szabad egyház a szabad állam— Fiume-a raagvar országgyülésen —.40
ban" elv teremtője s megtestesí— .84 Széchenyi István gróf. Ein Blick
tője. Életrajzi vázlat
auf den anonymen ,,Rückblick,"
— Kossuth Lajos ujabb leveleire . —.80
welcher für einen vertrauten
Horváth Mihály. Történeti zsebvagyis
Kreis in verhiiltnissmassig wenigen
könyv (Fráter Pál élete stb.) . . 2.80
Exemplaren im Monate October
Janus. (A hires D ö l l i n g e r ) . A
legujabb levelezó-kOnyv nők számára.
2~
1857 in Wien erschien
6.—
pápa és az egyetemes zsinat
— Kiadatlan irataiból
—.60
Juste Tivadar.Mária magyar királyminden előforduló alkalmakra való fogalmazási mintákkal, mindenféle tár1.50 Szemle, Budapesti. Szerkeszti és kiné. I I . Lajos özvegye
adja Csengery Antal. (2-dik foKákay Aranyos, id. Ujabb árny- és
sasági, családi, bizalmas és szerelmes levelekkel, alapos útmutatással a levéllyam) 1859
10.—
fényképek
írás
szabályait illetőleg, emlékkönyvbe való válogatott versekkel. Második
Kazinczy Gábor. Martius Galeot
— (9-ik folyam) 1866
10.—
könyve. Mátyás király jeles, bölcs
— (11-ik folyam) 1868
10.
kiadás. (220 lap, 8-rét) keményen kötve 1 ft.
2.40 — (12-ik folyam) 1869
és elmés mondásai és tetteiről .
10.Kecskeméthy Aurel. Parlamenti
Szentkiralyi Móricz. Eszmetöredé1.—
alkotmány és vármegyei reactio
kek a vármegyék rendezéséről . . —.84
Egy képviselö napló-jegyzetei az
Szilagyi Sándor. Báthori Gábor feje1865. deczember 10-kén megnyilt
delem története
2.80
országgyülés alatt. I I I . füzet. 1866.
Teleki Domokos, id. gróf. A Hóramáj.20-tól decz. 15. (Szász Károly) 2.70
támadás története . • • . . . • 1-80
a legczélszerübb szabadalmazott
Keresztesi József. Krónika MagyarThackeray W. M. A négy György.
ország polgári és egyházi közéleKorrajzi képek az angol udvari és
téből a XVIII. század végén . . 3.—
városi életből. Angolból forditotta
Kézai Simon mester magyar króniSzász Bála . . . . . . . . 1-40
kája. Forditotta Szabó Károly . . 1.— Thaly Kálmán. Bottyán János, I I .
Laboulaye Eduard. Lengyelország
Rákóczy Ferencz fejedelem veI-ső felosztása 1871-ben . . . . —.80
zénylő tábornoka. Történeti életLaveleye Emil. Deák Ferencz. Forrajz a kuruezvilág hadjárataival . 3.60
ditotta s kiigazító jegyzetekkel kiThiers M. A. I. Napoleon első trónsérte Szász Károly
—-80
lemondása. Elba sziget. Visszatérés 2.—
Macaulay B. T. Hampden János.
továbbá: ezerszeresen megpróbált szabadalmazott
— Waterloo
2.—
Pitt, Chatham gróf. Két politikai
— I. Napoleon Szent-Ilona szigetén. 1.20
életrajz. Ford, Szász Károly
• •
2.—
Toldy István. Pártjaink feladata a
— Lord Clive. Warren Hastings.
választások után
1-20
Az angol Keletindia meghódításáTóth Lőrincz. A párbaj. Értekezés . —.50
nak története. Ford. Szász Károly 2.— A választások elött. Függelékül:
melyek
Magyarország 1849-ben és 1866
a czimkérdés
—.84
után (Salamon Ferencz) . . . . 1.80 Wass Samu gróf. Kilenczéy egy számMészáros Károly. Ungvár története
használatával a füst eltávolittatik 1 darab ára
üzött életéből. Szárazi és tengeri
a legrégibb időktől máig . . . .
utazások nyugaton. I. és II. folyam 3.20
Mil[nct M. Stuart Mária. Forditotta
Országgyülési Zsebkönyv. 2. bővíBerzeviczy Edmund
2.—
tett kiadás
2.40
Nagy Ivan. Magyarországi s erdéFolytonosan készletben találhatók: fürdőkádak,
Tartalma: Országgyülési házrendszabályok.
lyi bujdosó fejedelem Késmárki
•— Magyarországot érdeklő köxjogi kibocsátvaThököly Imre secretariusának
nyok. — 18C1- országgyülési okmányok. — Maülö- és zuhanyfiirdő-kéezi'ilékek.
gyar- és Erdélyországi alaptörvények. — A
Komáromi Jánosnak Törökországi
pesti, kolozsvári és zágrábi 1865—66. országdiariumja s experientiája.
1.- gyülések államiratai. — Vegyes adattár. _____

Titkos betegségeket és tehetetlenséget
Handler Mér,

HÖLGYEK TITKÁRA,

Bíagy készlet

SZOBA-URSZEKEKBÖL.

anglés és ürszékzárakból,

kémény-fedélzetekből,

Átvitel ft. 45.24

1187 (1—2)

Összeg ft. 144.62

Kaphatók R á t h M ó r könyvkereskedésében

Pesten (régi német szinháztér), házaégyszfig Kngler czukrász mellett.

MíksitS Károly, bádogos-mester.

1149 (1—6)

Raktár: Rózsatér 2. sz. alatt.

596

Füstin.

Dorottya-utcza

Löwinger A. és Társa

H K E R T É S Z ÉS EISERT P
vadász- és véd-fegyverek

% ,magy. király ozimű |
; állodAval szemközt

papirkereskedése
Pesten,

j ajánlják a
következő

hatvani-utczae.sz.,
a „tanulóhoz"

Kétcsövü ha"tultolto Lefauchenx váVontcsövü
dasz-fegyverek % ^«.«. ». «. «. «. * Lefaucheus: revolverek
Kétcsövű percussiós vadász-fegyven /

f

_.1ai
iS&i

ajánlja a következö alkalmi czikkeket:

„ 1— különneicű (Irót damadk-csövekkel

Keményen forrasztott vas-csövekkel frt. 13.50, 14.50—18.—
Finom <trót-damask-cs5vekk8l frt. 21, 22. 24, 28, SO, 35-60.

Egycsövű percussiós fegyverek | S 1
stb. számár* , p»tent-sróffal, félig »gJ a * r í l fr*- 6'W>, 7.60 , régig
ágyazva frt. 7.75 — 10.—
Kubau-csövekkel frt 12-15

Sim» 6 löretüek frt. 12, l i , 16.
Kőzépfinomak, véséssel frt. l l , 16, 20.
finomabb , finom véséssel , arany , ezüst b«rakattal . finom agyakkal, kiállításuknak
megfelelő arányban frt 18—50.

Lefaucheux marok-revolverek,
legkisebb hatlövetü védfegyrer frt. 7, 8, 9, l l .

Percussiós zseb-pisztolyok iKSMfffi,. Amerikai Sharps zseb-revolverek,
Kétcsöíttek párja frt. t.10 - 15 frtig.

Flobert-féle szoba-fegyverek. ; i ] ? I ^

frt. 16, 20-85.

T u czéltíblák eiekhez Kingró bohói

Henry-Rifle.

Eredeti amerikai hátuMoltA Isniélld fegyver, az eddig feltalált golyó-fegyverek

l e g t ö k é l e t e s b i k í ' , mely egy fél percz alatt 16-szcir eüthetö el, medve, vaddisznó, szarvas, tú»ok
» egyéb fővadak vadászatára, kaiöuősen pedig utközben és a háznál mint védfegyver igen ajánlandó. Ára 115 ft. RéztóUényei száza 2.40 kr. Készletes rajijai és leírással kifinatra szolgálunk.

Jó minőségü vadász-szerek,

K é s s e n t ö l t ö t t t ö l t é n y e k Lefnncbeux-reTolvcrekbe.
7 mm.
9 mm.
12 mm.
Caliber 13
1»
Szan
3.20
,1.30
1.20
Masodrenaüek kék papirbál tat
frt. 15.—
frt. 18.—
Bőr reTolver-övtáskák.
Finomak z61d papirtól
,
frt. 20. — firt Í7.—
7
111.
frt.
1.50
9
mm.
frt,
>.—
12
mm. 2.30
Lancaster patronok zöld papírból «ire frt. 28.—
frt. 32.—
Mindennemű lőkupacsok.
T61t3-készületek darabja frt. 1.30. 1.80. Finoraabbnemnek, Talamint esem
Lőkupacstartók
SO
krtól
3
frttg.
Vadászé»
jelsípok
10
krtól
1 frt. 80
fezvTernsmhoz szakséges legujabb egyéb készftlstek dús Tálasztékbaa. .
Vrig. VadászMrtök 1.50—80 frtig. Vadászszéliek 3.50-9 frtig. Vatefcuchetix tölténytartóí, 8rek ea vaáásitáskák i, 5, 8, 8, 10, 12-15 frtig.
dászkések
1—8
fvtig.
öynfatartók
85
krtól
2
frtig.
Kutya-ostorok
60
VaiUsztóská*, kis«libok és naptyobbak 3.5Ü. €.50, 6 - 8 - 1 0 - 1 2 - 1 8 Crlig.
krtól 3 frtiff. Kuiyazsinórok és vezetők tó krtól 3 frtig, nyakraraLiipor-tülkök érczböl ea szarutól 75 krtól 4 frt. 50 kr.
iók
1.20—3
frtig,
tarsitó-nyakravalók
1.40—2
frtig.
Fegyverzsáfcok
Lőpor-tárak, eljárhatok 1—5 fontnak 2.50—6.50 krig.
1.50--3 frtig, szekrények 1 és 2 fegyvernek 7—12 frtig.' Kalúuíóle
Sörét-zacskók, kurták és Tállbafüggoszthetők SO kr—5.50-ig.
vadcsalogatók.
C^élSiseríx t a p l ó vadíi8x!-sil>!iíií c <im;.\ 1 Crt,
Kimeritő rajscatíkii f ' . í t o t t ftrjesry«*he!tkel kívánatra bérmontosen szolgalmik
~^V
Irásbeli megre m^i-iak küU'.nos atryPteTumel gyorsanj eszközöltetnek. ""^Jjg

Paptr töltéay-httTelyeli tcfnncheait regryrerehli««.

Minden tölünli"veti fegyvert, la a aas 3 liét lefolyta alult vtiltozailan ti&xta karlmn áS
tiJt vissza, lasíssul cseréMnfc ki, esetlegesen miiuak értékét készpénzen téritjük meg.
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Uri-utcza

l-s6 sa.

Legujabb

ruha-

bámulatos olcsón!

, Hamburger Adolf]
Uzletél)cn
P, Uri-utcza 1.
párisi ház. .
, » ' Minták kívánatra^
küldetnek mindenL
\{elé I n g y e n «
béi mentve.

ház.

párisi

Mdlktegeket

i\yo mozgatása im után sikerülvén a birodalomban, valamint
Becsben is korneubtirgi marhaporont hamisítványainak készítőit felfedezni. IVeinc*ak a hamisítványok gyárosai, hanem az
isméti eladók ellen is a fenyitötilrve'nyszéki bejelente'st niegteíteni, s kiknek inegfenyitése már be is következett.
Fentarlván magamnakVzen czégek hirlapok utja ni köztudomásra juttatását; s különösen arra kérem ügyeimet fordítani,
iiogy a korneuburgi niarhapornak csak azon csomagai valódiak,
melyek az alább következö nov vonásomat a függvényeken veres
sziliben magukon hordják, s hogy a valódi korneuburgi marhapor Pesten, csakis Török József ur gyógyszerésznél, király- utcza
7. szám; Thalmayer A. s társa; Halbauer testvérek: Rakodczay A.,
Frommer lI., Kreisehe Antal és Budán az udvari gyógyszertárban kapható; továbbá a birodalom csaknem minden városai s
mezővárosaiban azon bizományosoknál rendelhető meg, kiknek
nevei időnként hirdetményemben közhirré tétetnek.
Pf° Az utánzóit korneuburgi marhapor közöttes-kereskedöit pedig arra figyelmeztetem, hogy a hamisítványok isméti
eladója által, épen azon törvény értelemben! büntetendő cselekményt követik «I. mint maga a hamisítvány készítője.
!PF* Ki nekem, mint védmárkom meghaniisitóját akép bizonyitja be, hogy öt a fenyitötörvényszék elé állithassam, 200
ftig terjedő jutalomra számíthat.
1158 (2 - 2)
Korneuburg, október 4-kén 1871.

értesitem arról,
miszerint mell-betegségek,
lönösen mellfájás,

kü-

rekedtség,

köhögés, nehéz lélegzés,

egy

Igen szakértő és gyakorolt hasonszenyi orvos által sikeresen
gyógyittatnak.

Rendelvényi órák:
délátán 2-töl 4-ig.

Bálvány-utcza 6. szám, %, emelet
(ezelött váczi-ut 24-ik szám.)

homBopath-orvos ea szülész

Tizennyolczadik évfolyam.

48-ik szám.

Kwizda Ferencz Janón á r n a k Korneuhnrgban.
Zimmermann Prosper, cs. kir. osztr, lovaskapitány közbenjárása által, — ön,
| cs. kir. szab. üditönedvével ismerkedvén meg; kedves kötelességet teljesítek, ha
;-j kitünö lőszeréért teljes elismerésemet tudomására juttathatom.
Cs. orosz ménes-állomány Kamenetzben, Podólia" kormányzóságban, 1871.
augusztus 10-kén.
Alava Theobald.
K w i z d a Ferencz János urnak Kornenbnrgban.
Hogy az ön cs. kir. fiditönedv s p a t a k e n ö c s é n t k jól megérdemlett hírnevét
teljes igazsággal méltányolhassam, — tudomására juttatom, hogy mindkét gyógyszerét — különféle szolgálatra alkalmazott lovaimnál a legjobb sikerrel használtam;
minélfogva szereit, minden ménes-tulajdonosnak lelkiismeretesen ajánlani el nem
\ mulasztandom. — Herrngut Ludwikowska, Kamenetz, Podólia kormányzóságban,
'1871. aug. 12-én.
1193(1)
W a g k i e w i t z János.

Levélpapírok.
100 db. névvel dombornyomat 50 kr.
100 levél és 100 boriték dombornyomattal 1 fc, 1 ft. 20 kr.
100 db. monogrammal szinnyomattal
1 ft. 40 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft. 50 kr.
100 levél és 100 boríték, mindkettő monogrammal 2 ft. 80 kr., 3 ft. 50 kr.
100 levél czéggel, fekete nyomat 80 kr.
1 ft. 20 kr.
WG" 100 levél és boritékhoz diszes
doboz adatik.
1 rizsma, 960 levél negyedrétben, Czéggel fekete nyomat 7, 8, 12 ft.
1000 boriték csöpü papírból, negyedrét
a czéggel fekete nyomatban 5, 6 ft.
Látogató-jegyek
a la Minute.
Szines nyomatban 100 db. finom fehér
bristolpapir 50 kr.
100 db. finom szines karton 80 kr.
100 db. finom franczia félfényü papiron
100 db. kőnyomatu finom kettősfényü
vagy bristol papiron 90 kr.
Minden további sor 10 krral több.
Lcvélpecsét-hélyegek.
1000 db. aranynyomatu 2 ft. 50 kr.
1000 » veres 2 ft. 75 kr.
1000 » domborbetükkel két szinben
3 ft. 75 kr.
Minden további ezer 50 krral olcsóbb'
P f IVaiíy választék mindenféle
üzleti, jegyzeki és másoló könyveklen. -- .Nyomdai munkák megrendelés szerint a lehető lególcsóbb árakon. — Levélbeli megrendelések
utánvét mellett teljesifíeínek.
P P ~ A fennt elősorolt mennyiségeken kivül—kevesebb nem rendelhető meg.
n ő s (8-0)

Uj imakönyvek.
Heckenast Gusztav konyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz.) megje|
lent és minden könyvárusnál kapható:
' Albach Sz. J . Áhitat ó' ái. Elmélkedések
I Isten, erény és az örökkévalóság felett.
j Forditotta Toldy László. Esztergám fő] megyei áldor. (16-rét, 319 lap).
Füzve
1 ft. 20 kr.
Bőrbe kötve aranyvágással
.2 » — »
Franczia bőrbe köt. kapocscsal 3 » — »
Veres Eszter. Buzgó imák. Füzve 40 kr
Kötve aranyvágással
80 »

Csak alapos gyógyitás felítoslí utóbaj ok ellen.

Titkos

betegségeket,
s tehetetlenséget,
elgyengiilt fél fierőt,

gyakori magömlések, sőt a végképeni
t'hetetlenaéget katonai és polgári kórházakban sikerrel használ! egyszerü
módszerrel anélkül hogy a beteg hivatásában vagy életmódjában gátoltatnék,
minden izgató szer nélkül bámulatos
gyorsan és alaposan (RZ ujonnan keletkezeiteket 48 óra alatt) gyógyítja
W e i s s J . gy»k orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnison főkórházban
kiszolgált osztályorvos, a m. kir. természettudományi társulat rendes tagja minden alkalmatossággal ugy a titoktartás,
min' a gyógyczélokhoz jól beosztott
rendelő-intézetében Pest, Sebestyénf
ér 4-dik szám I-ső emelet, (a „2huszárhoz" czimzett kávéház felett), naponkint
reggel 7 órától 10-ig és délután 1—4
óráig.
Férfiak és hölgyek részére külöEkülön várószoba van
Díjjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
1096 (8—12)

Kiadd-tulajdonos Heckenast íiusztáv. — Nyomaiott snját nyomdájában Pesten 1871. (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Pest, november 26-án 1871
Előfizetés! feltételek: a Vaonrnapl Ujság es Politikai 1'jrfonsHKiik etryfitt: Egész évre 10 frt - Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpnn Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Kél évre 2 ft. 50 kr.
K
Hirdetési dijak, a Vasurnapi CJftÁg és* Politikai l'Jdonftágokiit illetőleg: Egy négyszer hasáhzott pelit sor, vagy annak helye, egyszeri iktatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többszöri ígtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hiv»ialunk számára hirdetményeket elfogad Brr«hfn: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és tlaaxeristeiii é» Vonlcr. Wollzeile Nr. 9. —
g
j
krajczár

Bélyeg-dij, fciilSn minden ijftatas után 30 krajczár.

Gr. L ó n y a y
A z egyesek gazdaságának közös alaptörvénye, hogy minden mivelési ágak egyszerre, egyaránt buján nem tenyésznek,
hanem fölváltva, átalános szük, részint közönséges évtizedek után majd egyik, majd
másik virit jobban. Egyszer a borban, majd
meg a buzában van bővebb termés.
Igy a nemzetek gazdaságában is. Egyszer a költők, másszor aszónokok és hősök,
majd ismét a diplomaták szerepelnek és
uralkodnak. Már tudniillik a nagyobb, kihatóbb szerepre hivatott nemzeteknél, melyek a müveltség magasabb fokán állanak !
és a természettől több oldalú képességekkel vannak megáldva,
s a többiekhez ugy aránylanak,
mint a karmester az egyszerü
szakzenészhez.
Ha nemzetünk legutóbbi félszázadának történetén végig tekintünk, elfogultság nélkül mondhatjuk, hogy e korszak eléggé
változatos volt, és fölváltva az
emberi szellemi és erkölcsi müködés minden magasabb szakában mutat föl oly tehetségeket,
melyek világrészünk szinvonaláig emelkedtek. Voltak nagy költőink, szónokaink, müvészeink,
hőseink, vértanúink.
, S a mi jelenünket illeti, ugy
látszik, ez sem fog teljesen meddő maradni, noha már kissé
megdöbbenve tapasztalok, hogy
a fönnebbiekben visszaesés mutatkozik. Az aesthetikai téren
inkább mennyiségileg, mint minőségileg mutatunk föl eredményt, de a középszerű tehetségek nagyobb száma soha sem ér
föl egy-egy kimagasló első rendű
nagyság értékével.
Azonban van egy i g e n fon.
tos és életbevágó tér, melyen a
:
nemzeti géniusz már is mutat
föl oly jelenségeket, kik a világ
figyelmét, mondhatnók meglepetését vonták magukra. S e tér épen az,
melyen jelenleg a legnagyobb szükségünk
y
an kitűnőségekre, és a melyen eddig mutatkozó bőségünk több oknál fogva lehet
igen vigasztaló. A kik ugyanis emlékeznek
a hatásra, melyet 48 —9-ki forradalmunk

Menyhért.

és annak gyászos vége tett a világra, a fogalomra, melyet ebbeli szereplésünk keltett,
nem fogják tagadni, hogy a mily nagy volt
az öszinte bámulat és lelkesedés nemzetünk
hősiességének és genialitásának nagy erőfeszítései fölött, épen oly átalános volt a sajnálkozás a miatt, miért hogy annyi ,,erö
és oly szent akarat" nem párosult egyszersmind annyi diplomatiával is, mely a
nemzetet ama szörnyü katasztrófától megóvta volna. Ugy tekintek népünket, mint a
hős oroszlánt, mely csupán erejében és bátorságában bizva, minden fortélyt megvet

G R Ó F

L Ó N Y A Y

M E N Y H É R T .

és mellőz, azután elesik . . . Egy szóval,
legjobb barátaink, kik csodálták a magyar
vitézségét és lángelmüségét, azt hivek, hogy
géniuszunkból hiányzik a politikus és diplomata genialitás azon mérve, mely szükséges arra, hogy a hősies erőfeszítéseket

ne csak dicsőség, de szerencsés vég is koszoruzza.
Egy szóval, 48—9-ki önfeláldozó, magasztos vértanuságunk méltó tiszteletet és
csodálkozást kelte ugyan, de államalkotó
és fönntartó diplomata képességünk felől a
világot legalább is kétségben hagyta.
Annál meglepőbb a müvelt világ közvéleményére az eredmény, melyet utóbbi
félévtizedünk e részben fölmutat. Fegyveres
erő és forradalom nélkül, tisztán állam
férfiúi bölcseséggel, pár év alatt oda emelkedett a nemzet, hogy elnyomottból ugyszolván uralkodóvá vált azon 35
milliónyi lelket számláló népszövetségben , melyet a Habsburgok uralkodása egyesit. A politika ugyan azon tér, melyen a
sikert helyesen és végleg csak
egy egész korszak lefolytával
mérlegelhetjük, de ha csak a
jelen helyzet vívmányait tekintjük is, maga azon tényállás,
hogy a népesebb és szintén igen
müveltCziszlajthániával szemben
elért előnyöket államférfiaink
szellemi fölényének köszönhetjük, bizonyitja, hogy e tekintetben váratlanul nagyobb tehetségekkel bir nemzetünk.
\
E kiváló államférfiak egyike
gr. Lónyay Menyhért, ki eddigi
közpályája alatt nagy képességeinek, különösen erélyes munkaképessége, sokoldalusága, kiterjedt , alapos tudománya és
határozottságának számos tanujelét adta. Andrássy eltávozásával a magyar miniszterelnöki
széket Lónyay foglalván el, azt
hiszszük, nem lesz érdektelen, ez
alkalomból életrajza főbb adatait
ismételnünk.
Lónyay Menyhért 1822-ben
jan. 6-án született. Miután iskoláit atyjának, Lónyay Jánosnak
gondos vezetése mellett elvégezte, 1839-ben már jogtudor lett a pesti
egyetemnél. A közélet terére is egészen
fiatalan lépett föl, 1841-ben, midőn Beregés Szabolcs megyék közgyülési tanácskozásaiban kezdett részt venni. A kitünő készültségű s a mellett mérsékelt szellemü

