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Deák testvérek*) 
magyar királyi udvari szállih k 

szűcs- és szőrme-áruk kereskedése 
_ - _ W T» A J 

Pesten, váczi-utcza 17-dik szám alatt 
a-SSSíSsSSrSS^* 

Az áruk valódiságaért kezeskedünk. 
*) A t. czTközönség kéretik levélbeli megrendeléseknél a fentebbi czéget pontosan figyelembe venni 1397 ( 3 - 3 ) 

Szabadalmazott vadászat-játék 
(sakkféle). 

Ezen legujabbi talál
mány egyedül alólirottnál 
készpénzért, vagy meghatal
mazás esetén posta utján elő
legezés mellett, és pedijj: 
I . nagy játék, mely 30 rézből 
kiveri alakból, és egy four-
nirozott fa-táblázatbél áll, 
20 forintért o. é. — II- a 
kisebb játék pedig, mely 30 
művészileg készite! t fa-alak
ból és egy cartonage táblá
zatból áll, 3 ft. o. értékért 
megszerezhető. 

Megrendeléseknél az 
illetők megnevezni kéretnek, 
vájjon a magyar, német, vagy 
franczia nyelven szerkesz
tett leírás szükségeltetik-e? 
minthogy minden játékhoz 
Csak egy nyomtatott leirás 
(Brohure) iár, s minden további leirásért 50 kr. o. é. fizetendő. 

Posta utoni elküldéseknél az I . játékért 1 ft. o. é. — a I I . játékért pedig] 
50 kr. o. é. csomagolási dij számíttatik. 

Egy tanoncz vétetik fel 
V A N K E S» J. 

szerszám- s lakatos áiuczikUek raktárában Pesten, kigyo-utcza 1-sö szám alatt. 
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Lényey István, 
1408 (1) 

fentebbi szabadalomnak tulajdonosa, lakik: Pes ten , ha tvan i u lcza 
1-sö *zam, 3-ik emel i* . 

É S ? * 

Zilahy Sámuel 
újonnan nyitott 

nemzeti könyvkereskedése 
Pesten, váczi-utcza 9-dik szám, 

ajánlja dúsan felszerelt könyvraktárát a tudomány minden ágából i 
és minden nyelven. 

mST Nemzeti irodalmunk kiváló képviselete. 
f£jT Vidéki megrendelések jutányosán, gyorsan és; 

• pontosan eszközöltetnek 1 m 1407 (2-3) 

ÍIIP 

L e g n j a b b t a l á l m á n y . 
A legjobb és legteljesebb a házi távirászat terén, olcsóbb berendezés és keve-

ebb elhasználás mint a villanyos távirdánál. Megbízásokat és felvilágosításokat ad 

OHM C» O- Pesten, 

I József tér 15 . s z á m , 

a hol a távírdák is megtekinthetők. 

1291 (20—34) 
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i Lait de Concombres pour le teint. 

Ezen dicséretesen ismert cosmetikai szépitö-viz eltávolítja 
a legrövidebb idő alatt a bőrről minden tisztátalanságot, úgy
mint: höhimlöt, pörsenéseket, szeplöt s májfoltokat stb. s az 
arczbört egész a késő korig ifjasság és frisseségben fentartja. 

Egy üveg ára 3 forint. 
Egyedül csak valódi minőségben kapható: 
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1405 ( 2 - 3 ) 

LUEFF ÜL, 
illatszerésznél Pesten, Dorottya-utcza 3-dik szám alatt 

a . ,Mine rvához , " a háznégyszögben. 
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Nöi divatkelmék 
Csikós se ly emke lmek 

i Sima s e l y e m k e l m é k minden színben 
| Fekete s e l y e m k e l m é k 
lEI»s»Bskész női r n h a k (Costumes). 

S e l y e m bársony fe lö l tök . 

ft. 32 krtól felfelé. 
1 » 40 » » 
2 » — v » 
1 » 75 » » 

' Teli posz tó J a q u e t t e k és köpönyek , 
Tél i k e n d ő k sat. 

a legjutányosabb árakon. 1409 (1—5) 

KELLER és ZS1TVAY 
selyem- és nöi divatáruk raktárában Pesten, 

s iervi ta-tér (i-dik s z á m . 

Szepesi 
kárpátnövények kivonata 

|Fáykiss C. orvostudor által Késmárkon mell- és tüdőbajokban szenvedők 
számára. 

A leggondosabban összegyűjtött és kizárólag alkalmas szepesi kárpáti fünö-
I vényekből készítve kitűnő hatásúnak bebizonyult szer köhögés, rekedtség, könnyű 
hurutos izgalmak, nyelő- és lélegzőműszerek, görcsös, idegzetes, nehézkes lélegzetű 
köhögési rohamoknál, szűkmellüség, oldalszurások, idült tüdőbajok, tüdókórosak 
görcsös és gyengítő izzadásainál, sót a tápnedvek meggyüléséből származó betegsé
geknél, valamint gyomor- és általános testi-elgyengülés ellen is. 

A szepesi kárpátnövény thea, és szepesi kárpátnövény bonbonok használata 
j Fáyk i s s orvostudortól legjobb eredményt nyújtják. 1380 (1—5) 

A r a k : 1 üveg kivonat használati utasítással együtt 7 5 kr. o. é. 
1 csomag thea » » » 1 5 kr. o. é. 
1 skatulya bonbon » » » 3 5 kr. o. é. 

SfW A tárgyak beszerezhetők magánál a készítőnél F á y k i s s gyógyszerész
nél Késmárkon; továbbá Pen t en : Törők József király-utcza 7-ik szám. — Tha l l -
m a y e r et C o m p . — Kochmels te r . — Zubek és B a t o r y egyetemtér. 

Kiadc-tulajdonoe Heckenas t S a s i t a v . Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt). 

^ ^ Előfizetési fö l té te lek: a Vasá rnap i Újság és Po l i t ika i Újdonságok együ t t : Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt. 
S W Csupán Vasá rnap i Újság : Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csupán Pol i t ika i Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. - » 

&** Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négy.zer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egy.zeri igtatisnal 10 krajczárba; háromszori vagy 
tobbsaon igtatámal csak 7 krajczárba számíttatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és llaasen.tein és Vogler, Wollzeile Nr. 9 -
Bélyeg-dij, külön minden igtatas után 30 krajczar. 

Magyarországnak 1867 óta harmadik 
miniszterelnökét mutatjuk be olvasóinknak 
jelen sorainkban. Ö reá van most leginkább 
a nemzet szeme függesztve. 

Csak mióta e nevezetes állomásra meg-
hivta a fejedelmi akarat, csak azóta kezd a 
közvélemény tüzetesebben foglalkozni vele. 
Eddig csak ritkán beszéltek felöle, sokkal 
ritkábban, mint a volt kormány bármely 
más tagjáról. Szlávynak egész eddigi élete 
csendes folyamhoz volt hasonló, tevékeny, 
de zajtalan. 

Azóta kezdtük csak köze
lebbről ismerni, mióta az An-
drássy-kabinetben elvállalta a 
kereskedelemügy tárczáját. E 
fontos tisztet a legnagyobb 
lelkiismeretességgel igyekezett 
viselni, s hogy ez mennyire 
sikerült neki, mutatja az, hogy 
a költségvetési viták alkal
mával az ö budgetje részesült 
a legkevesebb kifogásolásban. 
Maga az ellenzék, mely sok
szor volt heves és kíméletlen 
a kormány ellen intézett tá
madásaiban, Szlávyra nézve 
mindig kivételt látszott tenni, 
s valahányszor a politikai küz
delmek hevében ő reá került 
a sor , mindig az elismerés, a 
tisztelet, mondhatnók a rokon
szenv bizonyos nemével tette 
meg megjegyzéseit politiká
jára. Kitűnő képzettsége és 
lelkiismeretessége elismerte
tett minden oldalon, s ország
gyűlési fölszólalásaiban a hig
gadt parlamenti modor, elő
adásában a ritka szabatosság, 
elegántia mindenütt kedve
zőkké hangolta irányában a 
kedélyeket. 

Ezért történt, hogy midőn 
előde lemondása után ö biza-
tott meg az uj kabinet megal
kotásával: a király választása 
sehol visszatetszésre nem talált. A főurak, az 
aristokratia nem botránkozott meg benne, 
hogy a már hagyományszerüvé lenni kezdő 

S z l á v y J ó z s e f . 
legénységen kezdte politikai pályáját, s szü
letés és vagyoni állás helyett egyedül ké
pességét birta fölmutatni e magas állás 
elfoglalására jogczimül. A pártok a törvény
hozás hangulatának kedvezőbbre fordultát 
várják az ő minisztersége alatt; a többség, 
mint egyik legkiválóbb tagja iránt bizalom
mal és ragaszkodással viseltetik. Szlávy 
József miniszterelnökké kineveztetése tehát, 
mondhatni a körülményekhez képest a leg
szerencsésebb választásnak tekintetik min
denfelé. 

S Z L Á V Y J Ó Z S E F . 

Szlávy József 1818-ban született Győ
rött. Családja Biharmegyéből származott, 
de atyja, ki a hadseregben mint őrnagy 

szokástól eltérés történt, a mennyiben nem < szolgált, többnyire távol tartózkodott szülő-
egy főrangú, hanem egy olyan ember hiva- | földjétől. A fiu gyermek és serdülő ifjú 
tott meg a legmagasabb polczra, a ki köz- korában megosztá atyjával a vándor-életet, 

s több évet töltött oldala mellett az olasz 
tartományokban. Atyja katonának szánta, s 
a bécsi Theresianumba küldte, de ö nagyobb 
hajlammal birván a polgári pályára, s jele
sen a bányászatra, Bécsből a selmeczi bá
nyász-akadémiába ment, s ott kitűnően fe
jezte be az egész tanfolyamot. 

A tanfolyam bevégeztével államszolgá
latba lépett s Oraviczán alkalmaztatott a 
bánya - törvényszéknél. Innen csakhamar 
Bécsbe rendelték az akkori cs. kir. udvari 
kamarához; de már 1846-ban ismét hazájába 

jöhetett, Budára a magyar kir. 
kamarához neveztetvén ki fo
galmazónak; s itt oly ritka 
értelmességet s nagy munka
képességet tanusitott, hogy 
már a következő évben tit
kárrá léptették elő. 

Az l847/8-iki pozsonyi or
szággyűlés alatt Pozsonyban 
működött, s midőn az első 
magyar független felelős mi
nisztérium megalakult, ő is ma
gyar államszolgálatban volt. 

1848-ban Kossuth mint 
pénzügyminiszter az oraviczai 
bányaigazgatóság ügyeinek 
vezérletével bizta meg, s ott 
volt deczember végéig, midőn 
a császáriak a bánságot elfog
lalván, Szlávy a magyar kor
mány akkori székhelyére De-
breczenbe ment, s ott maradt 
1849. májusig, a mikor Bem a 
császári seregeket nemcsak Er
délyből, de a szomszéd bán
ságból is kiszorítván, Kossuth 
— akkor már kormányzó — 
Szlávyt ismét Oraviczára kül
dötte vissza, ezúttal már mint 
kormánybiztost. E minőségben 
működött ott egészen a sza-
badságharcz végéig. 

A világosi fegyverletétel 
után Szlávy a török földre me
nekülőkhöz akart csatlakozni. 

A bánya népe azonban, mely hozzá rend
kívül ragaszkodott, kérve kérte, hogy ma
radjon körükben s ne hagyja el őket nyo
morúságukban. Szlávy engedett keresőknek, 
bár előre gyaníthatta, mi vár reá, nem moz
dult helyéről, s a világosi gyásznap után 
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még két hétig ott lobogott a magyar zászló 
a hivatalos épületeken. 0 volt az utolsó 
magyar kormánybiztos. 

Menekülését igy elmulasztva, a bekö
vetkezett rémuralom alatt elfogatott, s a 
temesvári haditörvényszék ötévi, vasban 
töltendő várfogságra Ítélte. E büntetésből 
két évet ki is töltött mint államfogoly az 
olmüczi várban, a hol gyakran utczasöprésre 
is kényszerittetett. Egyik lábát , mely já
rása közben észrevehetöleg nem bir a kellő 
ruganyossággal, az akkor hordott nehéz 
vasláncz tette némileg merevvé. 

1852-ben fogságából kiszabadulván,egész 
1860-ig fölváltva Pozsonyban és biharme
gyei jószágain Álmosdon és Okányban élt, 
különböző tanulmányokkal és gazdálkodás
sal foglalkozva. 

1861-ben, mikor az alkotmányos élet 
újra fölpezsdült, Szlávy az ismét helyreállí
tott helytartótanácshoz neveztetett ki taná
csosnak. De az alkotmányosság s vele 
Szlávy működése is csak néhány hónapig 
tartott, s ö ismét visszatért biharmegyei 
magányába. 

1865. uj kísérletet hozott az alkotmá
nyosság helyreállítására, s a Sennyey-Maj-
láth-kormány Szlávyt Biharmegye főis
pánjává nevezte k i , mely minőségben ugy 
működött, hogy a nagy többségében ellen
zéki megye sem tagadhatta meg tőle mél
tánylását és elismerését. 

Ez év végén az országgyűlés megnyíl
ván, Szlávy mint főispán a felsőházban 
foglalt helyet, s annak egyik jegyzője volt. 
De midőn 1867-ben a magyar minisztérium 
kineveztetett, b. Wenckheim Béla belügyér 
Szlávyt államtitkárul hivta meg, s mint 
kitünö szervező tehetség s a mellett a köz
igazgatás minden ágában jártas tisztviselő, 
tulajdonkép ö vezette a belügyminiszté
rium ügyeit. Mint államtitkár a felsőházból 
kilépve, természetesen a képviselőházban 
volt helye s csakhamar meg is választatott 
képviselőnek Csongrádmegye tápéi kerülete 
részéről. 

1869-ben Pozsony egyik kerülete vá-
lasztá képviselőjének, s midőn b. Wenckheim 
a belügyminiszterségtöl visszalépett, Szlávy 
is lemondott vele, s mint egyszerű képvi
selő maradt a házban. De midőn gr. Mikó 
Imre lemondásával Gorove közlekedés
ügyi miniszter let t , mindenki Szlávynak 
szánta a megüresült kereskedelmi tárczát, 
melyet ekkor átvéve, ennek ügyeit hűsé
gesen és nagy buzgalommal vezette egész 
a legújabb fordulatig. 

E héten tette le miniszterelnöki esküjét 
a király kezébe. 

Ha csak egy részét sikerül is valósitania 
a hozzákötött várakozásoknak, a rendkívül 
nehéz körülmények közt, melyeket örökségül 
átvett, már akkor is hálára kötelezi maga 
iránt nemzetét. De munkaerejét, tapinta-
tát, becsületességét és ismert jellemét tekin
tetbe véve, hinni merjük, hogy e tulajdo
nainak sikerülni fog oly kedvező fordulatot 
hozni be közéletünkbe, a mely még a vérme
sebb várakozást is kielégíti. Ugy legyen. 

A hold az e8t ködfátyolán át 
Felhők alól búsan rezeg, 
A szél lágyan lendítve szárnyát 
Fülembe dermesztőn zizeg. 
Az éj ozer rémet teremte, 
J)i kedvem élénk, nincs mi bánt, 
Oh mennyi tűz forrong erembe' 
És oh szivembe' mennyi láng! 
Megláttalak s szelid öröm volt 
Édes szemedből képemen, 
Szivem verése szíveden szólt. 
S tied minden lélekzetem. 
A szép tavasz rózsás mezében 
Kedves kis arczod lánggal ég, 
S e gyöngédség — egek! — reméltem, 
De méltó rája nem valék. 

De haj! a hajnalóra itt van, 
S e szíven válás kínja nyom, 
Oh mennyi a kéj csókjaidban, 
Szemedben mennyi fájdalom! 
Megyek s te állsz szemed lesütve, 
Rám nézsz s szemedben köny remeg . • • 
Oh szerettetni üdvek üdve! 
S szeretni mily üdv oh egek! 

Dömötör János. 

A házi élet és gazdálkodás Franczia-
országban. 

(Vége.) 

Isten hozott, isten veled! 
{Goethe után.) 

Szivem dobogta: „lóra mindjár t !" 
S míg gondolom, már kész a tett . 
A föld az est karjába r ing m á r , 
E j árnya leng a bérez felett. 
A tölgy már ködrunában álla, 
Min t óriási éji rém, 
H o l a csalitból éj homálya 
Száz barna szemmel néz felém. 

Sokkal nagyobb mennyiségű vagyon 
van szétoszolva Francziaország mindenik 
társadalmi osztályának kezei közt, mint a 
mennyit rendesen gondolna az ember. Az 
idegeneket meglepi a koldusok hiánya ma
gában Parisban is, és az rongyos szegények 
kicsiny száma, ahhoz képest, a mennyivel 
Londonban találkozunk. Igaz, hogy óriás 
vagyon sincs egy-egy kézben, vagy legalább 
igen kevés; nincsenek egyének, kiknek 
annyi ezer font jövedelmük van évenként, a 
hány nap van az esztendőben: de határtala
nul kevesebb szennyes nyomor és szegény
ség is van. 

A kényelmes lét ezen meglehetős áta-
lános voltának néhány okát mindjárt el
mondjuk; de az első és legfubb ok kétség
kívül a népesség gazdálkodó természete és 
szokásai. Nagyjából fejezve ki a dolgot, 
elmondhatjuk, hogy bármekkora legyen 
az egyénnek vagy a családnak jőve 
delme, az egészet soha sem költik el. Az őket 
állandóan vezető eszme a gazdálkodás. Alig 
van egyetlen család Francziaországban a 
vidéken, melynek fejei arra ne szoktatták 
volna magukat s arra ne szoktatnák gyerme
keiket mintegy magától értetőieg, hogy a 
gazdálkodást ugy tekintsék, mint létök egy 
részét; s egész életök ugy van irányozva és 
rendezve, hogy abban ez eszmét keresztül 
vigyék, a melyet soha sem veszítenek el 
szem elől. Kétségkívül ez eszme volt az, a 
mi nekik napi étkezésük idejét diktálta; (a 
franczia kétszer eszik napjában, d. e. 9—10 
és d. u. 5—6 órakor); oly kevés számú cse
lédet tartanak, a mint csak lehet, a kevés 
cselédet követelő háztartás egyik eredmé
nye lévén étkezési óráiknak. Mert az vilá 
gos, hogy a 10 órai reggeli és a 6 órai ebéd 

! sokkal több szabad időt engednek a cseléd-
, nek, mint a mennyi nálunk jut neki, a hol 
alig takarítják el az egyik ételt, midőn már 
a másikhoz kell teríteni. 

A gazdálkodás, a melyet igy a fölös-
, leges evés-ivás mellőzése s az azzal együtt 
! járó sok cselédé, eredményez, már magában 
í nem csekély mennyiségű; s ha semmi egyéb 
| nem volna is , ez maga meglehetős összeget 
í takarít meg egy esztendő alatt; azonban 
j ugyanaz a gondosság a pénz tekintetében, 
| kiterjed a háztartási költségek minden 
ágára. Nem mondunk sokat, ha azt állítjuk, 
hogy a gazdálkodás ép ugy benne van a fran

czia vérében, mint az angoléban a vállal
kozási hajlam: vagyis hogy náluk csaknem 
ez az egyetlen biztosnak elismert mód arra 
nézve, hogy az ember rendes üzletén vagy 
f .glalkozásán kivül magának egy kis pénzt 
csináljon. Valóban a franczia igen ritkán 
adja ki utolsó garasát olyan mellékes pénz-

! csináló vállalatokba, melyek minálunk oly 
gyakoriak. Mint nemzet, bizonyára kitanul-

í ták titkát azon amerikai gentlemannek, ki 
200 dollár évi jövedelmet vallott be az adó-

! szedőnek, s midőn valamelyik szomszédja 
! irigykedve kérdezte tőle, hogy csinálhatott 
össze annyi pénzt egy esztendő alatt, azt 
feleié neki: „értse meg ön uram, ezer dollár 

i tiszta hasznot kaptam saját üzletemből, a 
másik ezret pedig azáltal nyert ;m, hogy 
nem avatkoztam más ember üzletébe." A 
francziáknak gyakran szemökre hányják, 
hogy nem mernek nagy vállalkozásokba 
fo^ni; azonban a vállalkozástól való ide
genkedés csaknem kivétel nélkül onnan szár
mazik, hogy nem szeretnek kicsapni saját 

' foglalkozásuk köréből. De azt annál erő
seiben hiszik, hogy lehet vagyont szerezni a 
megtakarítás által, s legyenek bár más 
egyéb okai is Francziaország roppant va-
gyonosságának — a melyre talán e meg
jegyzések folytán vetünk egy tekintetet: — 
gazdagságának legfőbb oka kétségkívül né
pének takarékos természetében rejlik. A 
franczia parasztság, mint osztály, a leggaz
dagabb Európában. Egy tekintet a vidéki 
városok ékszerárusainak könyveibe meg
mondja az embernek, hogy minő nagy meny-
nyiségü igazi becses ékszereket vásárolnak 
a jobb módú gazdák egy-egy nevezetesebb 
alkalomra, minő például leányaik kiháza-
sitása. Igen ritkán vesznek mást , csak a 

, legbiztosabb kormányi zálogleveleket; pén-
I züket kétes bankokban soha sem koczkáz-
I tatják; s akár mekkora legyen jövedelmök, 
| arra törekesznek, hogy annak egy részét 
I mindig félre tegyék: ez oly szabály nálok, 
! a mely alól alig történik kivétel. 

A francziáknak nemzeti szokásaik, vala
mint a népnek érzülete, olyanok, hogy azok 
minden tekintetben elősegítik a gazdálko
dást és a vagyon-szerzést. Legelőször is 
náluk nem igen van elfogadott mértékű köz
vélemény. Akármi hibát követnek el, akár-
minemü bolondságot visznek véghez, saját 
maguk egyénileg felelősek érette. A fran-
cziákra igazán áll, hogy mindenki azt cse
lekszi náluk, a mi jónak látszik saját maga 
előtt. Kétségkívül ennek megvannak a 
maga rósz oldalai, de vannak jók is. Náluk 
egyik embernek sem jut eszébe azt nézni, 
hogy mit csinál a másik. Senki sem gon
dol ar ra , hogy ő is templomba menjen, 
mert szomszédja is o d a m e n t ; hogy ö is 
republikánussá legyen, mert a komája 
az. Senki sem fog olyan dolgot tenni, 
a mi rá nézve személyileg kellemetlen, 
csak azér t , mivel az szépnek látszik, 
vagy tisztességesnek tűnik föl, vagy mivel 
mások is ugy cselekesznek. Mindenik fran
czia — akármely társadalmi állásból — ki 
fogná nevetni még gondolatát is annak, 
hogy az ö társadalmi helyzete vagy uri 
volta csak a legparányibb mértékben is 
függhetne olyan esetlegességtől, hogy a 
csengetésre vájjon inas nyit-e ajtót vagy 
szobaleány; vagy hogy az inasnak van-e 
libériája vagy nincs? E közönynek oka az, 
hogy az úgynevezett pöffeszkedő urhat-
námság teljesen hiányzik a francziák jelle
méből. Az utóbbi porosz - franczia há
ború alatt sokat hallottunk a francziák 
gyengeségeiről, s tagadhatatlan, hogy a 
háború jellemük néhány legroszabb olda
lát előtérbe hozta. S csak igazságosak va
gyunk, ha elismerjük, számos jó tulajdonai-
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kat is, s ezek kí'zül való a nagy képű ur-
hatnámság hiánya. Sehol a személyes 
rangnak oly csekély súlya nincs, mint 
Francziaországban; sehol az ember jöve
delmének mennyisége iránt oly teljes közö
nyösséggel nem viseltetnek a többiek, még 
legközelebbi szomszédjai is. Semmivel sem 
részesitik több figyelemben a nagy birtok 
bérlőjét, mint a kicsinyét. Majdnem minden 
embernek megvan a maga kényelme, s elég 
pénze arra, hogy mindazt megvehesse, a 
mit bírni, óhajt, s igy kevés hely jut nála 
az irigységre — mellesleg megjegyezve, is
mét egy olyan vonás, a mely csaknem tel
jesen hiányzik a franczia jellemből. 

Az, a mit a vagyon fényének nevezhe
tünk, náluk semmit se számit, s gyakorlati 
józan eszük magas fokára mutat , hogy a 
születés vagy a vagyon esetlegét — ha szól
hatunk igy — pusztán tényleges és nem 
konventionalis értékük szerint becsülik. 
Társadalmilag a vagyon semmi kitüntetést 
nem ad az illetőnek, egyedül a hivatalos 
állás jogosítván föl az egyént az olyanra ; s 
ebből folyólag, például a legrégibb családu 
herczegnő helyet ad a város polgármestere 
feleségének. Átalánosan azt tartják, hogy a 
fVancziák jelleme frivol s nagy súlyt helyez 
a külső látszatra; s a mi némi igazságot 
kölcsönöz a ledérség vádjának, az a népnek 
természetes könnyüvérüsége, melynek kö
vetkeztében még a szerencsétlenség közepett 
is tudnak vidámak és jó kedvűek lenni; és 
viszont az ég alatt mit sem törődnek azzal, 
hogy olyas valamit mutassanak, a mit nem 
éreznek. A hajpor és az uszály egy cséppel 
sem teszi őket boldogabbakká; sokkal töb
bet adnak arra, hogy jól érezzék magukat, 
mint az elegáncziára, s el nem tudják 
képzelni, hogy mi angolok miért becsüljük 
annyira ezen járulékokat. Például egy gaz
dag kereskedő, vagy még magasabb társa
dalmi állású egyén, az esküvőre vagy más 
ilyen ünnepélyes összejövetelre ép ugy 
elmegy az omnibuszon, mint akármi más 
fogaton. Legyen az hintó vagy egy lovas 
bérkocsi: előtte csak une voiture, melyből 
egészen azzal a fesztelen nyugodtsággal szál 
ki, a mit annak az öntudata ád, hogy épen 
olyan alkalmas fogaton jött, mint akárki 
más Valóban ez a megbecsülhetetlen fesz
telen önérzet, a mely a franczia férfiakat 
és nőket minden korból és minden osztály
ból oly teljesen nevelt módoru lényekké 
teszi; s a könnyüség modorukban, — a füg
getlen cselekvéshez szokásból származva 
— rajok nézve oly előnyös ellentétet 
képez azon feszes modorral és stereo-
typpá lett szokásokkal szemben, a melye
ket az angoloknál találunk, a kik közt, 
oly nagy politikai szabadság s az irott és 
elmondott vélemények oly korlátlan sza
badsága mellett, talán a legkevesebb társa
dalmi szabadság van egész Európában *) 

Egy másik nemzeti szokás a francziák-
nál, hogy a családok együtt élnek, s nem 
tart annak mindenik tagja külön háztartást 
a maga számára: ismét jövedelmes forrása 
a gazdálkodásnak. Mig az apa és anya él
nek, a gyermekek, — akár házasok, akár 
nem, — a dolog természeténél fogva nálok 
laknak. Mikor az apa meghal, az anya meg
tartja régi helyét mint a család feje, a 
melyből semmi esetben el nem mozdíttatik, ŝ  
a dolgok menetében alig történik valami 
észrevehető változás. Az anya halálakor a 
legidősebb fiu igen gyakran megvásárolja a 
maga számára az egész vagyont, a melynek 

*) Ez természetes eredménye az erős és hatalmas tár
sadalmi közvéleménynek, mely természeténél fogva egy-
formásitja az embereket, s mint minden nagy ha*alom, 
többé-kevésbbé zsarnoki, de a melynek ismét megvannak a 
maga másnemű nagy áldásai, melyeket az angol bajosan 
adna oda cserébe a fesztelenebb modorért. — S. F. 

a törvény értelmében el kell adatnia, ki
fizetvén abból pontosan a többieket, legye
nek azok fiuk vagy leányok. S a legtöbb 
esetben és a családok nagyobb számánál a 
vagyonnak ez az egyenes felosztása igen 
nagy ösztön gyanánt szolgál az erő-kifej
tésre. A legöregebb fiúnak, ha elszegé
nyedni nem akar, meg kell erőltetnie ma
gát, és sem kezét, sem fejét nem hagyhatja 
heverve. De térjünk vissza más áldásaihoz 
a családok együttélésének. E szokás csodá
latos haszonnal működik mindenik társa
dalmi osztály kebeleben. Az alsóbb osztá
lyoknál valóságos áldás az a gyermekekre 
nézve, a kik mellett igy mindig van valaki, 
a ki rajok vigyáz, a helyett hogy — mint 
Angliában gyakori eset — saját tetszésökre 
hagyatnának az utczákon, vagy bezáratná
nak egy padlás-szobába a legidősebb nővér 
felügyelete alatt, ki a legtöbb esetben még 
maga is gyermek s alig nagyobb a többiek
nél. A mi szegényeink kénytelenek vagy 
ezt tenni, vagy pedig még szegényebbekké 
lesznek az által, hogy a nő otthon marad, 
hogy a gyerekekre ügyeljen s elvonja azt 
az összeget, melyet az ö keresménye adna a 
közös házi költségekhez. A francziáknál e 
kettő közül egyik se történik; a gyerekek 
soha sincsenek magukra hagyva s az anya 
sem kénytelen otthon maradni az ö ked
vükért. Ellenkezőleg ö is elmegy dolgozni, 
ép oly rendesen mint férje, ott hagyva a 
fazekat a tűz mellett s a gyermekeket 
saját vagy férje anyjának gondjai alatt. 

A felsőbb osztályoknál ezt a rendszert 
hasonló jó eredményekkel gyakorolják a 
család ifjabb tagjaira nézve. It t a szülök 
élnek a nagy világban s betöltik ott azon 
társadalmi kötelességeket, melyeket többé-
kevésbbé mindnyájan tartoznak betölteni; 
fentartják az ismeretséget barátaikkal, s 
mulatnak különböző módokon és mérték
ben, a mig kicsinyeik, a helyett hogy a 
cseléd, vagy legjobb esetben a nevelőnő ke
gyelmére lennének bizva; gyönyörűségei és 
édes gondjai a nagyanyának. Ez által kettős 
czél van elérve: több pénzt meg lehet ta
karítani és többet lehet azzal tenni, mint 
nálunk, s a gyermekek gondos és gyöngéd 
felügyelet alatt vannak, a helyett hogy el-
hanyagoltatnának. 

A sok különböző ok között, melyek a 
francziák rendkívüli vagyonosságát eszköz
lik (a mely vagyonosságnak nagyságát oly 
szembetünöleg kimutatta a legutóbbi állam
kölcsön kibocsátása), egyet kell még meg
említenünk, a mely mind eredményeiben je
lentékeny, mind egyik sajátsága a franczia 
fajnak. Az összes foldmivelö és iparos osztá
lyoknál a nők egyaránt dolgoznak a férfiak
kal, s igy megkétszerezik a népesség ezen 
nagy kontingensének munkáját, de jövedel
mét is. 

Azt mondják az észlelők, hogy sehol egy 
országban sincs a nőknek oly nagy, indirekt 
befolyása az állam kormányára és politikai 
életére, mint Francziaországban. Ugyanaz 
a megjegyzés alkalmazható az állam keres
kedelmi életére is. A franczia nőknek átalá-
ban éles eszük s magasabb, rendező képes1 

ségü lelkük van, s ezen kivételes tulajdo
nokat sehol jobban nem érvényesíthetik, 
mint midőn ellenőrzik és irányozzák férjeik 
üzletét, a kik vagy betegek lehetnek, vagy 
távol vannak, vagy épen már nem élnek. 
Soha eszébe nem jut az özvegynek, hogy 
azért, mert özvegyen maradt, eladja az üz
letet, a mely rá virágzó állapotban szállt s 
visszavonuljon a magán életbe. Ellenkező
leg az épen point d1 honneur előtte, hogy 
vigye a ház ügyeit épen ugy, mintha azt 
semmi csapás nem érte volna, s azon javí
tásokkal és gyarapodással hagyja az üzle- i 

tet gyermekeire vagy örököseire, a melyeket 
az idő és a változtatások képesek voltak 
eszközölni. S ezen feladat betöltésében szinte 
csodálatra méltó, hogy milyen sok a feltűnő 
siker és milyen kevés a bukás. Ehhez még 
egyszerűen hozzá tehetjük, hogy Franczia
országban minden kereskedés a legóvatosabb 
elvek szerint vezettetik, és hogy az olasz 
közmondást, mely „koczkáztatja akis halat, 
hogy vele nagyobbat fogjon" — ott sohasem 
találták volna fel. 

íme ezekben vetettünk egy pár futó te
kintetet a francziák átalános és nagy va-
gyonosságának okaira. Befejezésül idézzük 
egy franczia nő mondását, melyet a jöve
delem és kiadásokra nézve mondott beszél
getés közben, s melyben czikkünk fő állítá
sai is még egyszer össze vannak foglalva: 
,,La vie n'est pas chére chez nous, et mérne 
si elle l'était, nos usages ne les sönt pas." 
(„Az élet nem költséges nálunk; s ha még 
az volna is, szokásaink nem azok.") 

Baráth Ferencz. 

Sir John Bowring. 
(1792—1872.) 

Ma, midőn közügyeink s irodalmunk a 
haza határain tul is mindenütt figyelemben 
részesülnek, a szolidaritás által, melylyel a 
mivelt európai nemzet-családhoz sokképen 
vagyunk kötve: talán még jobban tudjuk 
méltányolni azon kevés külföldiek érdemét 
nemzetünk iránt, kik akkor is érdekkel 
viseltettek irántunk, s a múlójpillanatnyi 
figyelemnél többel tisztelték meg nemzeti 
és irodalmi törekvéseinket, mikor a többi 
világ s a legmiveltebb nemzeteknek még 
tudósai is, létezésünkről sem tudtak, s ha a 
magyar név a beszélgetésben esetleg előfor
dult, ahhoz csak oly fogalmat kötöttek, hogy 
Magyarország Ausztria egyik provincziá-|a 
s a magyar nyely vagy a németnek, vagy a 
szlávnak egyik, irodalmilag nem is müveit 
dialektusa. 1848 előtt nem sokat tudott ró
lunk a világ. Félnomád népnek tartottak s 
Európa czivilizácziója közepette a barbár
ság képviselőinek képzeltek. t Egy Paget 
Jánosnak, egy De Gerando Ágostnak kö
szönhetjük, hogy rólunk a világnak először 
adtak helyesebb fogalmat s politikai és 
miveltségi viszonyainkat igaz világításban 
mutatták föl. 

Sir John Bowring még az említetteket 
is jóval megelőzte rokonszenvével s figyel
mével nemzetünk s jelesen irodalmunk 
iránt, s öt méltán nevezhetjük nemzetünk 
legrégibb barátjának a jelen századbeliek 
közül. Ö már 1830-ban egy egész kötetet 
adott „The poetry of the Magyars" czim 
alatt, költőinkből angol fordításban. Har-
minezhat év múlva (1866-ban) ismét egv 
kötetet,csupán Petőfiből; s most élete késő 
alkonyán Jókai müvei fordításával foglal
kozott. Rokonszenve, mely először fordult 
irodalmunk felé a külföld tudósai és 
nyelvészei között, nem szűnt meg mun
kás lenni akkor sem, mikor már többen 
kezdettek foglalkozni velünk; s barátsága 
melegét az aggkor sem volt képes lehűteni 
nemes szivében. 

Most, midőn múlt hó 22-én élete 81-dik 
évében Claremontban bekövetkezett halá
lának híre hozzánk jutott s benne Akadé
miánknak és a Kisfaludy-társaságnak külső 
tagját veszítjük el , méltó: tisztelettel és 
rokonszenvvel emlékeznünk meg nemzetünk 
e régi és hü barátjáról. 

Bowring János Larkbeare-ben, Exeter 
egyik külvárosában született 1792. október 
17-kén. Atyja kereskedő volt s posztó-kivi
teli üzlettel foglalkozott Khina és Spanyol-

-> 
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ország felé. János fia már 14 éves korában 
tevékeny részt vett atyja üzletében; s szá
mos nagyobb utazást tett az üzlet érdekei
ben, Spanyol-, Orosz, Finn-, Svéd-, Német
országba. Nyelveket kellé tanulnia, a mire 
gyermekkorától ép oly nagy kedve, mint 
tehetsége volt. De ő nyelvismereteit nem
csak az üzlet érdekében hasznosította, hanem 
az országoknak, melyekben utazott, szoká 
sait s irodalmát is szorgosabb megfigyelés 
és gondos tanulmány tárgyává tette. Ily 
utón, már fiatal korában, mint polyglott 
(sok-nyelvü) lön ismeretessé, s nem egyszer 
neveztetett az „angol Mezzofanti" - nak. 
Nyolcz nyelvet beszélt s azonkivül vagy ti
zen olvasott, több-keve3ebb folyékonysággal. 
A nyugoti és a klasszikus nyelveken kívül 
nem közönséges jártasságot szerzett Európa 
keleti országainak nyel
veiben, melyek rendesen 
elkerülik a nyugoti nyelv-
s irodalomtudósok figyel
mét; i g y a lengyel,orosz, 
s azzal rokon több szláv 
dialektust, s végre az egé
szen külön nyelvcsalád
hoz tartozó magyart is 
meglehetősen sajátjává 

tette. Különös előszeretet
tel viseltetvén az irodal
mak s kivált a költészet 
iránt, e kedveletének és 
nyelvismereteinek követ
kezménye lön, hogy nem 
kevesebb mint harmincz 
nyelvből adott mii-, és 
egyéb fordításokat, és pe
dig oly nyelvekből, me
lyeket az angol irodalom 
azelőtt alig vett számba: 
oroszból, lengyelből, dán
ból, magyarból, hollandi
ból,^ németen és spanyo
lon kivül. Mint polyglott 
jött közelebbi ismeret
ségbe a nagyhirü állam
bölcsész Bentham Jere
miással, ki összes müvei 
szerkesztését és kiadását 
is ráhagyta, s hogy e fel
adatot derékul és hiven 
oldotta meg, az nem utolsó 
és nem legkevésbbé hasz
nos, irodalmi érdemei 
közt. 

Minket, természetesen, 
magyarból tett műfordí
tásai érdekelnek legjob
ban. Mint emiitök, már 
1830-ban adta ki a „Ma-
gyjirok költészete'' czimü 
gyűjteményét, egy 300 s 
néhány lapra terjedő csi
nos gyűjteményben, me
lyet Toldy „Handbuch"-
jából válogatott ki, ez úttörő s nagy érdemű 
gyűjteményből, m' ly német életrajzok s szö
veg kiséretében, a magyar költészet váloga
tott gyűjteményét (Vörösmarty-ig) először 
vezette volt be a külföld elé. Bowring 25 ma
gyar költőtől 90 darabot mutatott itt be az 
angol közönségnek, az eredeti müvek vers
mértékei- és rímeivel, többi közt Vörösmarty 
„Cserhalom"-ját is, hexameterekben;Himfy 
néhány szép dalát, az eredeti Himfy- stró
fában stb. Talán még feltűnőbb, hogy nép
dalainkból, melyek még akkor alig voltak 
irodalmilag ismeretesek s csak egy-egy 
Kisfaludy Károlynak és Vörösmartynak 
szolgáltak irodalmi mintákul, ő többet 60-
nál fölvett gyűjt' menyébe. ízlésére és mű-
érzékére mutat, hogy ő a költészet e vadon 
termett virágaiban is fölismerte, idegen lé

tére, azt az őserőt, melyet saját magunk is 
csak Petőfi óta tudunk igazában méltány-
lani. S azokat és müköltöinket az ő for
dításai csatornáján israertd meg először 
nemcsak Anglia, hanem az egész mivelt 
külföld, többi közt Göthe i s , ki oly szépen 
tudta írni a nehézkes német (hangsúlyos) 
hexametert, s bámulva olvasta a „Cserha
lom" még nehézkesebb angol hexametereit. 

Bowring második magyar költeményes 
kötete, az angol Petőfi, hűség tekintetében 
jóval hátrább áll az elsőnél. Bár tagadha
tatlan, hogy így is nagy érdeket költött 
Petőfi iránt, s az eredeti sajátos varázsa nem 
veszhetett el a gyarló fordításban egészen, 
de tagadhatlan az is, hogy Bowving Petőfi
jében mi magyarok a mi legnagyobb köl
tőnkre alig ismerhetünk. E sajnos tény 

Bozók vára (Hontmegyében ) 

abban a körülményben leli magyarázatát, 
hogy mig első gyűjteményében Toldy karján 
s útmutatásai mellett adta Bowring a mit 
adott, Petőfinél sokkal gjengébb kalauzra 
akadt: Kertbenyben. Valószínűleg sokat fe
lejtve fiatalabbkori magyar tudományából, 
kénytelen volt Petőfi fordításában egészen 
Kertbeny szerencsétlen fordításaira támasz
kodni. Hogy az angoloknál így is figyelmet 
gerjesztett, a magyar Burns, az bizonyára 
saját érdeme, melynek varázsát a Kertbeny 
keze sem birta egészen letörülni róla. 

Bowringnak mindkét gyűjteménye egy-
egy megérdemelt megtiszteltetést vont maga 
után magyar részről. Az elsőért az akadé
mia íüzte <"t külföldi tagjai sorába. Az 
utóbbi után, nem csupán ezért, hanem áta-
lában a magyar irodalom ismertetése kö

rüli érdemeiért a Kisfaludy-társaság válasz -
totta meg külső tagjává. 

De ideje Sir John Bowring életének 
külső körülményeire térnünk, mert ő nem 
soká maradt a posztó-üzlet szűk korlátai 
között. 

Nyilvános pályája 1822-ben kezdődik, 
mikor az angol kormány által, némi diplo-
matiai megbízatással, Németalföldre külde
tett. Hasonló megbízatásban járt 1830-ban 
Francziaországban s egymásután Egyptom-
ban, Syriában, Lombardiában, Toskanában, 
Rómában és Svájczban. Küldetései eredmé
nyei a Kékkönyvben olvashatók. Két izben 
volt Belgiumban is s 1838 ban a Berlinben 
tartott vámegyesületi nemzetközi értekez
letben képviselte Nagy-Britannia érdekeit. A 
szabadelvüség s jelesen a szabad kereske

dés hivei közé tartozván, 
egyike volt a manchesteri 
iskola alapitóinak, mely
nek első czélja az akkori 
gabona-törvény eltörlése 
volt. Hogy mily beható-
lag foglalkozott kereske
delmi kérdésekkel, s mily 
nyomatékos volt Ítélete e 
részben, kitűnik abból is, 
hogy a minden európai 
nyelvre lefordított s a be
viteli vámokról szóló mü 
legnagyobb részben tőle 
eredt s Sir Róbert Peel 
nem egy eszméjét és ter
vét fogadta el s vitte ke
resztül. 

A parliamentbe először 
1834-ben lépett; ekkor 
Kilmornoch-, 1841-ben 
Bolton kerületeit képvi
selte. A parlamentben leg
inkább kereskedelmi és 
pénzügyi kérdéseknél szó
lalt föl; de élénk részt vett 
a politikai és társadalmi 
reformkérdésekben is. 

1844-ben Khmába kül
detett; s a kantoni britt 
konzulságot vette által. A 
lovagrendbe emeltetvén, 
1838-ban Hongkong kor
mányzójává s angol kö
vetté neveztetett ki. Ez
úttal látogatta meg Siamot 
is, s irta érdekes s ép oly 
tanulságos mint mulat
tató könyvét ez országról 
és népéről. Élénk keres 
kedelmi ósszeköttetést is 
hozott létre Siammal s 
annak uralkodóját, ké
sőbb, mint felhatalmazott 
képviselte az európai ud
varoknál. 

1859-ben Európába 
visszatérvén, baroneti rangra emeltetett; 
s még 1861-ben utoljára részesült poli
tikai kiküldetésben, Olaszországba. Szép 
vagyonnal s virágzó körülmények közt lé
pett vissza a közélet teréről s Exeterben 
magánbirtokán élte le napjai alkonyát, 
nem fogyó érdekkel kisérve mindvégig a 
közélet s kiváltazirodalmi és társadalmikér
dések fejlődését. Hogy érdeklődése, leg
utóbbi életszakában is, a régi elevenség 
gel terjedt ki reánk is, arra büszkék lehe
tünk. Az emberiség, szabadság és felvilá
gosult haladás e nemes szivü barátjától tt 
rokonszenv tanujelei kétszeresen becsesek 
lehetnek előttünk. Hazánkat csak egyszer, 
talán 1827-ben látogatta meg. Másodszor 
1866-ban akarta; de ebben az osztrák-porosz 
háború kiütése akadályozta meg. 
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Munkálkodni késő vénségben sem szűnt 
meg. Még az idén is élénk részt vett egy 
fontos humanisztikus kérdés tárgyalásában: 
a londoni börtönügyi kongresszusban; s 
csak nemrég olvastuk, hogy zsoltárokat és 
hymnuszokat adott ki gyermekek számára. 
81 éves kora daczára is várat
lanul lepte meg a halál. Sir 
John két izben nősült, s több 
gyermeke (fiai) maradtak hát
ra; ezek egyike Edgár Alfréd, 
ki jelenleg parlamenti tag, szin
tén fordított Petőfiből néhány 
darabot s adott is ki néhány 
kísérletet az „Once a week" 
czimü hetilapban. 

—á 

erőszak utján is érvényesíteni igyekeztek igé
nyeiket, sőt Fáncsi György épen ez időben, hogy 
a prépostsági javakat sikeresebben védhesse és 
megtarthassa, a prépostságot erősséggé alakította; 
és valószínűleg ez időből való e vár máig is fenn
álló erőditvényeinek legnagyobb része. A. Fáncsi 
család fenn is tartá magát e birtokban egy száza-

-r.-

B o z ó k v á r a . 
Hontmegyének észak-keleti ré

szében, Korpona alatt, ettől egy 
órányira fekszik Bozók mezőváros, 
a bozóki prépostsági uradalom 
feje, régi, most is lakható várral. 
Alapjaiban a vár valószínűleg 
egykorú a prépostság alapításával, 
s azzal együtt közös viszontagsá
gokon ment át. 

A prépostságot sz. László ki
rály nővére Zsófia, ennek férje 
Lampert és fiók Miklós I I . István 
király korában 1130. táján épített 
kolostorral és annak adományzott 
javakkal alapiták meg, és az ala-
pitványt legelőbb I I . Béla király 
1135-ben, s utána több királyunk 
megerősité. A régiebb századok
ban — mint Mátyás király alatt 
is, — a prépostságnak birtok vil
longások miatt főképen a közel 
fekvő Korpona várossal lévén baja, 
ennek folytán Bozók nem egyszor 
— mint 1338-ban Mihály prépostnak mjgsebzése 
alkalmával — véres jeleneteknek vala színhelye. A 
mohácsi vész után még nagyobb mérvet öltött 
hazánkban a birtokragidozás mételye. 1530 ban 
a történeteinkből ismeretes gyarmati Balassa 
Zsigmond küldött zsákmányoló csapatot a ko
lostorra, mely azt minden egyházi értékes edé
nyeitől megfosztá, 
a kolostor atyáit 
pedig részint szét-
veré, részint meg-
gyilkolá. Alig tiz 
év múlva a ko
lostor prépostját 
Zavary Mátyást 

Pál/fy Péter, ki 
ekkor a csábrági 
vár ura volt, e vár 
őrsége által kon-
czoltatá föl, és e 

hatalmaskodás 
után természete
sen a bozóki vár
nak is urává lőn 
Pálffy, mig őt ab
ból a hatalmasko
dó Balassa Meny
hért nemsokára ki-
forgatá. így ke
rült a prépostság 
birtoka a bozóki 
várral együtt a 
Balassák birto
kába, kik azt Pé-
chyJános parancs
nokságára bízták. 
A Balassák közül 
B ,lass,i Zsigmond 
a bozóki várat 

1559-ben végren-
deletileg nejének 
dennaiFáwcíi Bor
bálának hagyományozá. E hölgynek nyolcz 
évvel utóbb történt halálával a vár testvé
rére Fáncsi Györgyre maradt; de a birtoklás 
fölötti viszály ezután sem szűnt mog: egyrészről 
az ország rendéi törvényhozás utján rendelkez
tek a prépostságnak visszaállításáról (1567: 31. 
t--cz.); mig másrészről a B lássa és Fáncsi családok 

is elég része volt, ét Tököly Imre korában aötn 
kerülhette el balsorsát. Mint erősség fogházul is 
szolgált és épen ez okból lőn legutoljára egy gyá
szos vérengzésnek tanujává; ugyanié Balassa 
Imre, Tököly hive, ki e vár birtokára vágyott, a 
bonne őrzött foglyokat nyervén meg tervei kivi
telére, ezek a várat elárulák és Balassa kezére 

játszák, minek következtében a 
vár parancsnoka Dobis atya, a 
várkapitánya Móra István, és az 
oda szorult korponai plébános az 
ellenfél kezébe esvén, 1678-ban 
lefejeztettek. Ezután még 1681-
bon fordította figyelmét az ország 
e várra, mert 7-ik törv.-czikkében 
azt megerősíttetni rendeló. A ké
sőbbi kor kevesebb súlyt fektet
vén efféle erődökre, Bozók vára is 
t"ibbi társával csak emlékül maradt 
az utódokra. N. I. 

XN«S?5$?^§^ 

Sir John Bowring. 

don keresztül; innen van, hogy még 1031-ben e 
j várparancsnokául olvassuk Fáncsi Gáspárt. Dá 
I nemsokíra, ismét egy hölgy által, fordulat állott 
be. Fáncsi Pálnak n'je Balassa Szidónia a pré-

' pos'ság egy részét a nagyszombati jezsuitáknak 
j adományozta, utánaSzelepcsényi esztergomi érsek 
i 1685-bon a bozóki uradalom többi részét is visz-

Sirboltok a bécsi Szent-I-tván templom alatt. 

i szaszerezvén az egyház részére, ez utón később a 
! bozóki vár és uradalma a pesti egyetem és köz
ponti papnövelde birtoka lőn, és az jelenleg is. 

Mint az előadottakból láttuk, — Bozók vára 
idegen ellenségtől érintetlen maradt; ennyire föl, 
a bánya-városok érdeke miatt, tanácsos volt a tö
rököt nem boc.-átani, de a véres jelenetekben igy 

Egy földalatti halott város. 
A Szent-István temploma előtt 

B.'csben mindennap ezer meg ezer 
ember halad el, a nélkül, hogy 
arról egyebet tudnának, mint hogy 
az Európa egyik legnagyobbszerü 
imaháza, és tornya első helyen áll a 
világ legmagasabb épületei közt. 
Aránylag kevés ember vizsgálta 
át ŰZ óriási épület belsejét s vi
lághírű tornyáról kevesen tekin
tettek szét a büszke császári város 
épülettömkelegén. De még keve
sebben lehetnek azok, a kik aSzt.-
István-templom földalatti helyi
ségeit megtekintették, melyek nem
csak a roppant épület alatt terül
nek el, hanem messze kiterjednek 
az egész templomtér alatt, sőt ennél 
is tovább, egészen a szomszédos 
házak alá. Egész földalatti város 
nz terjedelmes boltozatokkal és 
folyósokkal, melyekről tulajdon-
képon azt sem tudják, hogy med

dig terjednek. E téres földalatti helyiségek 
„Szent-István katakombái" név alatt ismeretesek, 
és eleitől fogva temetkezési helyül szolgáltak, 
ugy hogy azokból egy valóságos „halottváros'-
nőtte ki magát. D t 'bárminő vastag kőfalakból éi» 
óri isi kődarabokból épültek is e szilárd boltoza
tok, melyek egyszersmind a templomnak is alapul 

szolgáltak, az ide 
temetett halottak 
mégsem találhat
ták föl az óhajtott 
nyugalmat. Idők 
folytával több fo
lyosót és bolto
zatot fölnyitottak. 
Némelyeket a kí
váncsiság birt rá, 
hogy e halottas 
helyeket fölkeres
sék, másokat ku
tatási vágy, ismét 
másokat más ér
dekek ösztönöztek 
a halottak nyugal 
mának kegyelet
len h áborgatására. 

A Szent-Ist
ván-templom ka
takombáit sokan 
leirták, de érde
kesebb leírást alig 
találhatnánk an
nál, melyet Stifter 
Adalbert német 
költő hagyott hát
ra. O az egész föld
alatti halottvárost 
bejárta s egyes ré
szeinek borzalom
gerjesztő látvá
nyát valóban mes
teri kézzel ecíe 

teli. Mutatványul álljon itt ama jelenet leirása. 
mely a katakombák egyik boltozatában tárult 
eléje és a melyet a mellékelt rajz a valóságot 
megközelitőleg igyekszik feltüntetni. 

,,Itt épen a templom főoltára alatt ál
lunk" — monda egyik vezetőnk s fáklyájával egy 
sötét boltozat felé világitott. E pillanatbm tör-
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ténetesen mindnyájan elhallgattunk s az orgona 
mélyen, tompán zúgó hangjai tisztán, világosan 
lehallatezottak a templomból. Mintha összebeszél
tünk volna, megállottunk s néhány pcrczig hall
gatóztunk, mig az orgona elhallgatott, s azután 
ismét magasabb, szelidebb hangon megszólalt és 
e hangok bámulatos tisztán és kedvesen hatoltak 
le hozzánk a boltozaton keresztül. 

Végre minden elcsöndesült s mi tovább ha
ladtunk. Mily csodásan hat a zone a lélekre! 
Néhány perczbe került, mig újból tájékozni tud
tam magamat s képzelmem ismét hozzá szokott e 
földalatti termekhez, pedig meglehet, hogy az is 
halotti dal volt, mely onnan felülről hozzánk 
hatolt. 

Most ismét egy uj csarnokba jutottunk s a 
mint az oszlop mellől kiléptem s magam elé vilá
gítottam, egészen visszaborzadtam. Egy férfi-alak 
támaszkodott a falhoz mereven; lábainál egy má
sik ült összezsugorodva, karjait mellén keresztbe 
téve s fejét, mely csak lazán függött össze nya
kával, oldalvást egyik vállára hajtva; egyik sa
rokban egy nő guggolt összeesve, meggörnyedve, 
szintén keresztbe font karokb.l és a falak mellett 
ismét mások ültek vagy voltak oda támasztva, — 
és a mint még távolabbra magam elé világitoltam, 
megint mások tünedezttk fól — csupa holttestek 
és múmiák, az egyik nyitott, a másik borzasztóan 
összeszorított ajkakkal és állk pczákkal, egyik 
végig nyujtózkodva, másik összehúzódva és csak
nem mindnyájan keresztbe tett karokkal, a hogy 
a koporsóban elhelyezték őket t s mind a legutol
sóig eltorzult vonásokkal; de az arczvonások éa 
testalkatok egészen az elborzadásig fölismerhetők 
voltak, m'ntha csak tegnap temették volna el őket; 
mert itt, magam sem tudom miként, de semmi 
rothadás és poriadás nem mutatkozott, hanem a 
bőr szépen kiszáradt é-s tapintása olyan volt, mint 
a finoman kikészített bőré, a húsnak sejtszövete 
szintén kiszáradt és a bőrt, mintha fűrészporral 
tömték volna ki, telve tartotta, ugy hogy még az 
izmok is megtartottak ruganyosságukat,pálczáink 
nyomásának engedtek s csendesen ismét kidagad
tak, mikor a nyomás megszűnt. 

Sajátságos, kísérteties látvány volt az, mely 
az érzelemre és képzelemre egyaránt hatott. A 
porlatag tárgyakból egész halom emelkedett a 
boltozat fala mellett; ruharongyok nyúltak ki be
lőle, közbe-közbe fadarabok is; itt-ott egy-egy kéz 
vagy láb tűnt elő valamennyi ujjaival, és a halom 
tetején, mint Márius Carthago romjain, egy össze
görnyedt alak ült vagy feküdött hosszában elte
rülve; ismét mások fenállottak s bárha egykor 
sértetlenül álltak ott, a hogy épen odahelyezték, 
az emberek go: oszaága még sem hagyta őket 
érintetlenül, mert sokan közülök szét voltak 
tépve, hol egy karjok, hol a fő, hol egyéb tagok 
hiányoztak — és talán az idő is megtette a ma
gáit, — különös, hogy a testek megmaradtak, de 
ruházatuk egészen szétmállott és porrá lett s csak 
ott maradtak meg egyes rongydarabok, a hol a 
törmelék azokat elfedte s a porladástól megóvta; 
ezeknek még a kelméjük is fölismerhető volt, több
nyire vászon és selyemszövet, az utóbbi különösen 
szilárdan éa vastagon szőve . . . . 

. . . . Kérdeztük a vezetőket, hogy csak
ugyan teljességgel nom lehet-e tudni, kik lehet
tek azok, a kik ott előttünk álltak, ültek vagy fe
küdtek? 

.,Lehet, hogy a templom levéltárában föl 
vannak jegyezve" — feleié az egyik, — »hogy 
átalában kiket szoktak ide temetni, de minthogy 
már több száz esztendejénél, hogy ide épen senkit 
se temettek, ma már senki sem tudhatja, hogy ez 
vagy az ki lehetett. Egy időben nagyon rávetet
ték az emberek magukat, hogy a Szent-István sir-
boltjába temetkezhessenek, hosy uriaa és háborí
tatlan pihenő helyre tehessenek szert!" 

Előkelő éa háborítatlan pihenő hely! mintha 
valami e földön háboritatlan és örökké való 
lenne! 

Eszembe jutott a rege Attila hun királyról, 
kinek holtteatét arany koporsóba tették, az aranyt 
ezüstbe, az ezüatet vasba a ezt végre kőkoporaóba. 
Ekkor egy folyót kitéritettek a medréből, mély 
gödröt ástak ágyába éa a koporaókat abba bocsá
tották le, a azután a vizet ismét visszavezették 
előbbi csatornájába; — sőt ezzel sem elégedtek 
meg, hanem azokat, kik e munkánál foglalatos
kodtak, mind legyilkolták, hogy senki se tudja 
meg a föld kerekségén, hogy hova van eltemetve 
a hun király! — De jöhet egy nap, mikor a folyó 
vahimi nagy áradás alkalmával kisepri ágyából az 
is apót éa porondot vagy vizi művet fognak oda 
épiteni a a regi folyamágy helyén kert vagy 
szántóföld lesz: e napon a koporaókat meg fogják 

találni, az aranyat és ezüstöt kiemelik s a királyt 
kidobják a falu szemétdombjára. Ea így jár min
den dicsőség! mert ránk gyarló halandókra nézve 
nincs hely az egész világegyetemben oly állandó, 
hogy azon örök időkre híresekké lehessünk. 

Mikor e földalatti halottvárosból 
kijutottunk, csendes novemberi eső hullt alá az 
égből. A legerőteljesebb férfi keble ia könnyeb
ben lélegzel a szabad levegőn. Este volt; épen a 
lámpákat gyújtogatták meg, melyeknek fénye a 
boltkirakatokban felhalmozott arany-, ezüst- éa 
drága aelyomárukra vetődött, értékes rongyokba 
öltözködött emberek jártak föl s alá előttünk; 
csillogó fogatok robogtak a köveeeten, a Szent-
István tornya óriás gyanánt emelkedett a magasba 
mögöttünk s vidám csevegés, nevetgeléshallatszott 
mindenfelől a fenj árban úszó házak előtt. 

Magam pedig mintegy nehéz álomba me
rülve bolyongtam lakásomig s mellettem a meg
foghatatlan, kitanulhatlan emberi élet hullámzó 
áramlata zajlott ide s tova. 

Magyar házassági szokások. 
III . 

Leánykérés. Eljegyzés. 
Gyönyörködő szemmel nézi az apjuk a fej

lődő, a napról napra komolyabbá váló viszonyt a 
vagy négy-öt idylli vasárnap délutánt végig bó-
biakól a gyerekek kedviért, de különösen az any-
jok tanácsadása folytán, a ki erősen a szivére kö
tötte az öregnek a kocama-kerüléat, nehogy a le
endő „vejem uram" ugy hamarosan, a jó példa 
után induljon. . . 

Megeredt már a pletyka falu hoaazant, s még 
sorba nem került eladók és suhanczár legénykék 
ötször-hatszor elténferegnek a lányos ház előtt, a 
hol a világ láttára ugy irul-pirul a szerelmes pár, 
akár a főtt rák. Hej de ez a pirulás jól esik azért; 
mert azt az ökölnyi gyerek ia tudja, hogy a fél 
utcza csak irigylendő boldog állapotuk megcso
dálására jár el előttük, még ha a túl oldalról kéne 
is átkerülni. 

Ez alatt pedig múlik a nyár erőaen s az esték 
szokatlanul hamar kezdődnek a hűvösek ia egy 
kisaé az őszi esti találkozások; ennek a körül
ménynek pedig annyiban van jelentősége, hogy a 
közeledő ujbor-idényt, —mint a házasságra legked
vezőbb alkalmatosságot— mintegy előre bejelenti. 

Ilyenkor aztán jobbról-balról minden fa erő
aen mozdul. A lelkiismeretes gügyü valamennyi 
ütegét a harczba állítja ; foltozza a jóhirnéven az 
ellenség által ütött csorbát s a csatasikot oly kel
lemes trainirozás alá veszi, hogy azon már egy 
különben ia sok szép tulajdonsággal biró, bátor — 
házasulandó legénynek nagyon könnyű a győze
delem. 

Hogy el ne felejtsem, az olyan gügyüt, a ki 
jobb módjánál, vagy állásánál fogvást olyan hely
zetbon van, hogy őt a legény kérő násznagygyá is 
választhatja, „gyalog sáí«n"-nak nevezik; azért 
kell ezt említenem, mert mikor már a kölcsönös 
ismerkedés az emiitettem pontig előhaladt, akkor 
a gyalog sátán szerepe kezdődik. 

— András bátya, ha gondolná kend, beál-
lithatunk-e már lovastul, kocsistul ? 

— Jó lesz biz az! de ha kergetnek, — te 
maradsz hátul. 

Hagyományos szokás szerint aztán egy szom
bat este kitüzetik a tisztességre. A rósz szél 
megviszi a dolog neszét a lányoa házhoz ia, a hol 
aztán sietnek tyúkkal, kalácscsal fogadni a várat
lan szerencsét. A lelkem ,,mennyegző", a párnap 
óta már szokatlanul izgatott éa szórakozott eladó 
olyan fényesre aurol tepsit, serpenyőt, hogy csak 
ugy tündöklik bele a konyha. Cziczkötők, festő-
tül való kaczabajkák, delin szoknya, alsó, fölső, 
legfölaőbb suhogósra vasalt szoknya-halom kényes 
hányavetiséggel terjeng a kemencze melletti fo
gason. Ágy föltornyositva a szokottnál kétszer 
magasabbra; a szép, festett madarakkal ékeskedő 
asztalra hófehér abrosz terül; szoba-padlat (föld
ből) meg konyha-padlat, a házelejére vett sárga 
földfesték maradékával tetszetősre mázolva, hogy 
a hova egy l;ényes lépéaü legény-csizma oda 
nyomja a sarka formáját, hetekig ott marad a 
nyoma. Van annak is haszna olyan bolondos fiatal 
leány előtt, a ki még egy nyomon is el bir áb
rándozni. 

Legfontosabb rendezgetéa tárgya azonban a 
két eaztendő előtti templom-bucsúnapján vetttu-
lipántoa láda tartalma, a hol a nagy leány, fehér
neműin, nyakbavaló ezüatpénzein, aelyem rojtoa 

nagy kendőjén s egyéb aprólékos drágaságain kí
vül azokat a szép formákkal tele szőtt, fáin fogásu, 
suhogó selyem-kendőket őrizgeti, a miket a nagy 
lányok eaztendők folytán gyűjtögetnek , a rejte
getnek még a légy elől ia — egy szép reménység 
fejében — jegykendőnek. Bizonyosan még az a 
selyemtakács ia tudta, mi vár keze munkájára, 
azért szőtte ugy tele madárral, meg virággal. 

Mikor aztán a kocsi megáll a kapu előtt, (a 
kinek módja engedi, még ugyanazon faluban ia 
kocáival megy lánykérőbe) — már minden rend
ben áll a maga helyén, minden, minden kivül-belül 
— gyerekek a szomszédba küldve játazani, apjuk a 
csuklyó-kanapén, anyjuk ünnepélyéé hangulatban 
a — padkán; csak egyetlen teremtés szörnyen nem 
található aehol az ég alatt, maga az eladó. 

Már az ritkább eset a kétszer termő eszten
dőnél, ha vaLihol a nagy leány otthon található 
volna lánykérés alkalmával. Kereshetik, kiált
hatják jobbra balra, nincs eset rá, hogy azt Rózái 
lelkem meghallja a kémény mögött a padláson; 
vagy hogy előbújjék rejtekéből mindaddig, mig 
odabenn az öregek át nem esnek a czeremónián. 

Egyébiránt az elein odabenn nem is volna 
semmi dolga; az már olyan kimért, megszokott 
história, a mit a gyalog sátán, kérő násznagy, 
vagy nevezzük akárhogy, meg a szülék elvégez
nek maguk közt. Ninca abba beleszólója a fiata
loknak, különösen az „eladó"-nak, a kinek egész 
jövője fölött — nélküle megeaik a vásár. 

Ezer azerencse, hogy moat az apjuk válasz
tása olyan szépen összevág a Rózsi lány Ízlésével. 
Ilyenkor a kérőknek éa kérteknek egyaránt meg-
könnyül a dolga. 

Ha az embert mosolyogva fogadják, még az 
„adjon iaten" ia barátaágosabban eaik ki. 

— Adjon isten jó eatét, — szól kérő násznagy 
uram ; bedugván fél fejével féloldalát az ajtón. 

— Fogadj iaten kendteknek ia, — kerül
jenek beljebb. 

— Beljebb ám, ha 'mernénk ; — de már ek
kor beljebb is mer a szoba közepére, nyomában a 
boldog vőlegénynyel. 

— Erre, erre minél beljebb annál jobb. Ülje
nek a kanapéra. 

No az ügy már félig nyerve: miután nem 
szives látáa esetére csak székkel kínálják a 
vendéget, ha ugyan egyátalán leültetik. 

— De már, ha eddig el nem fáradtunk, — 
csak elmondjuk állva azt is, a miért jöttünk. 

Erre aztán kikerül az öreg az asztal háta-
mögül a az anyjukkal egyetemben csak leerőlteii 
kedvea ritka vendégeit a kanapéra, ugy hogy 
András bátyánk valamicakét leengedve a móltó
ságból, ülve mondja el azt a szent igazságot, hogy : 
— Valamint már Ádám apánk megunta az életet 
egyedül, — ámbátor a paradicsomban mindennek 
bővében vala, — hát egy ilyen szegény legény, 
mint ehol András öcsénk, a kinek volna ugyan 
mint aprítani a tejbe, de nincs az istenadtának 
még caak ant yija se, a ki a tálat az asztalára tegye. 
Hogy hát már azt a jó iaten is ugy rendelte, hogy 
egy ember ügyét-baját egypár könnyebben elvi
selheti: azért hát azt gondolta volna András 
öcsém, hogy ha Rózsi húgomat, e ház azemefé-
nyét a maga házához vihetne, tejbe-vajba tudná 
füröszteni, — hogy annak még az anyja ae tudná 
jobban gondját viselni, mint ő. 

Nos aztán megered a dicséret. Hogy hát azt 
már ők (apjuk-anyjuk) reges rég hallották, hogy 
András olyan derék legény; máskép bizon szóba 
se állnának vele. Aztán a csak nyilván való, hogy 
Rózái leány, ha a dologhoz van is szoktatva, mégis 
caak megbecsülni való leány, — oszt' ha épen 
selyembe, aranyba nem járathatták ia, de azidni 
való ae volt ám még rajta egy ujjnyi, mióta föl
nőtt. Azért bizon nagyon megnézik, kinek adják, 
mert épen kilökni nem igen akarnák ; . . de ha 
Andráa fiunk (már fiunk) azt gondolja, hogy R°" 
zainak gondját viaelné, ugy mint hitvestáraának, 
éa egymáaaal beelégednének, — hát hiazen, isten 
neki . . . node hiaz épen ehol jön maga ia ni! en 
nem mondom neki, mondja maga, mi a szándéka! 

A mi ezután következik, az aztán egy dara
bon nem népszokás; az nem egy kis nép szokáaa, 
tulajdonkép nem is azokáa, hanem egy egÓ3z világ 
többé-kevéabbé, de mindenütt egyforma, hasonló 
terméazete. 

Ki tudná azt méltóképen és hűen, hogy az 
szabályképen szolgáljon — leírni, hogy erezi, mint 
viaeli magát egy ifjú leány, mikor előazör áll 
tanuk előtt szerelmesével a előazör kell hangoaan 
felelnie egyenea kérdésre azt, a mit pedig mar 
magában, vagy kettőjök között iatentudja, ha-
nyadazor elmondott, — annyiszor, hogy talán már 
álmodni sem bir mással. 
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vegyük ugy, mintha az „igen" szó elhangzását 
vékony falon keresztül hallottuk volna s vegyük 
föl a fonalat ott, a hol ismét kezdődik a pusztán 
külsőség, a népazoká8. 

A leány a kérő legénynek a házasaág meg-
igérése után egy pohár bort nyújt, mit az a mátka 
egéazségére — ajkaival megérint. 

It t aztán elvégződnék a leánykérés, ha csak 
az eljegyzést ia mindjárt egy füst alatt el nem 
akarják végezni. A tehetősbek erre többnyire 
külön határnapot tűznek ki a a jegyváltást bizo
nyos ünnepélyességgel, tanuk, vendégek jelenlé
tében, kik közül a plebánoa ur nem hiányozhatik, 
g egy kis dinomdánommal összekötve tartják meg. 

A lényeg egyszerű. 
A vőlegény jegygyűrűt, de gyakrabban ki

sebb-nagyobb összeg pénzt ad jegyképen a meny
asszonynak; a minek egyszerűbb neve foglaló. 
Innét a közmondás azeljegyzett leányokról: „nem 
eladó, rajta a foglaló." 

A mátka e „jegyen" kendőt, pántlikát vagy 
ruhát vesz magának s abban jár; a honnét rá 
ismernek, hogy „jegyben jár;" s viszoniáaul a 
vőlegénynek öt-hat selyemkendőt ad jegykendő" 
gyanánt, a mit a legény mellény gomblyukára 
kötve, mellény zsebébe gyűrve visel s igy szintén 
„jegyben járó"-vá lesz. 

Esküvő után a j jgykendő a fiatal asszony 
fejét ékeaiti. 

Egyházjogilag az eljegyzés akadályul szol
gál egy máa eljegyzésre; s házasságra kötelezne 
— ha ugyan ilyes törvényes rendelet tarthatná 
magát; de népünk fölfogására nézve, érdekesnek 
tartom fölemlíteni, hogy az oly leány jó hirén-
nevén, a ki jegyváltás után — mást gondolt, a 
közvélemény erős csorbát ejtett; — legalább ed
digelé ugy vala; mai napság fájdalom, nagyon 
meglazultak az erkölcsök — nem csinálnak nagy 
lelkiismeretet az ilyen eshetőségekből. 

Sőt a „világ" ia, ez az univeraalia, szigorú 
kritikus legfölebb annyit mond a dologra: 

— Összement a házasságuk, mint az — 
aludt-tej. Varga János. 

Kele t - I n diából. 
(Eredeti levelek.) 

I. 
Singapore, jul. 20. 1872. 

A regényes fekvésű Hongkongot s egyazers-
m :nd a mennyei birodalmat (Khinát) is június 
végnapjaiban hagytam el „Fuai-Yama" nevű 
gőzösön. Az egymáa mögött lassanként eltüne
dező szigetcsoportok közül kijutván, csak imitt-
amott látszottak még azoknak egyes előőrsei a 
távol ködén keresztül, mig aztán az éj reánk 
borult, s csak a szeliden mosolygó csillagos égben 
éa a tenger végtelennek látszó sima tükrében volt 
alkalmunk gyönyörködni. 

Khina végpontját, a terjedelméé Hainan szi
getet is elhagyva s Kokhinkhina regényes partjai 
s gyönyörű erdőktől borított parthegységei mellett 
elhaladva, több napig tartott kellemes utazás után 
végre Saigon város kikötőjének hatalmas árbocz-
erdején keresztül ismét Ázsia száraz földjéhez, 
még pedig Kokhinkhinához közeledtünk a a ne
vezett városban pár napra megállapodtunk. 

Saigon igen élénk kereakedelmi pont, mely 
Khina minden réazével, továbbá Siammal, Indiá
val, Angol- és Francziaországgal folytonos össze
köttetésben áll 8 Hongkonggal és Singaporeval 
posta-járatok kötik össze. Áz európaiak város
negyede nyugotiaa színezettel bir , a házak erké-
lyesek a az utczák boulevard - szerüleg fákkal 
vannak beültetve, de kövezetnek, csatornáknak a 
légazeazvilágitáanak még nyoma sincs; ezek he
lyett az utczák makadámizálva és olajlámpákkal 
vannak világitva. A kereskedés nagyrészt khi-
naiak kezében van, kik azonban inkább a vizén 
élnek s khinai mód szerint dzsonkékon és szam-
pókon több mint 150,000 khinai lakik folytonosan 
a tengeren. A városnak több nevezetes épülete 
van, melyekbon főleg a nyilvános hivatalok szé
kelnek; ezenkívül terjedelmes hajógyára, több 
jótékony intézete, vasműgyára, stb. 

Saigont három napi ott mulatásom után el
hagytam, s ez idő alatt izzó levegőjével, roaz vi
zével és bűzös kigó'zölgésével tökéletesen jóllak
tam. A kábító zaj elől jól esett gőzösünkre, a 
>,Fuai Yama"-ra menekülnöm, a melyen az öböl
ből a sík tengerre érve, másnap reggel ismét 
elindultunk világkörüli utunkra. Három nap 
múlva egész nagy szigetcsoport közé jutottunk, 

melyek dús kókusz- és bétel-erdőségekkel voltak 
borítva. Lakói m .layok, kik az európaiakkal való 
minden összeköttetéstől elzártan, mint félig vad 
nép, a természettől ingyen, fáradság nélkül adott 
gyümölcsökkel élnek. 

Több apró, de termékeny és erdőboritotta 
szigetcsoport mellett haladtunk el, s a háttér viz-
lepléből felmerült a halom koszorúzta Malacca-
félaziget, mely mellett egy kis szigeten hosszan 8 
félhold alakban Singapore városa terül el. 

Singaporet 1830-bin kezdették az indiai ke
reskedők épiteni, s ma már mintegy 130,000 la
kost számlál, kik közül 90,000 khinai, a többi 
malay, indus, félvér, persa s mintegy 2000 
európai. Három keresztyén s nagy azámu khinai 
éa hindu temploma van. E város már sokkal euró-
paiasabb azinezetü, mint Hátsó-India többi kikötő 
városai, sok iskolája, jótékony intézete, légszesz-
világitása, rendszeres cmtornázása, több sétánya 
éa parkja van, mely utóbbiakat lombdúa fák sze
gélyezik és árnyékolják be. Átalán véve ugy a 
város, mint az egész hasonnevű szigetecske, me
lyen az elterül, egy kis paradicsomnak mondható. 
Áz építészet Singaporeban sokféle izléaü; az 
európaiak spanyol stylbon épitkeznek, a khinaiak 
és indusok pedig saját ízlésük szerint; végre a 
malayok, miként S /ájcz egykori őslakói, czöve-
kekre épitenek vagy pedig dzsonkékon és szam-
pókon a tenger vize fölött laknak. A közlekedés, 
miként nálunk, bérkocsik, vagy khinai és hátsó
indiai szokás szerint szampók és teherszállító 
talyigák segélyével történik, mely utóbbiak elé 
púpos ökrök vannak fogva. Teherhordásra külön
ben igen sok ugy nevezett kulit (khinai munkást) 
is alkalmaznak. 

Singapore Kelet-Ázsia egyik legélénkebb ke
reskedelmi városa s egyenes összeköttetésben áll 
Khinával, Japánnal, Manillával (a Filippini szi
geteken), Borneóval, Sumatrával, Javával, ugy 
szintén Ceylon szigetével, Indiával és Európával 
is, részint gőzösök, részint vitorlás h;\jók, s az or
szág belsejével gyorskocsik által, melyek kitűnő, 
makadamizált utakon váltott lovak segélyével 
rendkívül gyorsan szállítják az utast Johoreba, 
hol az alkirály lakik. 

Johore 4000 lakost számlál s Singapore szi • 
getétől keskeny (egy angol mfld' széles) csatorna 
választja el. A lakosok fele khinai, a többi malay 
és hat angol. A khinaiak kereskedést folytatnak, 
a malayok gazdálkodnak és kertészkednek, az an
golok pedig egy részvényekre alapított gőzfürész
malomban és a most életbe léptetendő fa-sinü 
pályánál *) foglalkoznak. 

A maha-radzsát (alkirály) magam is meg
látogattam; 40 éves, jól táplált malay születéaü 
férfi; egy keveset angolul is beszél, szelid termé-
szotü, de azért ravasz, ki hatalmát a még moat ia 
élő szultántól diplomacziai csalárdsággal tudta 
kicsikarni. Egyszerű lakása van; felesége khinai, 
de férje kedvéért malay házat tart. Az európaiak
tól minden tekintetben elszigetelten él. 

II. 
Az indiai tengeren „Khina'* gőzösön, 

aug. 2. 1872. 

Singaporeban a környékén 1B napig maradva, 
jul. 25-én ismét útnak indultam a az úgynevezett 
„Utközi gyarmatok" (Strait's-Settlements) töm-
kelegszerü kacskaringós utain át ismét a sík ten
gerre jutottunk. A szigetek, melyek közt elhalad
tunk, s melyeken az emiitett gyarmatok vannak, 
mind az angolok birtokai, mig a közel eső száraz
földeken malayok éa siamiak tartózkodnak. Azon
ban a hasznot a bennszülöttektől is az angolok 
húzzák, mert földjök éa ipartevékenységök ter
ményeit potom áron összevásárolván, Európában 
drága pénzen értékesitik. Az „utközi gyarmatok" 
főbb pontjai: Singapore, Malaccá és Pulo-Pisaang; 
ezeken kivül még számos uj éa keletkezőben levő 
gyarmat van, melyekben nagyobban malayok, 
khinaiak éa indusok laknak. E gyarmatok földjét 
a természet oly dúsan áldotta meg mindenféle 
táp-, fűszer- és orvosi növényekkel, hogy nem 
csoda, ha ős lakói, a m ilayok, kevés halászaton és 
apró b ibráló munkán kivül csupán az „imádott 
heveréasel" foglalkoznak, mert a természet min
dent ingyen ad nekik. De az idegenek uj életet 
hoztak e vidékekre is, a benszülötteket fölverték 
hagyományos álmodozásukból, városokat, kikö-

*) Miután ez uj pálya fa-sineken fog haladni, vaspá
lyának nem nevezhetem. A fasinek, műnyelven Slipperek, 
u&y vannak lerakva, mint a vassínek, csakhogy vas helyett 
fa-ékek közé szorított deszka élekből állnak s oly kitűnően 
használhatók, m i n t a vasutak a a gőzmozdonyok teljes biz
tonsággal robognak végig azokon. 

tőket, falvakat épitettek a a polgárosultság lo
bogóját kitűzték az előbb elhagyatott rengeteg 
vadonokban. A veszélyes vadállatokat (tigriseket, 
párduczokat, vizi lovakat éa elefántokat) kipusz
tították s ma már valóságos paradicsomi tájak 
üdvözlik az idegen látogatót ott, a hol pár évtized 
előtt még roppant terjedelmű s csak benszülöttek 
és vadállatok által népesített vadonok terültek. 

Singaporeból történt elutazásunk ötödik nap
ján feltünedeztek a bengáliai kormányzóság parti 
tájai és egy széles és hosszú csatornába vonultunk 
be hajónkkal, közel a szent Ganges torkolatához. 
Később e csatornába bekanyarodva, több mint 30 
(angol) mérföldnyi ut után szemünkbe ötlöttek a 
Kalkutta hirea kikötőjében horgonyzó gőzhajók 
füstölgő kéményei s jobbról-balról a partszéli 
kertelések; a pompás füvészkert, a katonai lak
tanya éj a diadalkapu. Távolabb számtalan torony 
és az uj posta-hivatal milliókba került góth izlésü 
épülete vonta magára figyelmünket. A város Ias -
sünként kibontakozott a távol ködéből s a 6-ik 
napon déli 12 óra tájban horgonyt vetettünk 
Hindostán fővárosa előtt. Kalkutta a paloták és 
diszépületok városa •, mindenfelé, a hova csak 
tekintünk, jó izlésü és hatalmas épületeket látunk. 
Elhagyva hajónkat, egy indus csónakon félóráig 
tévelyegtünk a rengeteg árbocz- és kéményerdő 
között, mig aztán a diadalkapunál parthoz jutva 
kocsiba ültem s a kormányzói palota rengeteg 
oszlopzatos homloka előtt elhaladva, bemélyedtem 
a város tömkelegébe s a Hotel Great-Easternbe 
szálltam. A városról később fogok irni. . 

Sz. Török János. 

Öt hét léghajón. 
( U t a z á s A f r i k á b a n . ) 

(Folytatás ) 

Tizedik fejezet-
Mi lett Jóéból ? 

Hova lett Joé, mig gazdája oly lelkiismere
tesen, oly sikertelenül kereste ? 

Estében csakhamar felfordult vele a világ s 
elvesztette eszméletét. Nem tudta,hogy ért ató szi-
néig, hogy merült a vizbe, ment le talán fenékig, 
hogy vetette föl újra a viz. Eszmélete első sugara 
arra tért vissza, hogy a viz felületén lebeg. Föl
emelte szemét, körül nézett 8 a Viktoriát maga
san és távozóban látta. 

— Meg vannak mentve. — ez volt első gon
dolata — hála istennek! Ez jó gondolat volt 
tőlem ! 

E részben megnyugtatva, ideje volt magára 
gondolni. Végetlen viz közepette, szigetektől kör
nyezve, melyeken hihetőleg ellenséges indulatú 
vad népek laknak, világos volt, hogy megmene
külésébon csak önmagára számíthat. Eszébe ju
tott, hogy a gypaéták támadása előtt egy szige
tet jegyzettvoltmeg,közelben. Körülhordozta sze
meit; a bár jó nagy távolban, mégis kivehetőleg, 
fölfedezte azt, partjaival a vizből kiemelkedve. 
Nem volt hát lehetetlen odáig úsznia. Öltözete 
alkalmatlanabb részeitől megszabadította magát 
a elővette minden úszási mesterségét. Jól tudta -
lábolni a vizet, mely — ha aránylag lassú, de 
hoaazasan kitartható, a igy nagy távolságokra 
egyedül sikeres módja az úszásnak; öt-hat ten
geri (l'/a földrajzi) mértföld távolságot egy jó úszó 
föl sem vesz. Annyira pedig aligha lehetett attól 
a szigettől. Másfél órai úszás után a távolság te
temesen kisebbült. De a mint közeledett: mind 
jobban kezdte nyugtalanítani egy félelmes gon
dolat. E szigetek sásaa partokkal vannak szegé
lyezve, melyeknek mocsáros süppedékeiben kro
kodilok és alligátorok tanyáznak. Félelme csak
hamar valósulni látszott. Á sajátságos erős szag, 
mely a kaiman közellétét el szokta árulni, üté meg 
orrát. Elszörnyedve bukott a viz alá a úszott 
alatta, ellenkező irányban, hogy az iszonyú gyik 
meg ne láthassa. Lélekzet fogyva föl-föl merült s 
ismét a viz alá bukott. Egyszerre megragadtatni 
érzé karját, aztán derekát. Nem is gondolt egye
bet, csak hogy egy kaiman fogainak gereblyéje 
alá került, Végerőlködéssel kirántotta magát a 
halálos ölelésből s felbukott a viz s zinére. 

De a mi megfogta, az ném krokodil volt, 
hanem két néger, a kik utána úsztak. 

— Annál jobb; — gondola magában. E 
ficzkók talán látták a Viktoriát fenlebeffni s va
lamely égi testnek vagy csodajelenségnek gondo
lák ; láthattak, hogy belőle estem le e kétségkí
vül nagy tisztelettel fognak viseltetni egy é írből 
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hullott szép fehér ember iránt. Bizzuk babonás 
hitökre magunkat! 

E gondolatok, bármily kevéssé valószínű 
alappal birtak is, egészen megnyugtattákJoénkat. 
Engedte magát a két néger által átkaroltatni s a 
partra vonszoltatni, hol a mindennemű és korú 
lakosság nagy tömegben várta és hangos ríadás-
sal üdvözölte. Jóénak a kazehi imádtatás törté
nete jutott eszébe s sejtette, hogy itt ismét egy 
isten szerepét kellend játszania, vagy legalább is 
a Hold fiáét. 

Ugy is volt. A nép leborult előtte, átkarolta 
lábait, ordítozott, énekelt, körül-körültánczolták 
s imádatukat mindenféle jelekkel igyekezték ki
fejezni iránta. Majd a sziget varázsló papjai ké
zen fogták s tiszteletteljesen egy sátorba vezették, 
hol mézbe főtt rizszsel, páczolt madárhussal és 
savanyura erjesztett tej-itallal kínálták, melyek
ből Jóé, isten-fiuságához képest, jól is lakott. De 
a mitől hátát borzongni érezte: e szentély körül 
mindenütt csonthalmokat látott, melyekben em
bercsontokat vélt fölismerhetni. 

Egész este s éjfélig ünnepi énekek lármáját 
hallá kívülről; végre elcsendesedett az is, a nép 
szétoszlott s a sziget álomba látszott merülni. 
Setét gondolatai s méltó aggályai daczára, melyek 
az imádat első rajongásának megszűntével, vészes 
kifejléssel fenyegették,fáradságtól elnyomva mély 
8 üditő álomba merült maga is. Szabadulásról ál
modott, mert elal-
vása előtt utolsó 
gondolata volt, 
hogy e helyről mi
előbb meg kell 
szöknie. 

Talán regge
lig aludt volna, ha 
arra nem ébred, 
hogy nyakig víz
ben van. Azt hitte, 
a néjrerek bocsá
tottak vizet rá, 
igy akarván el
veszíteni. Nem is
merte a viztölcsé-
res ár jelenségét, 
melyeföldközi ten
gerek sajátsága, 
8 abban áll, hogy 
a víz, a tengeri 
dagálynak megfe-
lelőleg, néha egyes 
vastag oszlopok
ban, annál is ma
gasabb színvo
nalra emelkedik, 
egész szigeteket 
elborít, falukat 
elsöpör s azzal is
mét medrébe tér 
vissza. Egy ily 
jelenség mentette 
meg Jóét félelmes 
helyzetéből, . de 
nem kevésbbé ve
szélyesbe sodorta; 
midőn felébredve ismét a tó vizében találta magát. 
Ismét úszáshoz kellé folyamodnia. A szigetnek 
nyoma sem látszott; egészen víz alá volt merülve. 
A csillagok után tájékozta magát s megelégedéssel 
vette észre, hogy az ár a tó északi partja felé 
ragadja, a hova — biztos számítása szerint — a 
Viktoriának is menni kellett. Hajnalba egy száraz 
fokot ért, melyre — az éles sás miatt — nem kis 
nehézséggel birt kimászni. De egy fa magaslott 
előtte a szürkületi homályban s gondolván, hogy 
annak ágai közt mégis jobban védve lesz, felkú
szott reá. I t t érte meg a reggelt. De a mint kivi
lágosodott, mily nagy lőn ijedsége s borzadálya! 
A fa ágai, melyek közt ült, a szó teljes értelmé
ben kígyókkal 8 chameleonokkal voltak tele; 
több volt rajta ezekből, mint az ágak. A nap még 
nem jött fel s ez undok állatok mély álomba 
látszottak merülve lenni. Joé nem várta, hogy 
felébredjenek s a nap első sugarára visszanyerjék 
életöket, borzadva ugrott le a rettenetes fáról. 
Elhatárolta, hogy ezentúl jobban megválasztja 
éjjeli menhelyét — s azzal útnak indult, maga 
sem tudta merre, hová? Szemei többnyire az égen 
fügöttek a Viktoriát kereste minden irányban, 
de az nem mutatkozott sehol. 

Fáradságtól lihegve, tüskéktől szaggatott 
tagokkal, reménytelenségtől megtörve, mégis 
folyvást előre hatolt, mennyire magát tájékozhatta, 
éwak-nyugoti irányban, merre a Viktória hala
dását gondolta. Egész nap nem volt étele s egyéb 

kinaihoz az éhség gyötrelme is szegődött. Kime
rülten rogyott le este a Csád sáeas partján s talán 
mit sem gondolt volna vele, ha a sás közül egy 
krokodil rohant volna rá, hogy fölfalja. Éjen át 
borzasztó lázas álmai voltak. Ha pedig föl-fölriadt, 
a bogarak milliói zsongták körül, csipdesték ösz-
sze; bögöly, szúnyog, mérges hangyák nem hagy
ták pihenni s ezerszer változtatták vele fekhelyét 
a nélkül, hogy szabadulhatott volna tőlök. Reg
gelre még kimerültebb volt, mint lefektekor; de 
a gyötrő éhség parancsoló hatalma felvillanyozta 
gyöngeségét s táplálékot keresni kényszerité. 
Fegyvere nem levén, hogy valami állatra vadász
hasson, gyökerekkel s egy-két gyümölcscsel csil-
lapitá éhségét. 

— Hol lehet a Viktória ? — volt folyvást visz-
szatérő, vagy soha meg sem is szűnő gondolata. 
A szél északról fúj, vissza kellett térnie a tóhoz, 
— okoskodék — ha ugyan utón van, ha a meg
bomlott egyensúly helyreállításának munkái nem 
tartják még lekötve valahol; (a mint tudjuk: épen 
ugy volt). — De hátha soha se látom többé — ? 
Akkor azon utazók sorsába kell beleadnom maga
mat, kikről gazdám annyit beszélt. Föl kell ke
resnem e benszülöttek valamely nagyobb városát, 
s meglátnom: hogy láthatom el magamat ruhával, 
élelemmel s minden szükségesekkel... Bátorság, 
Joé! Robinzon Kruzoé még roszabb [helyzetben 
volt nálad! 

az irányban, hol a Viktória épen eltűnt szeme-
elől s kétségbeesetten kiáltá: 

— Uram, segitség! segítség, uram! s ez 
utolsó kiáltással, kimerülten, ájultan hanyatlott 
hátra. 

De térjünk vissza a Viktoriához. 
(Folyt, követk.) 

Joé a Csád-tóban. 
Öt hét léghajón: 

Kóborlásaiban egyszer csak egy csapat né
gerre Bukkant, kik egy erdő szélen lakmároztak. 
Azok nem látták őt s bizton megvonulhatott egy 
bokor mögé, hogy kilesse: ellenséges vagy barát
ságos fogadtatást várhatna-e tőlök, ha köztük 
megjelennék? De nem volt kedve kisérletet tenni, 
mert a vadak, elvégezve lakomájukat, nyilaik 
élesítéséhez s azok hegyének méreggel bekenésé-
hez fogtak, tudvalevőleg rendes foglalkozásához 
a vadászatból élő törzseknek. 

Egyszerre — a láthatár magaslatán egy pont 
jelent meg — fölebb emelkedett, közeledett — a 
Viktória! Gazdája tehát nem hagyta el, nem 
mondott le róla, k e r e s i ! . . . . De nem szólha
tott, nem ugorhatott ki rejtekhelyéből, be kellé 
várnia a négerek távozását, kik maguk is meg
látva a léggömböt felugrottak s lövöldözni kez
dettek rá, de magasságát nem érhetvén nyilaik
kal, vad orditozással szaladoztak utána, irányát 
követve. 

Jóénak felugorni, életjelt adni magáról, gaz
dáját segitségre kiáltani — mind késő volt már. 
A Viktória eltűnt a messziségbe. Délután ismét 
visszatért, de ezúttal jóval nyugotabbra előbbi 
vonalától s Joé kétségbeesett kiáltásai nem jut
hattak odáig. Futott utána, kétségbeesett erővel 
— észre sem véve, mig szemei az égen függöttek, 
hogy lábai mind mélyebben-mélyebben süppednek 
a Csád partazéli mocsárjába, mig egyszer lihegve 
fölbukott s nem birt tovább. Csak karjait terjesztó 

Egyveleg. 
0 (Miért oly enyhe az idei deczember ?) Mig 

Falb Rudolf német természettudós abban a nézet
ben van, hogy az egy idő óta észlelt gyakori csil
laghullások légkörünk hőmérsékének emelkedé
sével közeli összefüggésben állnak, azalatt más 
tudósok azt állítják, hogy a színkép-elemzés 
(Spectral-Analysis) segélyével tett vizsgálódások 
tanúsítása szerint a napon jelenleg egy 1000 
négyszög mérföld terjedelmű magnézium-mező 
lángban áll és az 'okozná az idei deczember szo
katlanul enyhe időjárását. A nap testén a múlt 
nyáron tudvalevőleg roppant mérvű vulkanikus 
kitörések történtek, s hihetőleg ama körülmény
nek tulajdonitható ama tropikus hőség, mely föl
dünk nagy részén mutatkozott. 

** (.4 nagy csillaghullás.) A nov. 27- és 28-iki 
éjjel Európa több pontján észlelt csillaghullást 
Secchi hires római csillagász leírván, azt mondja, 

hogy e tünemény 
sokkal nagysze
rűbb volt, mint az 
1867-ki november 
14-iki csillaghul
lás. Három percz-
nél rövidebb idő
közben száznál 
több csillaghullás 
észleltetett, miért 
is az észlelőknek 
előbb alkalmas 

számlálási mód
szert kellett föl
találniuk: de e 
mellett is számos 
csillaghullás ki
kerülte a figyel
met. A római csil
lagdán öt óra alatt 
14,000 hulló csil
lagot észleltek. 

Legsűrűbb volt a 
hullás 1ji9 órakor, 
midőn öt perez 
alatt 492 hullást 
láttak. — Secchi 
ezenfelül meg is 
határozta az ég
nek azon pontjait, 
honnan a hulló 
csillagok kiindulni 
látszottak. Nyolcz 
és kilencz óra kö
zött a hullások a 
Kos csillagkép 
világos csillagai 

mellől indultak kf, azonban a kiindulási pont az éj 
előrehaladtával szintén haladt, még pedig a nagy 
Háromszögön át a Medúza feje fölé, 11 órakor 
Perseus csillagképből is indult ki néhány hullás, 
éjfél után ismét az éjfél előtti pont volt a kiin
dulási hely. Az egyes hulló csillagok többnyire 
igen aprók voltak, de nagyon fényesek, sőt minden 
ötödik másodrendű csillag gyanánt tűnt föl. A 
fényesebbek szép pályákat irtak le az égen; a 
mozgás sebessége csak középszerű volt. — Ez 
röviden a tünemény leírása; oka nagyon egyszerű. 
A föld t. i. a Biela-féle üstökös csóváján haladt át. 
Ugyanis ez üstökös és földünk pályája két pont
ban metszik egymást; november 17-ikén földünk 
ép e metszéspontok egyikén (a 66-ik fokon) állott, 
a hulló csillagok tehát az emiitett üstökös apró 
részecskéi voltak, melyek légkörünkben meggyul
ladva, oly gyönyörű tüneményt nyújtottak a föld 
lakóinak. 

® (Veszedelmes jótétemény.) Egy konnek-
tikuti (Észak-Amerika) hírlap egyik közelebbi 
számában a következő tragikomikus esemény ol
vasható : ,,Egy ember véletlenül a vizbe esett, 
egy másik ember, ki őt egyik barátjának tartotta, 
utána ugrik s életveszélyek közt kimenti, s a mi
kor jól arezba nézi, akkor veszi észre, hogy —^ 
egyik legdühösebb hitelezőjét mentette ki, a ki
nek ő 103 dollárjával tartozik." 

A kígyók fája. 
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Melléklet a Tasárnapi Djság 49-ik számához 1872. decz. 8. 

Irodalom és művészet. 
— (Uj könyvek.) Ráth Mór kiadásából e hé

ten a követkeaő érdekes uj könyveket vettük: 
Greguss Ágost „Tanulmányai", ép ugy kiál

lítva, mint Csengery és Kemény Zsigmond tanul
mányai, örömmel kell fogadnunk az ily gyűjte
ményes kiadásokat, miután a lapok és folyóiratok 
hasábjain elszórva megjelent dolgozatokhoz ma 
már nehéz hozzájutni. Most különösen szükség 
van ezekre, mert az uj művek ugy is ritkák a 
könyvpiaezon, s az idő is alkalmas e kiadásokra, 
minthogy az olvasóközönség a tartalmas olvasmá
nyok iránt is jobban kezd érdeklődni, íróink 
nagy részét pedig a politikai élet veszi igénybe 
s uj művekkel ritkábban állnak elő, mint koráb
ban. Greguss mint aesthetikus és mint mű-
bíró kiváló helyet foglal el irodalmunkban s ta
nulmányai összegyűjtésével igen lényeges és fon
tos szolgálatot tett irodalmunknak; e két kötete 
irodalmi beszédeit, széptani értekezéseit, szinbirá-
latait és némely vegyes tárgyú, tudományos 
czikkeit foglalja magában; s mintegy húsz év óta 
irt legértékesebb dolgozataivalismerkedhetik meg 
belőle az olvasó. A két kötet éra fűzve 4 frt. 
50 kr., díszes angol kötésben 6 frt. — Hasonló 
kiadásban jelent meg: 

Tóldy Ferencs „Összegyűjtött munkái"-n&k 
nagybecsű gyűjteményéből az 5-ik és 6-ik kötet, 
vagyis „Irodalmibeszédei" l-őés2-ik kötete.Toldy-
nak 1832-től 1872-ig, tehát teljes 40év alatt tartott 
beszédei:az első kötetben hatvan gyász- és emlék
beszéd elhunyt irók, tudósok, s más jeles férfiak 
fölött; a másodikban öt emlék-, 23 üdvözlő- és 
bevezető-, a 16 ünnepi, alkalmi beszéd. Becses 
irodalomtörténelmi gyűjtemény. A két kötet ára 
fűzve 4 frt, angol diszes kötésben 5 frt 60 kr. 

„A magyar nemzet családi könyvtárából", 
melynek köteteiben jelesb eredeti iróink műveit s 
jó külföldi munkák fordításait igen jutányos áron 
lehet megszerezni, a következő művek jelentek 
meg: „Arany János összes költeményei" három 
vastag kötetben, ára csak 5 frt, díszesen kötve 7 
frt 60 kr; „II. Bákóczy Ferencz fejedelem emlék
iratai a magyarországi háborúról, 1703-tól vé
géig," közli Thali Kálmán, (negjedik kiadás,) 
ára 2 frt; „Fráter György (Martinuzzi bibornok) 
élete," irta Horváth Mihály, 2 frt; „Magyarország 
függetlenségi harczának története," irta Horváth 
Mihály, a három vastag kötet ára 6 frt, angol kö
tésben 8 frt 80 kr; „Paris Amerikában" Labou 
laye világhirü könyve, Márkus István fordításá
ban, második kiadás, ára 1 frt 80 kr ; „Twist 
Olivér", Boz-Dickena regénye, forditá Gondol 
Dániel, második kiadás, ára 1 frt 40 kr, diszesen 
kötve 2 frt 20 kr. 

Névy Lászlótól, a pesti kereskedelmi akadé
miában a magyar nyelv és irodalom tanárától, „A 
magyar nemzeti irodalom történetének vázlata iroda
lom-történeti olvasó könyvvel" czim alatt egy 
vastag kötet je'ent meg. A munka a középtanodák 
legfelső osztálya számára van irva, miután az 
eddigi szerkezet szerint az állami és róm. kath. 
gymnáziumok legfelső osztályában tanitják az 
irodalom történetét. A munka beosztása ellen e 
czél miatt mit sem szólhatunk, de meghatározá
saiban és az Írókról adott bírálatokban nagyobb 
határozottságot és a jellemző tulajdonok biztosabb 
éa szabatosabb kiemelését vártuk volna. Az olvasó 
könyvben sok iró iránt méltánytalan a szerző, 
mert pl. Erdélyitől egy gyarló sentimentalis da
locskát közöl pályája legelső stádiumából, Petőfi
től a közlött nyolcz vers közül csak „A puszta 
télen" ét „Pató Pál ur" tartozik az igazi jellem-
zetesek közé, mig Tompától „A vámos-ujfalusi 
jegyző" helyett szintén jobb elbeszélést kellett 
volna felvenni. Szintén gyarlón van bemutatva, 
mind jellemzetesség, mind költői érték tekinteté
ben Kazinczy és Berzsenyi, kinek csak „A felkölt 
nemességhez" czimü ódája van igazán helyén. Ily
nemű fogyatkozásai mellett nem hiányzanak a 
könvvnek, kivált a könnyen használhatóság tekin
tetében, oly jó tulajdonai, melyekért azt az olvasó 
és tanuló közönség figyelmébe ajánljuk. Ara 2 frt. 

** (Arany János,) mint a „Főv. L." írja, Aris-
tophanes ft nnmaradt tizenegy vígjátékából már le
fordított vagy hatot s lefordítja a többit is. Azután 
jegyzetekkel és előszóval ellátva, ki ia fogja adni 
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a régi görög szellem e nevezetes víg termékeit. 
Ugyané hallgatag költőnkkel a Gyulai Pál „Buda
pesti Szemló"-jének két első kötetében fogunk 
találkozni. Az elsőben „Testhalom" czimü ere
deti elbeszélő költeménye lesz; a másodikban 
pedig „Kóbor Tamás" czimmel egy Burns Ró
bertből meritett fordítása. 

** (Jókai Mór) „A magyar nemzet törté
nete" czimü munkáját, melyből már öt kiadás 
jelent meg, folytatni fogja a mai napig. A mű 
nemsokára képekkel illusztrálva fog megjelenni. 

*•* (Gr. Zrínyi Péter régi arczképéről) irják 
Polából az „Obzor'-nak: Ezen kép, melyet Zeng-
gen találtak, az ifjú gróf Zrínyi Pétert ábrázolja 
azon időből, a midőn még zenggi kapitány volt, 
t. i. 1665-ben, tehát még mielőtt horvát bán volt. 
Péter a képen horvát mágnási öltözetben, piros 
mentével és nagy ezüst gombos kék Burkával van 
ábrázolva, bal kezében egy 1660-ban Ali Cengic 
basától zsákmányolt pisztolyt tart, melyet fiának 
akart hagyományozni, mikor a börtönben sinlő-
dött. A kép a XVII . század kitűnőbb festményei 
közé tardozik. 

Közintézetek, egyletek. 
** (A magy. tud. akadémia) első osztályának 

decz. 2-kí ülésében Riedl Szende tartott nyelvé
szeti értekezés, melyben ezúttal már harmad íz
ben kisérté meg az „ik"-ea igék ellen harczolni. 
Ez értekezés, mint Riedl előbbi két értekezése, 
természetesen igen élénk ellenmondásokat idézett 
elő; az „ik" jogosultsága mellett erélyesen felszó
lalt HunfahyPá l , Toldy, Budenz,— s a vita 
azzal végződött, hogy Riedl megigéré, miszerint 
e kérdés körül folytatni fogja vizsgálatait. Utána 
Hunfalvy Pál tartott előadást, előbb néhány uj finn 
munkát ismertetvén, azután pedig Vadnai Rudolf
nak e napokban megjelent könyvét: „Nyelvünk 
hangolvadásáról." 

** (A természettudományi társulat) szerdai 
ülésének igen nagy közönsége volt, köztük egy 
pár miniszter, számos nő, képviselők, akadémiku
sok, tanárok, stb. B. Eötvös Loránd a fény kettős 
töréséről igen érdekesen értekezett. Magyarázta a 
fény különféle jeleneteit s a fénymozgás keletke
zését, egy lámpa-ké"zülék segélyével fénylő pon
tokat, köröket stb. vettetve. 

Közlekedés 
x" (A lánczhidon) ujabb rendelet szerint 

mindennemű, akár üres, akár megrakott terhes 
szekér, még az egylbgatuak is, valamint társas-
kocsik, csak lépést haladhatnak át, hintók, egy és 
két fogatú bérkocsik ügetve hajthatnak, föltéve, 
hogy előttük szabad az ut, és ez esetben a terhes 
elé is hajthatnak; száz mázsánál nagyobb teherrel 
megrakott közönséges szekerek a hidra nem bo
csáttatnak. 

/• (Föld alatti vasút Bécsben.) A bécsi hitel
intézet közelebb előmunkálati engedélyt nyert 
egy gőzmozdonyu vasútra, mely Bécs belvárosá
tól indulna ki s vezetne Brühlbe. A város belte
rületén a londoni földalatti vasutak példájára a 
pálya az utczák és házak alatt építtetnék. 

x* (Vasúti kocsik fűtése.)Az osztrák állam
vaspálya északi vonalain a kocsik téli fűtése már 
teljesen be van rendezve: a harmadik osztályú 
kocsi kályhákkal, a második és első osztályúak, 
melegitő-palaczkokkal füttetnek és pedig minden 
kocsiban két ilyen palaczk van. A palaczkok me
legítése most már nem forró víz betöltése által, 
hanem gőzzel történik. E czélból bizonyos állo
másokon megfelelő készülékek vannak s gép segé
lyével a gőzzel megtöltött palaczkok betétetnek, 
a már hűltek pedig kivétetnek. 

Mi ujság? 

Egyház és iskola. 
** (Adományok.) Samassa József szepesi püs

pök iskolai czélokra ujabban mintegy 1800 frtot, 
Zalka János győri püspök a lépesfalvi tűzkár-
vallottak fölsegélésére 565 frtot, — Haynald 
Lajos kalocsai érsek az egyházmegyei segélyalap 
tőkéjének szaporítására 10,000 frtot s a kalocsai 
tűzoltó-egyletnek 200 frtot, — Simor János esz
tergomiérsek iskolai czélokra 420 frtot, —Panko-
vics István munkácsi püspök a darvai g. k. iskola 
részére 50 frtot adományozott. 

** (Jótékony hagyomány.) A „Pécsi Lap." 
irja, hogy Schwarczer baranyamegyei származású 
bécsi borkereskedő, ki nemrég meghalt, hátraha
gyott vagyonából 105,000 frtot rokonaira és foga
dott leányára, a többi vagyonát pedig egy Szeg
szárdon épitendő árvaházra hagyta. 

** (Bölcs iskolaszék.) Egy német községben, 
melynek nevét ezúttal elhallgatjuk, — írja a 
„Sopron", — összeült az iskolaszék. A többi tár
gyak között szóba jött az iskola felszerelése is. A 
lelkész ajánlá az iskolaszéknek, hogy földgömböt 
okvetlenül szerezni kell, mert erre szüksége van 
az iskolának. „Mi az a földgömb?" kérdé az 
egyik tanácstag. „A földgömb olyan taneszköz 
— szóla a lelkész, — mely az egész földnek alakját 
mutatja s látható rajta mind az öt világrész, t. i.: 
Európa, Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália." 
„Minek a mi gyerekeinknek ez mind, sohase men
nek azok se Afrikába, se Amerikába. Úgyis sze
gények vagyunk, nem tudjuk fedezni a sok kia
dást; azért én azt indítványozom, hogy csak a 
legszükségesebbet, Európa földgömbjét hozassuk 
meg." És elfogadta volna a többség az indítványt, 
ha a lelkész és tanitó nagy erőfeszítéssel meg nem 
magyarázta volna nekik, hogy Európa nem gömb, 
hanem csak része a földgömbnek. — Ki mondja 
még, hogy felnőttek oktatására nincs szükség ? 

** (A Selávy-miniszterium) decz. 5-kén mu
tatta bemagát a képviselőházban. Miután az elnök 
íelolvaatatá a királyi kinevező iratokat, a háznagy 
bevezette a minisztereket, kik egyszerű magyar 
díszruhában foglaltak állást asztalkáik előtt. Za
jos éljenzés nem volt, de a fogadtatás egészben 
véve jóakarónak látszott. A többi miniszterek 
mind a régiek levén, a figyelem leginkább gróf 
Zichy József felé irányult, ki Szlávy utódja lett 
a kereskedelmi miniszterségben. Szlávy miniszter 
elnök bemutató beszédében röviden ajánlotta ma
gát és minisztertársait a ház figyelmébe, tetszés 
közt emlité, hogy mindenekelőtt a bankkérdést s 
néhány adóreformot szándékozik a kormány ke
resztülvinni, s végül, miután óhaját fejezte ki a 
tanácskozások higgadt és(hazafias menetére nézve, 
ismételve kérte a ház jóakaratát. — A decz. 6-ki 
ülésen már a főváros rendezéséről szóló törvény
javaslat tárgyalását folytatta a képviselőház. 

— (A királyi kézirat,) melylyel gr. Lónyay a 
miniszterelnökségtől fölmentetett, igy hangzik : 
,.Kedves gr. Lónyay! Magyar minisztériumomnak 
Általam folyó hó 1-én elfogadott hivatali lemon
dása folytán Önt magyar miniszterelnöki állásától 
8 a honvédelmi minisztérium vezetésétől ezennel 
felmentem. Szívesen fejezem ki önnek ez alka
lommalis teljes elismerésemet s változatlan kegyel
mem biztosítását, melyet mindenkori hű s kiváló 
szolgálatai, valamint fenemiitett állásában is ta
núsított odaadása s ernyedetlen buzgalma által 
méltán kiérdemelt. Kelt Budán, 1872. évi de
czember hó 4-én. Ferencz József, s. k." 

Szlávyt a király következő iratával nevezte ki: 
„Kedves miniszterem Szlávy! Önt ezennel ma
gyar miniszterelnökömmé kinevezem, s az egyes 
miniszteri állomások betöltése iránti javaslatait 
elvárom. Kelt Budán, 1872. évi decz-mber hó 4-én. 
Ferencz József s. k. Gróf Lónyay Menyhért, s. k." 

Egy harmadik legf. kéziratban a király 
Szlávy miniszterelnök előterjesztése folytán az 
eddigi minisztereket előbbi állásukba ismét kine
vezi; földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
miniszterré ifjabb gr. Zichy József fiumei kor
mányzót ; a honvédelmi minisztérium ideiglenes 
vezetésével pedig egyelőre a miniszterelnököt 
bizza meg. 

** (A miniszteri lemondásókkal) egyszerre 
több más lemondás is történt. Hottán a honvédelmi 
államtitkárságról s Halász Imre a s tjtóiroda fő
nökségéről lemondtak. — Lónyay Albert ugocaai 
főispán, (a volt miniszterelnök testvére) szintén 
lemondott. 

** (A Petőfi-szobor ügyében) múlt héten ta
nácskozás folyt Reményi Ede elnöklete alatt, ki 
felolvasta a jelentést ama ezükebb bizottság mű
ködéséről, mely a szobor elhelyezése éa elkészítése 
ügyében volt kiküld ve. Mint tudjuk, » szobor 
helyéül az épitendő népszínház előtti térben tur-
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tónt megállapodás, éa azt a közmunkatanács is 
helybenhagyta; a szobor elkészítésével pedig Izsót 
bizták meg, ki azóta főgondját a Petőfi-szobor 
eredeti és művészileg kifogástalan előállithatására 
fordítja; s időközben a kormány is megrendelvén 
nála Petőfi márvány-mellszobrát a múzeum szá
mára, a költőről több igen sikerült fejtanulmányt 
csinált. A nagy szobor tervvázlata azonban még 
nem készült el teljesen, s igy a szobor mikori föl
állítását elhatározni ma még nem lehet. Sokan 
óhajtották, hogy a szobrot már 1873. elején, 
mint a költő születésének 50-ik évfordulóján fel
állítsák, de ez nem lehetséges, részint azért, mert 
a1 világkiállítás által minden segéderő igénybe 
van véve, részint pedig azért, mert a talapzat 
meghatározásához szükséges a népszínház terveit 
is részletesen ismerni, nehogy aránytalanságok és 
ferdeségek származzanak. Aztán Lévai Henrik 
mint pénztárnok tett jelentést. E szerint szept. 
elején 28,394 frt 97 kr. volt együtt, mely most 
kamatozik. E gyűlésen Reményi Ede, a bizottság 
elnöke, lemondott, okul hozván föl, hogy a lapok 
ellenszenves támadásban ré8zesiték."De a bizott
ság nom fogadta el a lemondást, miután ama tá
madások régiségek eladására vonatkoztak s nem 
állnak legkisebb összeköttetésben sem a szobor
ügygyei. 

** {Vukovics Sebő halála alkalmából) Temes-
megye közgyűlése dr. Sclauch Lőrincz kanonok 
indítványára elhatározta: hogy a megye eme fe-
lejthetlen fia iránti kegyeletének a jegyzőkönyv
ben kifejezést adand, hogy az elhunyt családjá
hoz részvétlevelet fog intézni; továbbá a holtestnek 
a családi sirboltban elhelyeztetése alkalmával, 
Eőth László alispán vezérlete alatt külön kül
döttséggel képviselteti magát, és végül a nagy 
férfi iránti örök emlékül elkészítteti olajfestményü 
arczképét a megye nagy terme részére, a melyben 
Vukovics a 40-es években tartott beszédeivel oly 
sokszor kitűnt. 

** {Jószágok eladása.) Szőgyényi - Marích 
László, fehérmegyei főispán, zalamegyei gyürüsi 
i s végedi birtokait a rajtuk levő összes ingóság
gal, marhaállománynyal és gabnakészlettel a pesti 
Deutsch-ház és a Szefetken lakó Ungár Dávid
nak adta el 57 ezer forinton. A „Hon" szerint 
Pej'achevich gróf is eladni készül zalamegyei bir
tokait. 

** {A pesti khólera-bizottságban) Halász Géza 
főorvos jelfenté, hogy a járvány daczára sem na
gyobb á pesti halandóság, mint máskor, ugyanis 
januárban 721, februárban 742, márCziusban 743, 
áprilban 746, májusban 873, júniusban 747, júli
usban 7 7 0 , augusztusban 705 , szeptemberben 
580, októberben 564, novemberben pedig 570 
ember halt meg Pesten. 

** {Horváth Marczi budai zenetársulata) a 
napokban érkezett haza hosszabb külföldi útjáról, 
dicsőséggel és egy kis pénzzel is. E társulat be
járta' Németország, Dánia és Skandinávia főbb 
városait, s kivált oly helyeken, hol még soha sem 
hallottak magyar zenét, rendkívüli feltűnést oko
zott a szabatosság, melylyel a zenekar minden 
darabot hangjegy nélkül eljátszott. Dánia királya 
nem akarta elhinni, hogy zenészeink hallás 
után tanulják be darabjaikat, s ezért az udvari 
zenekar-igazgató által próbát is tétetett, ki a 
bandát czigány szokás szeriDt hangjegy nélkül 
egy zenedarabra tanitotta be, melyet Marcziék 
már két óra múlva a legnagyobb szabatossággal 
el is játszottak, nem kis ámulására a jelenvolt 
zenekapaczitásoknak. E zenetársulat most csak 
látogatóba jött haza s nemsokára New-Yorkba 
indul, hová szerződve van. 

** {Liszt Cosina,) Liszt Ferencz leánya, nem 
rég tért át a protestáns vallásra, s még aznap 
egybekelt Wagner Richárddal. Liszt Cosina az
előtt Bülow neje volt, a kitől elvált, s atyja bele
egyezésével tért át a protestáns vallásra. 

** {Régiségek.) Lócz helységben, Nagy-Szom
bat közelében, Prileszky Antal kertjében húsz 
négyszögölnyi területen egylábnyi mélységben 40 

darab urnát leltek, melyekben félig szenesedéit 
csontok, kések, tűk, csattok és egyéb fémtárgyak 
voltak. Az urnákból csak négy maradt épen, a 
többi szétmállott. Azt hiszik, hogy e tárgyak a 
török világban kerültek föld alá. A kert tulajdo
nosa a nemzeti múzeumnak küldi meg a leletet. 

** {Kincsásók.) A „Zala Somogyi Közlöny" 
irja, hogy Szt.-György hegyén közelebb 600 da
rab római ezüstpénzt találtak, melyek azonban 
már üzérek kezében vannak, ugy hogy egyet is 
megkapni bajos. Ez esemény hire oly hamar elter
jedt, hogy azóta proczesszióval jár a nép a kin
cses helyre, hátha még találhatna valamit. 

** (.á Mikulás.) Győrben egy falusi család 
— két idősebb asszony, egy férfi s egy 8—9 éves 
gyermek — ballagott az utczán. Menésközben a fiu 
háta mögött élénk csevegést hall, hirtelen vissza
tekint, s torokszakadva kiáltja: „a Mikulás! a 
Mikulás! a Mikulás!" — s egyszersmind beleka
paszkodik anyja kötényébe, s végre ijedtében fél
ájultan a földre rogyott. A Mikulás pedig nem 
volt más, mint két hölgy leeresztett fátyollal, 
iszonyú hajtoronynyal fejeiken, s a legtarka-
barkább öltözékben. A falusi nőnek eloszlottak 
ugyan kételyei a felől, hogy nem túlvilági lénytől 
ijedt halálra fia, de a fiút sem a nő, sem a körülle
vők nem tudták meggyőzni a felől, hogy azok nem 
Mikulások, hanem nők, még pedig kisasszonyok. 
A fiu csak arra kérte anyját, mentse meg őt, s az 
anya tanácsára rákezdte a Miatyánkot. 

** {Gyilkosság féltékenységből^) Lúgoson egy 
csizmadia, ki nejét féltékenységből megölte, nem
rég kiszabadult börtönéből. Nemsokára kiszaba
dulása után megismerkedett egy fiatal özvegy
gyei és csakhamar el is jegyezte. Az uj viszonyban 
azonban ismét elragadta átkos szenvedélye és 
hűtlennek gyanitván kedvesét, nov. 25-én ráron
tott és egy hosszú késsel tiz mély szúrást ejtett a 
szerencsétlenen. A nő pár perez múlva meghalt 
sebeiben, a gyilkos pedig megszökött. 

t {Halálozások.) Buttkay József — Kossuth 
Lajos sógora, — Budán múlt szombaton meg
halt hagymázban. 1848-ban Pestmegye főügyésze 
volt, később hétszemélynök lett, a szabadságharcz 
bukásakor pedig Amerikába vándorolt, hol neje 
(Kossuth nővére) és gyermekei valának. Visszatér
vén , kormányhivatalt semmi áron nem akart 
vállalni, hanem a budai közkórházban dijnok lett, 
s ott működött haláláig. — Szénássy Sándor, a 
posti evang. gymnázium igazgatója s egyik leg
kitűnőbb tanára, a magyar akadémia levelező 
tagja, rövid szenvedés után kholerában meghalt. 
A tudomány terén mint philolog m7ködött s jeles 
szakképzettsége átalános elismeréssel találkozott. 
Az akadémia az idén választá tagjai sorába. A 
boldogult 1829-ben Ákoson (Közép- Szolnok
megye) született, 13 évig működött mint tanár, s 
4 évig volt igazgatója a pesti evang. gymnázium-
nak. — A pesti központi postahivatalok gondnoka, 
Oberhammer Antal szintén a kholera áldozata le t t ; 
az elhunyt 60 éves volt és negyven év óta állott 
államszolgálatban. 

Nemzeti színház. 
Péntek, nov. 29. „.A jó hazafiak". Eredeti vigjáték 4 

felv. Irta Toldy István. 
Szombat, ,nov. 30. „Hunyady László". Eredeti opera 

i felv. Zenéjét szerzetté Erkel Ferencz. 
Vasárnap, decz. 1. „Az amerikai11. Eredeti népszinmü 

3 felv. Irta Szigligeti. 
Hétfő, decz. 2. „Egy millió". Vigjáték 4 felv. írták 

Labiche és Delacour; ford. Szerdahelyi. 
Kedd, decz. 3. „Tévedt nő.'' Opera 4 felv. Zenéjét 

szerzetté Werdi. 
Szerda, decz. 4. „A társaságból". Szinmü 4 felv. Irta 

Banemfeld; ford. Szerdahelyi. 
Csütörtök, decz. 5. „Faiut". Opera 5 felv. Zenéjét 

szerzetté Gounod K. — (Odry Lehel ur harmadik vendég
játékául.) 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Pest. H. J. Eivánatát ime mai számunkban már 

teljesítve láthatja. Szlávy Józsefnek pár év előtti arczké
pét közölte ugyan már lapunk, de most a közérdekeltség

nek, — melylyel a közönség az ujonn.m kinevezett minisz
terelnök iránt természetszerűleg viseltetik, — véltünk 
eleget tenni, legújabb arczképe és vázlatos életrajza bemu
tatásával. 

— Őszi hangok, nr. 1. 2. stb. Ön maga vad gyümöl
csöknek nevezi. Értékre nézve csakugyan azok; de a meny
nyiben a természet s eredetiség hiányzik bennök s ismert 
hangok gyarló utánzatai, — inkább elsatnyult kerti — 
mintsem vad gyümölcsök biz ezek. 

— E. H. Hogy kegyed költeményében itt-ott a 
rimek jók, elismerjük ; meglehet, hogy jobbak a Vörös
marty „Szép Ilonkájá"-ban előforduló s levelében felho
zott rímeknél. Részünkről nem is vagyunk ellenségei a 
szép rimeknek. De hogy a rim még nem elég az idvességre, 
sőt nem is épen fődolog : mutatja az, hogy Vörösmarty 
„Szép Ilonkája" egykét gyarló rim daczára is örökbecsű 
mü s valódi szép, mig a kegyed versei, jó rimei s nemes 
érzülete daczára is, költői műbecs tekintetében csak a kö
zépszerűség-, még annak is alsó vonalán áll. Engedje 
meg hát, hogy ne tartsuk Vörösmartyt „lelki szegény" 
költőnek, sem „öntudatlan Írónak", ki csak kadencziás so
rokat üt össze; s engedje meg, hogy a kegyed költeményeit 
tisztelettel félre tegyük. 

SAKKJÁTÉK. 
680-ik az. f. — G a l a m b o s L á s z l ó t ó l 

(Kecskeméten.) 
Sötét. 

c d e 
Világos. 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond 

A 675-ik számú feladvány megfejtése. 
(Zagyva Imrétől Debreczenben.) 
Vil. 

1. F g l - d 4 . 
2 Bd5-c5 
3. Fd4—eö . . 
4. F a b - c 8 matt. 

Sftt. 
c6—cö ( e 4 - e 3 ) 
g 6 - f ö : 
tetszés szerint. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolczon: Czenthe József. — Gelsén: Glesinger Zsig
mond. — Jászkiséren: Galambos István. — Kecskeméten: 
Galambos László. — N.-Szalontán: Kovács Albert. — 
A pesti, sakk-kör. 

sPsT* Hibaigazítás. A múlt számunkban közlött 
679. sz. feladványban C6-OOT a világos király helyébe világos 
futár állítandó. 

SW Lapunk mai számához a „Csa
ládi kör" előfizetési felhívása van csatolva 
1833-ra. 

Melléklet: Fe i t e l T r a u g o t t 
Bécs, Karntner-ring 2-dik sz. alatti áru-há
zának árjegyzéke, a nála megrendelhető ka
rácsonyi és újévi ajándékokról, melyek meg
küldését naponkint postautján eszközölheti. 

Melléklet: Előfizetési fölhívás a 
! „Nefelejts" szépirodalmi és divatlap 1873. 
évi folyamára. 

H E T I - N A P T Á R 
Honapi-és 

hetinap j 
Katboiikos és protestáns 

nap tar 

Deczember 
8 Vasár i F S B. Ag* . | o g 
9 Hétfő i Leokádia szűz 

10 Kedd jjudith 
11 i Szerda | Damasus pápa 
13 Csőt. j Maxencz püsp. 
13 • Pént. t Lucza szűz 

IF ZSzofron 
i Caesar 
IJudith 
Damáz 
Bulcsú 
Lucza 
Agnellus 

Görög-orosz 
naptár 

NövTíóp 
!;26 AX5 Alipius 
|íi7 Perzs. Jakab 
28 István 
29 Peramon 
30 András ap. 
: 1 i>eczeinber 

2 Habakuk 

Izraeliták 
naptára 

Kizlev R 
8 Beér 
9 

10 
11 
12 
13 Benja 
14 II S Va. 

N a p 
hossza 

f. p. 
256 44 
257 45 

11258 46 
Ü259 47 
;!260 48 
Ü261 49 
262 5 

kél 
H o l d 

nyűg. hossza kél 

Hold változásai. ® Holdtölte 14-én 11 óra 0 perczkor éjjel 

P- f 

8 3 5 9 
7 12 
7 

8 

26 
39 
52 
65 

n y ű g . 

<S. p. 

regg. 
1 13 
2 28 
3 41 
4 54 
6 7 
7 17 

T A R T A L O M . 
Szlávy József (arczkép). — Isten hozott, isten veled. 

— A házi élet és gazdálkodás Francziaországban (vége). 
— Sir John Bowring (arczkép). — Bozók vára (képpel). — 
Egy földalatti halottváros (képpel). — Magyar házassági 
szokások. III. — Kelet-Indiából. — Öt hét léghajón (két 
képpel.) — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet 
— Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. Köz
lekedés. — Mi újság? — Nemzeti színház. — Szerkesztői 
mondanivaló. Sakkjáték.—Heti-naptár. 

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

§t9~ C«ak alapos gyógyítás bizto
sit ntóbajok ellen. 

T i t k o s 

betegségeket, 
9 tehetetlenséget, 

elgyengült férfierőt, 
gyakori magömlések, sőt a végképeni 
tehetetlenséget katonai és polgári kór
hazakban sikerrel használt egyszerű 
módszerrel anélkül hogy a beteg hiva, 
tasában vagy életmódjában gátoltatnék-
mifiden izgató szer nélkül bámulatos 
gyorsan és alaposan (az újonnan kelet
kezetteket 48 óra alatt) gyógyítja 
W e i s s J. gyak. orvos és szülész, az 
itteni cs. kir. gumison fókórhácban 
kiszolgált osztályorvos, a m. kir. termé
szettudományi társulat rendes tagja min
den alkalmatossággal ugy a titoktartás, 
mint a gyógyczélokhoz jól beosztott 
rendelő-intézetében Pest, Sebestyén
tér 4-dik szám 1-ső emelet, (a „2 huszár
hoz" czimzett kávéház felett), naponkint 
reggel 7 órától 10-ig és délután 1—4 
óráig. 

Férfiak és hö lgyek részére külön-
külön várószoba van 

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is 
gondoskodik. 1339 (3—12) 

Épen most jelent meg 

32-ik kiadásban 
a világszerte ismeretes : 

„Der persönliche Sehutz" 
czimü tanulságos könyv Lanrentins-tól, 

lepecsételt borítékban. 
20 évi tapasztalatok nyomán! ezer

szeresen megpróbálva, segély és gyógyí
tása a gyengeségi ál lapotoknak, me
lyek az önfertőztetés s kicsapongások-
ból származnak. Megszerezhető minden 
könyvárus által, Bécsben: Pohan Ká
roly, Wollzeile 33. sz. alatt. Ára 2 ft. 
40 kr., postai küldéssel 2 ft. 50 kr. 
M B ^ ^ ^ A számtalan utánzások, 
g|^""s«F valamint az e könyvbóli ki
vonatok, s különösen az ilynemű piBZ-
kos iratoktól, melyek „Jugendfreund," 
„Selbsterhaltung" s hasonnemü czimek 
alatt, csaknem minden hírlapban nyegle 
módra ajánltatnak, egész jő akarattal 
mindenkit óvunk. Tehát arra, kérünk 
figyelmet fordítani, hogy a valódi illető
leg eredeti kiadást szerezzék meg ma
guknak az érdeklettek — Lanrentins-
tól, — mely egy 8-rét kötetet képez 232 
oldallal, 60 aczélba metszett boneztani 
ábrával, s lepecsételve a szerző saját ne. 
vével ellátott bélyeggel. 1340 (7—12) 

A földgömbbön semmi féle növény sincs, 
mely a légzés s emésztésre , valamint az 
egész Ideg- s leom-rendszerre nézve oly 
állandóan kitűnő hatással lenne, mint az in
diánok egyetemes szere a „coca" Peruból, 
melyettöbb tekintélyek mint: Humboldt A., 
Martius, Laza s többen a tűdögnmó tökél 
letes hiányát (például az Andeslakóknál) 
ugy a Koqneros mesés táperejét (minden 
más tápszer használata nélkül),mint szemta
nuk bámulva bizonyítják. Erre támaszkodva 
dr. Sampson tanára coca növényt hazájában 
gyökeres tanulmányozás s kisérlet alá vévén, 
melynek bebizonyult végeredménye a legne
hezebb betegségekben az 

I. II. é s III. számú coca-lapdacsok. 
Az I. számú coca, torok-, mell- s tfldófaj-
dalmakban, ha mindjárt előrehaladott stá
diumban volnának is azok, a legfényesb 
eredményeket idézi elé. A II. sz. coca, eltá
volítja az emésztés legmakacsabb háborga
tását, gyomor-hurut, aranyér bántalmakat, 
ét vagy hiányt stb. A III. sz.coca a leghat-
hatósb s pőtolhatlan gyógyszer átalános 
Ideggyengfllés, lépkor, méhgores s ne
vezetesen a különleges gyengeségi állapotok 
(magömlés, tehet lenség stb.) ellen. Ára 1 tal
lér vagy 2 ft. o. é. és 5 tallér vagy 10 ft. 
o. é. Közelebbit lásd: a coca-növényről irt 
tudományos értekezetbői, mely a „ § z e -
recsenhez'4 czimzett gyógyszertár által 
Malacban, ingyért szolgáltatik ki 

Kapható P e s t e n : Török József gysze 
résznél király-utcza 7-dik szám alatt. 

1337 ( 1 6 - 2 0 ) 

HIRDETÉSEK 
Egy tanonc-L vétetik tél ~ ^ f 
V A N K E S. J. 

Pesten, kigyó-utcia | 
1412 (2—8) 

ni- s lakatos áruezikkek raktárában 
1-ső szám alatt. 

Belajstromzott Minthogy én, az itt oldalt látható Whee ler és 
Wi l son varrógépek Mannfaeturing Compagnie 
New-Yorkban féle véd-markot, mint magyarországi 
képviselő a magas kir. magyar kereskedelmi miniszté
riumnál, valamint a pestbudai kereskedelmi kumránál 
belajstromoztattam, bátor vagyok a t. ez. közönséget nr™ 
figyelmeztetni, hogy csakis azon varrógépek, melyek ezen 
yédmarkot magukon hordják, valódiak, — s fel vagyok 

Ijogositva mindazon, a „Wheeler és Wilson Compag
nie" czég vagy bélyeggel hamisított utánzottakat a tör
vény védelme alatt lefoglaltatni. 1289 (18—34) 

OHM C. 0., 
Pesten, Józseftér IS . szám alatt. 

védmark Egyidejűleg képviselője a Grover és Baker Bos
tonban, — a Lamb-féle facon kötőgépeknek L. St. 

New-York , s a flndolf-féle szab . keztyfl-varrógépekneb. Kézi varrógépeknek 
lábitó-álványnyal vagy anélkül 3 0 frton kezdve s feljebb. 

Heekenast Gusztáv könyvkiadó-hiva
talában Pesten, (egyetem-utcza4-ik sz.) 
megjelent és minden könyvárusnál kap

hatók : 

Gr. Zychy Géza. 

Az álom regénye. 
(312 lap, 8-rét) fűzve 2 ft. 

Gerstacker Frigyes. 

Végzetek. 
Regény. 

Forditá Z ó l y o m i J . 
(Nyolczadrét, 160 lap) fűzve 6 0 kr. | 

Byr Róbert. 

Lejtős utón. 
Regény. 

Három kötet. (8-adrét, 288, 272 és 288 
lap.) Fűzve 3 forint. 

Karácsonyi és újévi ajándékok ajánlata. 
Hölgyeket kellemesen meglepő 

Ékszerek 

m 

Diazmü tárgyak 
Toilette-, ékszer* é l pipere-

Jnzekrénykék , fiókos tükrök 
•.varró-párnák, keztyü- és fésű 
Idzekrénykék, kűlöiib&io kiállítá
s a khoz aránylag ft 1.60—80. 

Illatszer-szekrénykék ft 9.60, 
b munkának berendezett szék 
f rénykék ft 6.20, csukható kulcs-
^szekrénykék fi 3 80, nagy iró-
^szekrények ft 9.50 krMl kezdve 
^dr'gább díszes darabokig. 

Gépmüvea illatszer-állvány, 
^zenével ft 35. zene nélkül ft 20. 

Iró-asztall készletek ft 17—20 
Téntatartók,illatszer-üvegcsék. 
Ékszerállványok, kosárkák 

ktálacskák, tűpárnicekak, óra-
"tartók, bombonszelencék, bokró-
hta-csoprocskák, bálibokréta-tar-
Ftók, ft 1.50 16, 20, 25. 

Nagyobb virág-csoprok ft 3.30. 
Kleg. teknősbékahéj tárgyak, 

|raŰgépzettel ft 6—15. 
Finom lovagló-ostorok. 

Finom bőráruk. 
Munkának szánt necessairek 

( íkszerkészletek , fülfüggők 
brochok, karpereczek, nyakékek 
medaillonok. fejdíszet stb. ol
csóbb és legfinomabb nemei. 

P i e r r e d e a t m m e « k -
• • e r e k . a valódi gyémántok
kal hatásra vetélkedők, gyász-
ékszerek minden nemei, viaszk-
győngyŐk a valódiakhoz hason
lók, zsinórja ft 1 4Ó-6. 
Szlnhácl ékszerek, 

jelmez-öltözékekhez alkalmas 
diadéraek. övék, melltük sat. föl
tűnő hatásnak é* népségnek. 
Színházi látcsövek 

igen ajánlható jó nemei ír 
4.50—15, elefántcsontból ft 9 -25 . 
Fénykép -albumok 

felette dús választéka, 25-200 
képnek való legújabb nemekben 
50 krtól kezdve 60 ftig. 

Két kedvelt zenedarabot játssó 
rövid ft 11—18 nagy ft 14—40. 
Fényképkéretek 
Cabin.t éa vtaítkártya-képek-

nek 60 kr ft 8. 
Alvinvok 1-6 képnek ft 1.7&-15-
Kriitály levélnyomók ft 1-3. 

Kényelmi ecUc 
kek. 

Téntatartók, tollaordók éa 
cseszek, levél és peosétnyomók, 
tolltőrfilök, papirkéeek , tréfás 
iró-készlet kiáll, aránylag 30 kr 
frt 10. 

Tökéletes íróasztali készletek 
11-16 drbot tartalmazók ft 15-80. 

Irö-thékák, mappák ét szek
rények ft 1.80—40. 

Levél-mérlegek, datam-muta-
tók. jegyzótáblák, könyvek, nap-
lók, ntl necélsairek ft 5—80. 

Berendesett útitáskák ft Í2-80.K 
, , , _ „ • , . . . , . . . . . lyok ft 11.50—16, ezekhez való' 

..írí^^í'r'íkíxv «t
á»Ti" cíéitibiak ft 5.50-8. 

nyok ftS—20, óratartók 30 k ft 15. 
Angol pénzaekré&yek ft 4—19, 

ágas-gyer-
szóbafQstólő 

Kézi-, asztali-
tyatartó, hévmérok, sz< 
mécs, asztali esengetyük 40 kr 
ft 5, nyomókészolettel ft 1 80-6. 

Feszületek, szenteltviztartók, 
kápolnácskák45 kr ft 12. 

Szobrok és mellszobrok 90 kr 
f t 50. 

Virágcsoprok 50 kr ft 15. 
afuláelféle metronómok ft9.50. 
Oyafatnrtók.fnggeszteni és il-

litani valók 50 kr ft 15. 
-nagyszerű választéka ft 1—35 
Tzenemüvel ft 20—40 

Ujdivatn h61gy-ívek fti.50-10.liMW- it tluatáleták 
'Chatelainek, olló-tokok, táguló'Kenyér kőtárak 
k kesztyű- és zsebkendő táskák ,'KdvéSrlSk 1 ptírkölSk 
^varró-párnák éa berendezett Kávéfvtő-qSzgépek 
kKzekrények női övtáskák ked ~ 
Iveit nemei ft 4.80—25. 

Pénztárcák , jegyzökönyvecs< 
Fkék, horgoló-készletek olcsó éi 
fedíszes nemei 50 kr ft 15. 

író-mappák és necessairek ft 
12.50—40. 

Kézitáskák, változatos nagy. 
Jsigzi olcsó és legftn. nemei ft 
'180—15. 

'Fin. nád- és sodronyból font 
kézi gyümölcs- és kötő- kosa

ra- 30 kr 6 ft, dolgozó-kosarak 
|:t 1 20—8,állvdnyokon ft 7.5C-25, 
bájolóau díszített és berende-

' citek ft 4.50—28, zeneművel ft 
' : l i! - 4 2 . 

Különféle csecs ebessék. 
l'iszes üres dobozok, gombos-
-bárnácskák , kulcstartók 

Háztartási hasznos czlkkek. 
Chin. exiítí evőlcétxl. I Szikviz-kéxtitö gépik I J a k d i S Z e k * 

j FagylaU-kitiitSk 
j Hu/vágó gépik 
[ Kriitály » üvegtárgy • 

Vaj- és sajttányérok • 
GtukorsteUnezék 
Angol mérlegfk 
Eezet^ilaj tartók 
Atttaltakarok. 
Czvkorvdgók 
Kétfenik v 

Szardinka-*ztl.nyitúk 
Berlin ét AngoVum 

legj. gyáraiból frt ÍJ0—8<H/rtig. 

Fiuk, leánykák s~gyermekt>kiiek. 
RajunkbiVk 1 frt. Itkolatátkák 1 frt ín 

$0 triót Sfrtig. 
Ftttéktztkrénykék 10 

krtól S frtig. 
Globutok 60 krtól 

ti frtig. 
it tok egyéb, az eddig ftítoroU tárgyaknak ezen kortztk részére alkal

mat nemei. 

Kivi lólag 

urak részére! 
Nporl-cikkek. 

Henry-Itine, hátultöltő ai 
rikai golyó-fegyver ft 145. 
Egycsövű perc. fegyr. ft850—lft-i 
KéteeÖTf. - , „1450-t iOl 

„ Lefanchenz „ , 34—b!>á 
a Lancaster „ , 50—lOoT 

Lefauchenx revolverek ft 18-35.i 
Zsebpisztelyolt párja ft 3.50-15.' 
Szoba fegyverek 19—25. pissto-i 

A vadászat egyéb keltékéi,^ 
mint vadáiztá.kak, övek eat.j 
dns válás tékban. 

Iiovagló szerek. 
frt l 

Kengyelvasak^ 
sat. sat. I 

Lovagló-ostorok és botok 80* 
kr frt 15. 

Agarászó és hajtó-ostor f t5 - l5 / 

Angol disznóbőr nyergek 
15—35, kantárok. 

TheaiUtök, tamovar 
Franctia gyors/orr. 

lámpa 
Thea-kannák 
Tojdifőxő gép, * órák 
Thea$zilrők ét golyók 
Antali kitek 
Uitonna-kittlttek 
Vitszüro készületek , 

Virágatxtal-kotárkák 
8—90 Jrtig. 

Caehepot frt Í2—S6. 
Mmdárkalitka 2 40—6. 

állványon 7.GO—26. 
Függő virágkotarak 
Faliátvány a eontotak 
Nagy is mellszobrok 
Allatetoportozatok 
Ottlopok frt 12—30. 
Amtariumok t arany-

haltartók. 
Papírkosarak 
Látogatójegy tálak tat. 

Iskolai téntatartók 25 
krtól 2 frtig. 

írómappák it titkr. 
frt 1—6. 

ToU- it zsebkitek 
Tolltartók it tzelene. 

(Korcsolyák. w 1 
Közönségesek 60 kr ft 3.50," 

saiokgéppel irt 5.50, egészená 
vasból ft 5.75, 6, 7.50, 9. Hali-^ 
fax-félék 10 ft. Angol LeggiogJ 
(Camaschnik) korcsolyázóknak^ 
párja ft 4—7.50. 

Vívó-eszközök minden neme;.. 
Finom liörárnk. 
Pénz-, levél és s^ivartárczAj 

nagy bankjegy-, váltó-, rész-i 
vény- és perügy tárcsák, zseb-f 
béli jegyzőkönyvek, ir*'-mappii.ki 
sat. sat. 

krtól Sfrtig. 
Pertelyek. 
Microaropok. 
Varrópárnák. 
KoTcsolyák 

Ur! ékszerek. 
Óralánczok, medaillonok, nyak-| 

kendő- és shawltűk B gyűrűk, 
ingelo-és ingnjjgombok Icgujublj 

legfinomabb nemei. 

Különfélék. 
.küpe-1. 

Játékszerek egyes nemei 
Nevezeteten Fröbel mulattatóan oktató rttldtstre szerint béren-, 

.ntapiósáiok, keztyütágitók , dezrtt ditztt dtbozok. lombfüritz-ntmka kétzltíek, laterna magiiák, Sétabotok 35 kr 12 ft, tőrrel 
eMimet rek, (fyüszü- és kótés-lloViWp kétzltíek, ttpláddk, zenilö tzelcnezik stb. ttb. ,2—15 ft Csizmalebuzók ft 2.75. 
.utók, varrótű-szelencék, olló.l ™ ~ ~ ™ £ j f £ ~ ~ ^ , ^ Szerszámladacskik ft 9—15 

Rugany esöoltfinyók • 
syek ft 10.50-28. 

Franczia felkeltő órák it 7.30.^ 
Távcsflvek ft Í.50 10, zseb-i 

báli sserszára-kesecskék l't 2 üO-ti ' 
35 kr 12 ft. 

legyezők. 
Falecvezök 30 kr ft 1.J0, di-

zxrbbek ft 1.20—15, finom ba-
.ariabúr ie)fye/.ök ft H - 1 5 . 

l'ári-i bá:i legyezők legújabb 
.-iváló finom nemei ft 3—50. 

Elefáutoinnt lejyezök ft 18-25,1 
eknö.bék^héjböl f» 20—30. szék j 
•ény.ékbei tt :i»—10. gyász- < 
redeti chinat le^yrzök. 

Illatsy.ernemitek. 
Iilat£zerek ,li.,ze.-. r.vegcsck-

b-n 5 i kr ft l 
Finom szapp;i»->U. illatszerek

éi berende ett díszt-. d-,íi<.zok, 
zíkrenyktk és kosar.ik i.r. kr 

,'rt 20. 
! Hatos párnácskák (^achets) 

0 kr ft 3. 
Araav-. sznst-, gyémánt haj-

fi t90. 

, „ezok zsebben tnkrocskék aat j>fulat(at6 társas já 
t é k o k . 

Dominó 70 krfíSJO. Sakktáblák 
80 ír frt 10. Alakok frt 1.10—SO. 

Derby verseny futó frt 180—8. 
Várottrom, harang it kalapács 
Lutrijátékok SO kr frt 3. 
Tombolajátékuk 1.60—9 frtig. 

Tréfás holmik. 
: Kugany tonartok SO kr, rokon- ! 
\tz«nvi hévmérik 1 ft, olvasztani va
ló karánsonyi diók 20 kr, maga 
tói futó egerek 1 frt. tat. 

Wttw J6t#kony célok1 Lombfűrész 
Javaira alkalmas na- ft 15. inunkakészletekvJJjF ü ; 

Baromé'er Aneroide ftl2.50-19,( 
Mevolver gyűjtőeszköz ft 2. 

DobánTz«»kiiak. 

« ' • • > • > • z a m i i t t t t n h o l n -
j a t é k e k h o a t szükséges nye
reménytárgyak ósszeállitására 
ajánljak ssolgálataiakat, a ne
mes célt illő engedek kedvez
mény* által előmozdítani is Szivnr-szekrénjek ft 3.60. 
készeknek nyilatkozónk. | . állványok és serlegek 

JCájrtooíó hatom fV^'l'r-lM-lK a hímzésekkel 2 SS-S ' 

1 frt 25 
\it 50 kr. 

kr., gyertyácsk*k 26 

ifi*" Szíves figyelembe vételül ^* 
A bel- s kfllfftld első gyárainál személyesen e«zká48tti 

vásárlásaink lehetrógessé te^ék ez idei kiállitísanííat tv 
fnly<á».t haladó ipar lagajabb ké* ilményeivel ellátni, agy 
h o g y helyütt azoknaa.cuk í i r e n AMMAiut t tan tartott »t 
[tekintetét nyajtbatjnk kiáUitienkra nézve szintúgy, mint ára-' 
Ikra nézve, melyeket inkább iranyadás tekintetéből jegv^z-
tnmk fel. líeméljük ennélfogva a ho zánk érkezó mpg/blzá-
tmkaa mtntl«*it t o k l n t e t f c e t t megfelethetui. 

Cigaret- ts torfikdohánytarcák, 
S szelencék 7<> kr ft <i. 

TftrAktlohiny kflblótt ft l 20 
l>ohányvágógwppk ft 13 
Zsebbel! és asctali gynfata 

és liamncsészék 40 kr 6 ft. 
Pipa-állványok ft T, 4 0 - 10 
T n j t - w x i p k i t k és CKtbn 

sok kedvelt nemei W kr ft 
HnrnAt-«4KoIpr ir«k . 

csók ^ finomak minden 
h kr ft '?. 

>.7> Z j 
'•••-.••:^t9 

l ^ K f t ( & i a v f l a l Q t B i a s l É l f t 

• KERTÉSZ és EISERT Pesten, 
-OV0 J P 4 W 

Dorottya-ntcza 2. sz., a „magyar király" szállodával szemközt. 

* • 
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H e c k e n a s t G u s z t á v könyvkiadó hivatalában (Pes t en , egyetem-utcza 4-ik szám) megjelent és minden könyvá rusná l 
kapha tó : 

BCSr' I hinioiiszí ikus naptárak. *ízM 
Barátfülek naptára. 

Igazhivők, papimádok, papflak és papnék számára, a sz.]lélek 
suga l la tá ra szerkeszté P a p r a m o r g o . 

Sok torzképpel. 

Csodabogár naptár. 
Sokaknak r s i ra lmatos , de sokaknak nevettetős mindenfélével. 

Tele ir ta és pingálta B o g a r á s z K u k k u k . 

Sok torzképpel. 

Ára ffizvc 50 krajczár. 
Ugyanez függelékkel: Magyarország teendői a csalhatatlanság 

kimondása után. — Fűzre 8 0 fcr. 

Szép borítékba fűzve. 
Ara 60 krajczár. 

( 2 - 6 ) 

Megrendelések, melyek legalább 2 forintot tesznek, s egyenesen a fennevezett Madó-Mvatalákoz a Járulék beküldé
sével intéztetnek, vagy pedig postai utánvétel mellett kívántatnak, pontosan s bérmentve küldetnek szét. 

H e c k e n n s t G u s z t á v könyvkiadó-hivatala, 
Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám. 

52 i 

&fe%f%í?SH» 

Zilalij Sámuel 1 
újonnan nyitott 

nemzeti könyvkereskedése 1 
Pesten, váczi-vteza 9-dik szám, jj 

| ajánlja dúsan felszerelt könyvraktárát a tudomány minden ágából Bn 
és minden nyelven. 

Nemzeti irodaimnak kiváló képviselete. " ^ 6 
S3T Vidéki megrendelések jutányosán, gyorsan és 

1 pontosan eszközöltetnek! 1407 (3—8) 

Szepesi 
kárpátnövények kivonata 

Táykigs C. orvostudor által Késmárkon mell- és tüdőbajokban szenvedők 
számára. 

•*• leggondosabban összegyűjtött és kizárólag alkalmas szepesi kárpáti fiinö-
• vényekből készítve kitünó hatásúnak bebizonyult szer köhögés, rekedtség, könnyű 
I kurutos izgalmak, nyelő- és lélegzőmüszerek, görcsös, idegzetes, nehézkes lélegzetű 
• köhögési rohamoknál, szúkmellüség, oldalszurások, idült tüdóbajok, tüdőkórosak 
I görcsös és gyengítő izzadásainál, sőt a tápnedvek meggyüléséből származó betegsé-
Igeknél. valamint gyomor- és általános testi-elgyengülés ellen is. 
I A sxepeai karpétnövény thea, és szepesi kárpátnövény bonbonok használata 
I Faykiss orvostudortői legjobb eredményt nyújtják. 1380 (2—5) 

Arak: 1 üveg kivonat használati utasítással együtt 7 5 kr. o. é. 
1 csomag thea . . » 1 5 kr. o. é. 
1 skatulya bonbon » » » 3 5 kr. o. é. 

• • " A tárgyak beszerezhetők magánál a készítőnél Fáykiss gyógyszerész
inél Késmárkon; továbbá Pe«ten T«r6k József király-uteza 7-ik szám. - Thall-
1 mayer et C o m p . - Kochaietster. - Zobek és Batory egyetemtér. 

m Ü T Az őszi és téli idényre 

^ ^ BrelseliiieiderZsigmoiidnái 
^ ^ ^ í Mb P e s t e n , 

szervita-tér 5-dik s fürdő-uteza 11-dik szám alatt, 
legjobb mino'égű, vizhatlan s a legújabb minta szerint készitett 

férfi-, női-s gyermek-topánkák 
dús választékban a következő árakért kaphatók: 

5—6 ft. 
Férfi topánkák: 

1 pár borjubőr topánka . . . 
1 pár borjubőr topánka an

gol varrással 6—7 
1 párorosz-lakbőrang. varr. 7—8 
1 pár patent börtopánka lak

bér borítással 6'/«—7'/i 
1 pár tuffel, bórboritással. . 7—8 
1 pár tuffel igen magas ezug-

csizma, bórboritással . . . 9—10 
Női topánkák: 

lpárbrunell , lakbór borí
tással 3 % - 5 

1 pár brunell, lakbór borí
tással húzóra 4—5',» 

1 pár bársony vagy posztó 
lakbór borítással 4'/i—6 

5 - 6 ft. 1 pár vizhatlan bőrtopán . 
1 pár bársony-topánka bá

ránybőr -béléssel, finomul 
prémezve s lakbőr-kör-
boritással 7'/i—9 » 

1 pár reggeli czipő minden
nemben l'/»—8'/i » 

Fin-,leány- és gyermek-topánkák: 
Brunell. báraony, bór vagy posztóból 
a nagyság arányához: l'/s—4 f t Az ösz-
szes lábbeli áruk nemcsak vászonnal , 
hanem franczla flanellal béllelvék. 

Ezenfelül nagy raktárt tart minden
nemű férfi-, nóí- s gyermek me leg 
eomode-ez ipókböl a legjotányosb 
árakon. 

&£" Vidéki megrendelések a legjobban, gyorsan és pontosan 
teljesíttetnek. i386(ii—12) j 

I 

Müfogászi terem. 
Minden fogmütétet Garantia mellett végez, valamint a 

legszebb müfogakat és légnyomatu fogsorokat kéazit 
fogorvos 

dr. V i d é k ? F.. 
J 1 3 9 8 ( 3 _ 3 ) uri-utcea 6-ik szám. 
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„HAJNAL" 
magyar életbiztosító-részvénytársaság Pesten. 

A magy. kir. kereskedelmi minisztériumtól 1872. 10,141. sz. a. engedélyezve. 

Alaptöke egy fél millió, 
melyből előlegesen 2 5 0 0 darab részvényben 2 5 0 , 0 0 0 forint érték bocsáttatik ki. 

E l n ö k : 
Csernyus Andor, földbirtokos és cs. kir. kamarás. 

I-ső helyettes elnök: 
Vész J. Annin, tanár a magy. kir. műegyetemnél s a magyar tud. akad, 

rendes tagja. 
Il-ik helyettes elnök; 

Dr. Reinitz Adolf, köz- és váltó-ügyvéd. 

Igazgatótanácsosok: 
Csutak Kálmán, honvéd ezredes; 
Grum Ferencz, a magy. kir. keresk. minisztérium titkára; 
Kapy Imre, a pesti zálog-intézet igazgatója; 
Kotányi Miksa, bank- és váltóház-tulajdonos; 
Salzer Salamon, termény- és bizományi üzlet-tulajdonos; 
Salzer Simon, kereskedő. 

Goldschmidt Vilmos, 
Vezérlő igazgatók: 

Kuhn József-

Minden jótékony intézetek között a legkiválóbb helyet kétség-
kivül az életbiztosítás foglalja el, és jogosan, — mert a támasznél-
kül maradt család, melynek táplálója elhalt, csakis az életbiztosítás 
utján képes legalább azon anyagi vigaszban részesülni, hogy azon
nal egy jelentékeny érték birtokába jutván, a legsürgősb igényeket 
elégíthesse ki, melyeket az élet kérlelbetlenül követel. 

A mondottak igazsága, a művelődés jelenlegi előrehaladt 
korában, már a lakosság legalsóbb rétegeibe is lehatott. 

Mindazonáltal a nagy közönség még most se karolja fel a bizto
sítás ezen nemét oly részvéttel, minőt ez közgazdászat! szempontból 
méltán igényelhet; mert midőn például Angolhonban minden tize
dik lakos van biztosítva, nálunk még a századik sincsen. 

Ha e tüneménynek okát keressük, be kell vallanunk, hogy a 
vád az életbiztosító intézeteket magukat éri nagy részben az által, 
hogy nagyonis ragaszkodnak az elavult biztosítási rendszerhez, 
mely szerint a biztosított kénytelen az egész évi illetékét azon szigorú 
kötelezettséggel egyszerre fizetni be, hogy ezen befizetést halála 
napjáig minden évben megújítja. 

Megengedtetik ugyan a negyedévi, sőt havi részletfizetés is, de 
csak 12 — 20 százalék kamat mellett. 

Vagyonosaknál ezen rendszer nagy bajt nem okoz, de igen is 
a kevesbbé vagyonosoknál. 

A kevesbbé vagyonos polgár, iparos, kézműves, munkás, stb. 
bár mennyire legyen áthatva azon törekvéstől, hogy élete biztosítása 
által elhalása esetén megmentse a közvetlen Ínségtől, és aggodal
maktól, mindamellett nem ereszkedhetik egy könnyen oly kötele
zettségbe, melynél fogva bizonyos nagyobb összegeket bizonyos 
időkben teljesítsen. Korlátolják még sok esetben az egyéb felvételi 
nehézségek is. 

Életbiztosító-társulatunk alakításakor első gondunk volt ezen 
nehézségeknek elhárítása uj kombinacziók alapján, melynél fogva 
a legvagyontalanabb is részt vehessen eme jótékony intézményben, 
az által, hogy igen csekély betét és folytatólag csekély összegek 
által , a legegyszerűbb felvételi módozat mellett, halála esetére 
500, — 1000, — 2000, — 3000 stb. frtig biztosithassa magát. 

Ezen uj, mennyiségtani alapon nyugvó biztosítási módozatunk 
lényege abban áll: 

1. Hogy 1200 tagból álló társulatokat alakítunk. 
2. Hogy a dijakat a biztosítottaktól utólag, t. i. akkor veszszük 

át, ha a társulat valamelyik tagja elhalt. 
3. Hogy a társulatot már akkor, nyilvánítjuk megalakultnak, 

ha a tagok száma a 800-at eléri, azon kikötéssel azonban, hogy az 
1200 tagrai kiegészítést utólag eszközölhessük. 

4. Mihelyt egy társulat megalakultnak nyilváníttatott, azok 
bármely tagjának kimúlásakor az egész biztosított tőkét kifizetjük, 
tekintet nélkül arra, hogy a társulat 800 vagy 1200 tag részvéte 
mellett nyilváníttatott e megalakultnak. 

5. A társaság azon esetben is megfizeti az egész biztosítéki 
összeget, ha a kiegészítendő társulathoz uj tagok nem csatlakozná
nak. Ezen készfizetéseket a társaság saját tőkéje igénybevétele nél
kül a legutolsó társulati tag számára is megteheti, mert ugy intéz
kedett, hogy mindenik társulat részére elkülönzött tartalékot tart, 
mely ezen feladatnak megfelel. 

6. A dijak befizetése, a mellékelt táblázatban a társulati tagok 
halálozási esetére, életkorukhoz mérve, s a tudomány által megállapí
tott halálozási táblák tekintetbevételével lettek szabályozva, s vilá
gosan megjegyeztetik, hogy mindenik biztositó, egész biztosítási ide
jére, csupán a dijszabványbin meghatározott dijakat tartozik fizetni. 

Ki kell még emelnünk, hogy a magy. kir. kereskedelmi minisz
térium a mi uj életbiztosítási terveinket, mint szintén az illető díj-
szabványt egy, az ország legelismertebb szakférfiúiból álló szak
bizottság elé terjesztette megvizsgálás és jóváhagyás végett, s nem 
lehet megtagadnunk önmagunktól azon elégtételt, miszerint meg
említsük, hogy beadványaink az említett szakbizottság által egyhan
gúlag számtanilag helyesnek s intézetünk életképesnek Ítéltettek. 

A társaság tehát kellő biztosíték és kitűnően szilárd üzletveze
tés mellett a t. ez. biztositó közönségnek oly nagymérvű előnyöket 
nyújt, hogy vérmesség nélkül remélheti a legszebb sikert. — A társa
ság már a legközelebbi időben kezdi meg üzleti tevékenységét. 

A társaság üzletirodája Lipót-városban a fő-ut 9. száma alatt van. 
1414(1) 

fizetendő egy-egy társulati tag esetleges elhalta után. 

Kor. 
21—25 év közt . 

26—30 év közt . 

31—35 év közt . 

33—40 év közt . 

41—45 év közt . 

46—50 év közt • 

51—55 év közt . 

5 6 _ 6 0 év közt . 

500 forint. 1000 forint. 2000 forint. 3000 forint. 

- ft. 41 kr. 

- N 47 „ 
- »» 54 „ 
- „ 64 „ 
- „ 77 „ 

— ft. 82 kr. 

- „ 94 „ 
1 „ 08 „ 
1 ,, 28 „ 
1 „ 54 „ 
1 H 88 „ 
2 „ 34 „ 

3 ,» — ;> 

1 ft. 64 kr. 

1 ,, 88 „ 

2 „ 16 „ 

2 „ 56 ,. 

3 „ 08 „ 

3 „ 76 „ 

4 „ 68 „ 

6 j) — „ 

2 ft. 46 kr. 

2 „ 82 „ 

3 „ 24 „ 

3 „ 84 „ 

4 „ 62 „ 
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JEIZÁ10G-BAIK ÍS BIZOMÁMI-ÜZLET. 
váczi-utcza 21-dik szám. Tuchlauben 17-dik szám. Schmiedgasse 4-dik szám. 

Hirdetmény. 
Van szerencsénk ezennel nyilvános tudomásra hozni, miszerint a tózsdemüveleti társulatokra általunk kibocsátott aláirás alkalmával f. évi okt. hó 31-kéig 

214 részjegy 100 forintjával 
íratott alá. — Részjegyeink birlalói e szerint tudósittatnak, miszerint az 

1 - 100 számok az első magyar A. társulatba 100 forintjával, 
1 0 1 - 2 0 0 „ „ „ „ B. „ 50 
201—300 „ a második magyar „ 50 
3 0 1 - 4 0 0 „ abarmadik „ „ 100 

soroltattak be, mig 401—414. és 501 — 505. számok az aláirásra kerülő további társulatok részére előjegyeztettek. A fentemiitett szervezkedett társulatok műveletei 
folyó november hó 15-én veszik kezdetüket, minélfogva a t. ez. résztvevők felkéretnek, hátrányfizetéseiket folyó hó 5-étól i 

n 

» 

végleges részjegyekre történő átcserélése mellett teljesíteni. 
Egyúttal bátorkodunk az eddigi részvét által indíttatva, a t. ez. közönséget az ennek megnyitott 

a nevezett napig az ideiglenes elismervények 

a IV. magyar tózsdemüveleti társulatra 100 részjegygyei 100 ftjával. 
az V. magyar tózsdemüveleti társulatra 100 részjegygyei 50 ftjával, 

tisztelettel felhivni 
A társulatok, melyek üzletük körébet ugy magyar mint osztrák értékeket fel- löl, ugy hogy üzletük állásáról mindenkor tudomással biriiak; azonfelül minden 

vesznek, hat hóra szervezkednek, s megkezdik műveleteiket, mihelyt valamennyi két hónapban számolunk és az eredményezett haszon készpénzben fizettetik. 
részvény jegyeztetett; addig is a betett pénzek 8 száztólival kamatoznak. — Az A hat hó elmultával a társulatok felosztanak, különben mindenkinek szabad-
aláirásnál a IV. társulatra 40 frt, az V. társulatra 20 frt fizetendő be, a hátra- ságában állván ugy a kilépés, mint az újonnan alakuló társulatokban való részesülés, 
levő 60 frt, illetőleg 80 frt, a történt megalakulás után, mely a lapok utján közzé — A társulat számlájára végzett alkuk után nem számíttatik üzérdij, csak a tiszta jö-
tétetik, bérmentesen teljesítendő. vedelem után öt százalék huzatik le. 

Utólagos befizetés semmi szin alatt nem történik, természetesen kinek-kinek Reméljük, hogy a bennünk vetett bizalomnak rövid idő múlván meg fogunk 
szabad, több részvényt is jegyezni. A t. ez. résztvevők minden időben jogositvák, a felelhetni, és oly eredményeket felmutathatni, melyek bécsi törzsházunkéit elérik. 
S ^ m Z ^ t ^ T ^ Ü K 2 ? a^ámíkra v é g z S t l e i k £ ' tervrajzzal és tudósitással a legnagyobb készséggel szolgálunk. 

A jelzálog-bank és bizományi-üzlet váltóháza. 
1386(50) Leitner é s társ . Váczi-utcza 21. sz. I. emelet. 

mmwmwmmmmmmmmmmmmmmmmBwmmmmmm 
Lait de Concombres pour le teint. 
Ezen dicséretesen ismert cos me ti kai szépítő-viz eltávolítja 

a legrövidebb idő alatt a bőrről minden tisztátalanságot, úgy
mint: hőhimlot, pörsenéseket, szeplöt s májfoltokat stb. s az 
arezbört egész a késő korig ifjasság és frisseségben fentartja. 

Egy üveg ára 3 forint. 
JB5F Egyedül csak valódi minőségben kapható: 

LUEFF M., 
illatszerésznél Pesten, Dorottya-utcza 3-dik szám alatt 

1405 (8—8) a „Minervához," a háznégyszögben. 

!Tessék elolvasni! 
A pénzbecsének alanti állása végett a kővetkező csikkek rendelhetők 

meg, mérsékelt áron s ntánvét mellett, u. m.: 
fLkr. 

5 font eredeti Dominge kávé , 
Java 

finom Portoricco » . . 
» Lagaaira - . . 

arany Java * . . 
finom Cnba » . . 
legfin. Coba » . . 

» Cnba gyöngy kávé 
» Java gyöngy » 

Moeca valódi arábiai > 

ftkr. 
90 
20 
60 
60 

1 font orosz thea 2, 3 
1 zománczolt thea-szelencze '/> font 

finom Melange thea tartalommal 1 
1 Ugyanaz ',-í font tartalommal . . 1 
1 pint brazillal rom . 90 kr. és 1 ft. 
1 » Cnba ram \ 
1 » valódi Jamalka rnm . . . . 2 

60 

1 » legfinomabb Jamaica ram 2 80 

2 
3 
3 
3 
4 — 
4 — 
4 50 
4 50 
3 50 
4 50 

» aso * 3 80 
Peeeo virágthea . . 3, 4, 5, 6 — 
••Uage 3, 4 — 

• ^ ^ Az itt elősoroltakon kívül ajánlok még minden az e szakba vágó fa
szer s gyarmatára ezikkeket. melyekkel raktáram mindenkor gazdagon el van 
látva, a legjnUnjoib árakért. — Az árnezikkek fris s jó minőségéért - pontos szol
galat mellett játiBU, biztosíttatik. 

11TÍ1 ~ **•**• közönségnek, valamint a polgári- s urasági nagyobb háztartáso
kat illetőleg , — m rentebbjegyzett igen mérsékelt árakat szives figyelmébe ajánlani 
szerencsém volna, «amoa megrendelések reményében kitűnő tisztelettel maradtam 

5 palaczk Dac de Montebello 
5 » Vix Bara . . . . 
5 » belföldi pezsgő 
5 v Imitation » 

16 -
15 — 
5 — 
7 50 

1400 ( 5 - 0 ) Pestea, Lnkovits József, 
országút- a cznkor-ntcza sarkán, 20. szám alatt. I 

Daczára a bekövetkezett árfelemeléseknek 

Kávé. 
Santos . . . 
Costarica. . . 
Domingo elect. . 
Portoricco finom 
Jamaica. . 
Ceylon . . 
Cuba. . . 
Java (arany) 
Potosi Cuba . . 
Mocca (arábiai) 
Menado (gyöngy) 

mégis mérsékelt árak: 
64 kr. 
68 » 
72 » 
76 » 

80, 88, 92 
80, 84, 88 
80, 88, 92 
. 88, 96 
. . 96 

96 
88 

Nelghery(lfin.)80,88,92 » 
Menado . . . 88, 96 » 

Gőzzel pörkölve. 
Potosi Cuba . 1 ft. 20 kr. 
Menado . . 1 » 12 » 
Nelghery . . 1 » 12 » 
Melange . . — » 96 » 
Portoricco . . — » 85 » 
Costarica . . — » 80 » 
Campinos . . — » 76 » 

Czakor. 
Eaffinad legfinomabb 

» nagysüvegekb. 35 kr. 
» kis. süvegekben 36 » 

Raffinad finom 
nagysüvegekb. 34 
kis. süvegekben 35 

>oboruy 

Cznkor. 
Raffinad középfinom 33 % kr. 
Melis finom . . 32'/i » 
Melis darabokban 32 » 

Olasz rizs. 
Mantuai . . . . 14 kr. 
Ostigliai . . . . 15 » 
Fiorettone . . . 16 » 
Glace 18 » 

Legjobb minőségű pen-
sylvániai (valódi amerikai) 
petróleum, duplán finomí
tott modarateur-lámpa-olaj, 
rendkivüli olcsó árért. 

Znaimi ugorkák, 
egy hordócska ára 1 ft. 

20 kr. és 1 ft. 60 kr. 
Legfinomabb aixi olaj, 
'/» fontos üvegekben s fel
jebb egész tiz fontig készlet

ben, fontja 58, 64 kr. 
Tokaji cezet, 

Bécsújhelyi tormásvlrs-
II, maszkák és olaj-szár-
diuák, caviár, páczolt 
angolna, valamint bel- és 
külföldi sajtok, szalámi 

és kassai sodor. 

Thea és rom, 
melyeket a t. ez. izelöknek a 

legjobban ajánlok, u. m.: 
Mandarin-kever. 3 ft. — kr. 

50 „ Londoni-keverék 3 
Császár-keverék 4 » — » 
Melange a la Gur-

mans . . . 4 » 50 » 
Moskvai-keverék 5 » — » 
Királythea-kever. 6 » — » 
Viktória-keverék 8 » — » 
Udvari thea-kev. 8 » — » 

Rum és borovicska,min
dennemben s készletben kap
ható, pintes, itezés, mesze-
lyes és félmeszelyes üvegek
ben töltve legolcsóbb árért. 

Uj felföldi savanya ká
poszta s répa a legjobb 
minőségben s olcsó árért. 

Az itt elősorolt áruezik-
kek valódi minőségeért s 
finom izleteért jótállás biz
tosíttatik. 

z V A pakolás ingyért 
eszközöltetik. ~*M 

Nagyobbszerü bevásárlá
sok kellő figyelembe fognak 
vétetni. 

fű'szer-, csemege-, thea-, rum- és borkereskedése, 
a „tengeri oroszlánhoz?' 

Pesten, a Duna- és kéményseprő-uteza sarkán. 1401 (5—6) 

Köszvény és csúzos állapotok 
I gyógyíthatók. A legjobbnak bizonyult s valószínűleg az egyetlen szer, ehhez a 

dr. Pattison-féle köszvényvatta, 
I melylyel különösen az arca-, mell-, nyak- s fogfájások, fej-, kéz- s térdkösz-
I vény, továbbá tagszaggatások, gerincz és acyékfájdalmakban stb. a legkitü-
I nőbb eredménynyel használható. — Egy egész csomag ára 70 kr., fél csomagé 40 kr., 
Is kapható Pesten: Török József gyógyszerész, király-utcza 7-dik sz., — Ara-
[don: Bokor Antal , - Pozsonyban: Heinrlcl F. gyógysz. uraknál. 1388 (4—8) 
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1 „I1CT1IM 
biztosító-társaság, 

mely Kolozsvárott 1865. évben alakulván, 1870. zárszámlája szerint máris 
3.200,059 ft. 54 k r . biztosítéki alappal bir 

biztosításokat elfogad: 
I. Tűzkárok e l len. 

II. Szá l l í tmányi áruk, utoni károsodás ellen. 
III . J é g k á r o k ellen, mindennemű terményekre. Végre: 

IV. az ember életére. 
minden módozatokban a legkedvezőbb feltételek és olcsó dijak mellett' 

EletMztositási példák: 
I. Ha valaki családjának vagy kedvezményezettjének halála esetén fizetendő 

1000 ft. tőkét biztosítani óhajt, fizet: 
Egy 25 éves 19 ft. 70 kr., egy 40 éves 31 ft. 70 kr., egy 55 éves 59 ft. 30 kr. 

» 30 » 22 » 70 » » 45 » 39 » 10 » » 60 » 75 » 60 « 
» 35 v 27 » 20 » » 50 » 47 » 60 » » 65 » 103 » 50 » 

évenkénti dijat. 
II. Ha valaki gyermekének 18., 20. vagy 24. korévben fizetendő 1000 ft. kihá-

zasitási vagy neveltetési tőkét biztositani óhajt, fizet: 
Egy 1 éves gyermektől 18 korévig 20 korévig 24 korévig 

40 ft. 20 kr. 33 ft. 60 kr. 21 ft. 70 kr. 
» 2 ». » 44 » 10 » 36 v 70 » 26 » 50 » 
» 3 » » 48 » 50 » 40 » 10 » 28 » 80 » 

évenkénti dijt. A gyermek elhalálozása esetén a befizetett dijak visszatérittetnek. 
III. Ha egy jelenleg 28 éves férj és 22 éves neje valamelyik elhalálozásakor, a 

túlélő részére fizetendő 1000 ft. biztositani óhajt, fizet 31 ft. 30 kr. évenkénti dijt-
Ezenkívül elfogadja a 

túlélési csoportok (issotiatio) biztosításait is. 
Minden biztosítási miveleteknél a biztosítottak, már az első évtől kezdve a 

társaság 50% nyereményben részesittetnek. 
Egyéb módozatokra nézve s különben is mindenekben bővebb felvilágosítással 

szolgálnak a társasági felügyelók, vidéki ügynökök és 

a „Victoria" biztosító-társaság 
v e z é r ü g y n ö k s é g e P e s t e n , (régi posta-uteza 2. sz., 2. emelet). 

SHT Utánnyomás nem dijaztatik. - ^ G 1330 ( 6 - 6 ) 

Heckenas t Gusztáv könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetem-uteza 
4. sz.) megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

Falusi gazda naptár. 
Szerkeszti dr. Farkas Mihály, földbirtokos Ára 80 krajezár. 

Naptári jegyzék-könyvecske 
gazdák számára. 

Szerkeszti Jurenák A. — Ára kötve 1 forint 40 krajezár. 

Nemzeti nagy képes naptár. 
Szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal. Számos képpel, 

Szerkeszti ÁLDOK IMRE. 
Ötödik évfolyam, 168 lap, 37 k é p , 12 fehér papir-oldal. 

Igen diszes borítékba fűzve csak 1 forint. 

Magyar nők házi naptára. 
Szerkeszti K. Beniczky Irma. — Ára 60 krajezár. 

Ifjúsági naptár. 
Számos képpel. Szerkeszti K. Beniczky Irma. — Ára 50 krajezár. 

WJ f a l i n a p t á r . 
Egész nagy ív, ára 20 krajezár. 

Színházi naptár. 
Ara 80 krajezár. 

Megrendelések, melyek legalább 2 forinto* tesznek, s egyenesen 
a fennevezett kladó-bivalához a járulék beküldésével intéz-

tetnekT va«-y pedie postai utánvétel mellett kívántatnak, pontosan és bér
mentve küldetnek szét. 

Heckenas t Gusztáv könyvkiadó-hivatala. 
Pesten egyetem-uteza 4-ik szám. 

Szőnyegek 
legolcsóbb megrendelési forrása. 

Ajánljak nagyszerű választékban 

szönyeg-áru raktárunkat, 
jelentékenyen mérsékelt s feltűnő olcsó árakért. 

Csikós és paszoniáiiyos talaj- s lépcsőposztók 
rőfe: 40, 50, 70, 80, 90, kr., 1 ft 10 kr. 1.25, 1.30, 1 ft 35, 1.40, 1.50, 1.70, 1.80, 2 ft 

2.10, 2.25. 

Cocos és manilla taiaj-szövetek minden szélességben 
különösen czélszerü szállodák, Irodák s korldorokra stb. 

röfe: 80, 90 kr. 1 ft., 1.10, 1.20, 1.30, 1.50, 1.70. 
Mustrázott szőnyegek és talaj-posztók minden 

színben 
rőfe: 90, kr., 1 ft., 1.10, 1.20, 1.30, 1.35, 1.40, 1.50. 

Angol-, Brüssel- és Tourai-Mrsony-szőnyegek a legpom
pásabb szinvegyület s kivitelben, virágosak, arabesk s 

török mustrákban, 
egész salonok bevonására különösen alkalmasak. 

röfe: 1 ft 80, 1.90, 2 f., 2.10, 2.25, 2.40, 2.75, 3, 3.50 — 5 ftig. 

Pamlag és salon-szönyegek fuindeii nagyságban: 
2'/f-3 rőf hosszú, ára 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 20 25, ft. — 
31 i -3'/s rőf hosszú, ára 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32 -40 ft. 
3%—4 rőf hosszú, 30, 35, 40,45,50, 55, 60 ft. 
4% röf 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90-130 ft. 

Nagyobb szalon-szőnyegek minden méretben a leggyorsabban elkészíttet
nek, s a legolcsóbbért számitatunk, egész szobák vagy lakosztályok bevonása a leg
jobban eszközöltetnek. 

Ágy-, zongora- és íróasztal szőnyegek 
rőfe: 1.75, 2,2.10. 2.25, 2.50,2.65, 3,3.50, 4,4.50,5, 5.50, 6,6.50, 7, 7.50, 8,9, 

10-14 ft. 
Különsen figyelembe ajánljuk 

legnehezebb minőségű Smyrna-szőnyegeinket, 
( melyeknek rajzszerinti elkészitését, minden megkívántató nagyságban 8 varrás nélkül 

eszközöljük, s ezekből igen jólválogatott raktárt tartunk 1 db ára: 150, 200, 250,275, 
300, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 550, 600 -800 ftig. 

£PF" Tisztelt vidéki vevőinknek kívánatra szőnyeg-mustrákat, valamint smyrnai 
szőnyegrajzokat küldünk megtekintés és kiválogatás végett s a megrendelések ponto
san eszközöltetnek. 1391 (3—3) 

Számos látogatásért esd 

TOTTIS és KREN, 
az „északi csillagához 

Pest, Dorottya-utcza 2-dik sz. alatt a kereskedelmibank épületében. 
%m 

Gyors és biztos kiirtása a 

patkányok és egereknek, 
az ő Felségre e l ső Ferencz József császár által egy k izáró lagos s za 

badalommal kitüntetett 

pafkányméreg által. 
mely valódi minőségben kapható: 

Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám. — 
Továbbá a birodalom legtöbb fő- és mez óvárosaiban. 1312 (1—8) 

Ára egy darabnak 50 kr. a. é. 

Női divatkelmék . . — ft. 32 krtól felfelé. 
Csíkos selyemkelinék 1 » 40 » » 
Sima aelyemkelmék minden színben 2 >• — « » 
Fekete selyemkelmék 1 » 75 » » 
Elegáns kész nói rnhak (Costames). ! Teli posztó Jaqnettek és köpSnyek. 
Selyem bársony feloltók. Téli kendők sat. 

a legjutányosabb árakon. m$ (2—5) 

KBLLER és ZSITVAT 
selyem- és nöi divatáruk raktárában Pesten, 

szervita-tér ti-dik szám. 
tsmmmmmmm&mmMmmammmasMBammmmmmmmmmmmammmmmm 
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KoIIarits József és fiai 

JP8ILAXTIH0Z" 
ciimzett legelsó 

vászonruha gyári raktárban 
váczi-utczábaii Pesten, 

kaphatok a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban 
mindennemű kész fehernemüek férfiak, h ö l g y e k és 

g y e r m e k e k s z á m á r a . 
Férfl-Ingek, rombargi, hollandi vagy irlandi vászonból 2 f t 60 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr. 

4ft., 4 ft.50kr.,öft.,5ft.50kr.,6ft., 6ft.50kr., 7 f t , 8 f t . , 10 f t n 12 ft. 
Báli Ingek férfiak szamara 8 ft., 3 ft. 50 kr., i ft., 4 ft. 50 kr., 6 ft. Himezettek 

6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 f t , 14 ft. egész 20 ftig. 
Sxlnrs férfi-Ingek. 1 ft, 50 kr.,2 ft , 2 ft. 60 kr., 8 ft. 
Férfi-angoloxford-ingek darabja gallérral 3 ft. 75 4 ft. 75, 2 ktilöngallérral 4 5 ft. 
Férfl-ingek fehér madapolanból 1 f t 60 kr., 2 f t , 2 ft. 60 kr., 8 ft., 3 f t 60 kr., 4 f t 
Ferfl-gatyak vászonból, magyar, félmagyar vagy franczia szabásban 1 ft. 75 kr. 

2 f t , 2 f t 26 kr., 2 ft. 60 kr., 8 f t , 8 f t 50 kr. 
Férfl-kraglik, kézelők, nyakkAtók, kapezák és mindennemű vászon- és battiszt-

ssebkendök. 
Nöi Ingek vászonból egyszerűen 2 ft. 26 kr., 2 f t 60 kr., 3 ft., 3 ft. 60 kr., 4 ft., 5 ft. 

himzettek 8 ft , 8 ft 60 kr., 4 ft , 4 ft. 50 kr., 6 ft., j óbban hímzettek 6 f t , 7 ft, 8 f t , 
10 ft., 12 f t , 14 f t , a legújabb franczia divat szerint 4 ft , 4 ft. 50 kr., 6 ft., 6 f t , 
7 ft , 8 f t , 9 ft , 10 f t , 12 ft. 

MAI halo-corsettek 1 ft. 85 kr., 2 ft. 2 ft, 25 kr., 2 f t 50 kr., 2 f t 75 kr., 8 ft , 
8 f t 60 kr., 4 f t , 4 f t 60 kr., 5 f t , 6 ft , egész 12 ftig. 

Hői vall-fűzök franczia alakban 1 ft. 50 kr, 2 ft., 2 ft. 60 kr., 3 ft, 3 ft. 60 kr , 4 f t , 
4 ft. 60 kr. 

NAI alaóazoknyák és nadrágkak perkailból, chitFonból, schnürl és piquetbarcheti 
éjjeli és negligé-fókötők, kapezák ciérnából, pamut, gyapot és mindennemű 
vászon- és battiszt-zsebkendók. 

Fin Ingek vászonból, madapolanból és színesek is a legjntányosabb árakon, agyszin
tén gatyáit és kapezák. 

Leányka-Ingek kivarrva vagy egyszerűen, eorsettek, nadrágkak és kapezák. 
A legnagyobb választékban bél le l t alsó-ingek és nadrágok arak és 

hAlgyek számára, úgyszintén mindennemű téli szükségletek, legújabb fla-
•el l - lngek é s shawlok . 

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat, rumburgi, hollandi s irlandi vászonból, da
rabját 25, 27, 28, 30, 82, 35, 88, 40, 60, 60 egész 120 ftig. 
Creas-vászom 12 f t , 12 f t 50 kr , 13 f t , 14 f t , 15 f t , 16 ft, 17 ft, 18 f t , 20 f t 

egész 26 forintig. 
TArolkAzA-kendAk tnezatját 5 f t 80 kr, 6 f t 90 kr, 7 f t 50 kr, 9 ft. 60 kr , 

10 ft , 12 ft , egész 20 ftig. 1377 (3—4) 
Asztalkendők tuczatját 5 f t , 5 ft 50 kr, 6 ft. egész 12 ftig. 
Színes canefas agynemfleknek 9 ft , 10 ft, 11 ft , 12 ft, 13 ft. egész 16 ftig. 
Asztalkendők és kész le tek damasztból 6, 12, 18 és 23 személy számára. 
FfiggAnyAk • legnagyobb választékban 4 f t , 5 f t , 6 ft, 7 ft , 8 ft, 9 ft , 10 ft, 

12 ft., 14 f t , 15 ft. párja. 
Asztal- és ágyterltók, kávé-abroszok és szerviettek. 
Hfenyasszonyl-hozomány-klállitások 200 frttól 2000 forintig, kész fehérnemtiek-

ben és vászonárukban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimerítő árjegy
zékeket kívánatra bérmentesen megküldjük. 

•as?" Levélbeli megkeresésekre még az nap, melyen megkapjuk, expediáljuk, és cso
magolási dijt nem számítunk. ' V S 

Pest, uri-utcza 4-dik szám. 

;.8 

a 

íí1 

K é r e m fi«y©X©ria.Tk>© v e n n i . 
A jelen idényre alkalmazott 

női divatkelmék, se lyem, s minden ezen szakmába vágó árúk, rendkívüli 
leszállított áron kaphatók 

Pollák Zsigmond-nál 
J^2" uri-utcza 4-dik szám, Pest. "^Q 

Fekete ternok-rlpszek, minden minőségben 80 krtol feljebb. Kész felAHA-
nyAk 5 frttól kezdve, úgyszintén elkészülhetnek legújabb női ruhák 12 óra 
alatt legjutányosabb áron. Minták kívánatra bérmentve küldetnek. 30 frton 

felüli megrendeléseknél 5% leszámittatik, csomagolási dij nem számíttatik. 

Pest , ari-utcia 4-dik szám 

Nyolcxadik kiadás 

' ( m a g y a r n y e l v e n ö t ö d i k ) . 

A nemi élet 
titkai s veszélyei. 

Értekezések a nemzés és nemi be
tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy
módjaival 1389 ( 6 - 1 2 ) 

Függelékkel a bujakori ragályzásról 
és DT. R o d e t , lyoni orvos 
ragályellcni legbiztosb óv

szeréréi. 
a fért t*n«i tvarszerek bonextani ábráival 

Ára: I ujforint. 
rostán aaegjklildve I» krral többi 

utánvétellel 4« krral több. 
Megrendelhető szerzőtől következő 

czim alatt: 
O r . E lber V . P . 

Peaten, József-ates* 66-ik számú 
saját házában. 

Uri-utcza 1-ső szám. 

Legújabb 

NÖI-
ruha-kelmék1 

bámulatos olcsón! 

Hanilnirger Adolf 
üzletében 

[ Pest, uri-utcza i.sz. párisi ház. J 
L Minták küldetnek kívánatrai 
\mindenfele ingyen és bér-j 

mentve, megrendelé-
»*k utánvét mellett 

k gyorsan és pontosan 
eszközöltetnek. 

Párisi házban, 

a nagy közönség érdekében kedves köte
lességünknek tartjuk az általunk már több 
izben is kitűnő és solidnak megismert 
Braue*wetter János chronome-
ter és műórás urnák 25 év óta fenálló 
óra üzletét S i e g e d e i l (szülővárosá
ban), készséggel és rószrehajlatlanul a 

legmelegebben ajánlani. — Kelt márcziushóban 1872 

1329 ( 1 9 - 2 0 ) 

51. Dani Ferencz, Árad, Kecskemét és 
Szeged városok főispánja. 

Deák János, Kecskeméten. 
Fábián Sándor, Kunhegyesen. 
Facsinay István, Tornai Iván. 

55. Főjti J., tanár Ó-Kanizsán. 
Gál Lajos, tanár Uszkán. 
Goboczi Károly, K.-Marján. 
J. N. Grünn, tanár Perjámoson. 
Gubovics J., lelkész N.-Ruszkán. 

60. Hajlemász J., keresk. Ó-Besenován. 
Hegymeghy László, Szerencsén. 
Hierl Imre, kasznár Légrádon. 
Horváth József, jegyző Margittán. 
Ivancsov Baz., lelkész Királyházán. 

65. Jurenák Gy., urad. isp. Királyság. 
Kardos József, Hollód Venter 
Kapisinszky István, lelkész Gálszécs. 
Késmárky Béla, szolgab. szántován. 
Kertész László, ügyvéd Mugocson. 

70. Lázár Mihály, jegyző A.-Keresztur. 
Lévay Henrik, az első magy. ált. 

bizt. társ. vez. igazgatója Pesten. 
Martinetz József, Szakálon. 
Mártonfy Dezső, Szarvason. 
Molnár Antal gazdatiszt Magócson. 

75. Narancaik Lajos, jegyző Batinán. 
Nemes Gy., vasmügy. felügy. Bánrév. 
Neiszer János, lelkész Rézbányán 
Nics Ád., m. k. postamest. ököritón. 
Pollatschek M., Szegeden. 

80. Pálinkás György. 
özv Péchy Pálné, ököritón. 
Podra István, Mező-Heszin. 
Ragályi Miklós, Edelényen. 
Ribáry Gábor, T.-Füreden. 

85. Ruff Mátyás, Bezdán. 
Sádor János, Sebeshelyen. 
Simon János, tanár N.-Ruszkán. 
Ifj. Szilágyi János, Gyulán. 
Szakáll Albert, Kórös-Tarcsán. 

90. Stammer J.,m. kir.postám. Szegvár. 
Stefáno vits Gy., keresk. Kőrösmezőn. 
Szeghő János, ügyvéd Pesten. 
Szegedy Lajos, lelkész. 
Szivesy Jőzs., takarékp. ig. Szeged. 

95. Szmonka János, Szolnokon. 
Temesváry László, Derékegyházán. 
Toldy Sándor, gyogysz. B.-Komlós 
Torjay, Massán. 
Tóth Antal, urad. isp. Szegváron. 

100. Tóth J. főreáltanod. ig. Szegeden 
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arca 
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3* S z á l I l t a l a n S Z O r történik, hogy csupán csak előítéletből mel

lőztetik a kisvárosi magának valódi érdemet szerzett és képzett múvész és honfi; 
mert többnyire a bécsi órakereskedők mindent ígérő és ámító hirdetéseinek hitelt 
adva, oly silány szerkezetű, hasznavehetlen órák vásároltatnak, melyek — mit az 
alólirottak nagyrésze is bizonyíthat — igenis játékszernek, de óráknak semmi 
esetre sem nevezhetők; ezen a szándékos csalással határos eljárás ellen kötelesség 
erélyesen felszólalni, és mindenkit óvatosságra inteni. 

k i t Ü n Ö J Ó $ á g U órákat vásárolni vagy javíttatni a közönség 
tapasztalása szerint tehát, egyetlen biztos forrás 

Brauswetter János 
chronometer- és múőrásnál az első valódi kulcs nélkül fölhúzható remontoir 
inga-órák szabadalmazott föltalálója, ki az 1871-ik évi londoni világkiállításon 
diszokmánynyal lőn kitüntetve; továbbá külföldön, különösen pedig a franczia 
Svájcz óragyáraiban 12 éven át az óraművészet minden titkait magáévá tette és 
a hozzávaló gépekkel el van látva, valamint Münchenben is az elméleti és gya
korlati vizsgát eddig még senki által meg nem közelitett sikerrel végezte. 

Férfi-órák. Frt. Frt. tV 
Ezüst hengeróra 4 rubinnal 10—12 

» » arányszél. ugrói. 13 - 14 
» v dupla tokkal 15—17 
» » kristályüveggel 14—17 
» horgonyóra 15 rubinnal 16—18 
» » dupla tokkal 18—20—22 
» angol horgonyóra 15 rubinnal 

o 

< 
o 
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Ar. horg. krist. üv. dup. tok. 62,65,70,80 
» valódi remontoir horgonyórák 

kristályliveggel 65, 70, 80, 90 
» ugyanaz dupl. 100,110,120, 160. 

Hölgy-órák. 
Ezüst hengeróra 4 rubinnal 13—16 
Arany órák 3-mas számú (18 karátos) 

» hengerőra 4 és 8 rubinnal 25, 
27, 80, 83. 

» ugyan, dupla födél. 38,40,45,48. 
» horgonyóra 15 rub. 42, 45, 48, 50 
* ugyanaz duplát. 50, 52, 58, 60 

Serkentők, órával együtt 7 ft., gyer-
tyagyuj tóval 10 ft., 8 napos 12 ft. 

Ezenkívül minden egyéb kivánható 
órák kaphatók, ugy munkás órák is. 

kristályüveggel 18,20, 22—24 
ugyanaz dupl. 22, 24, 26 - 28 
valódi horg. remont. fülénél föl

húzható kristályüveg. 30,32,35. 
» ugyanaz duplatokkal 35, 37—40 

Arany horgonyóra 3. szám. (18 kar.) 
16 rubin. 36, 38. 

> horg. duplatokk. 55, 58, 65, 70 
» horg. kristályüveg. 42,45, 55, 65. 

Inga-órák legnagyobb választékban saját találmánya uj készülék
kel, melyeken a tokon kivül legyen az 1—2 vagy 3 nehezékkel mind egyszerre 
fölhúzni, úgyszintén megindítani és a mutatókat igazítani lehet. Körülményes 
leirás és árjegyzék kívánatra ingyen beküldetik. 1298 (20—0> 

| A évi Írásbeli jótállásról szóló iratot kap minden óra vevője. 5 évit 
* " pedig minden javítás megrendelője használati utasítással együtt. 
A zsebórákat függő és fekvő, egyszóval minden helyzetben és rázkódásban, 

arányossan és pontosan szabályozva adom által a közönségnek. 
SsfT" Arany és ezüst órák, lánczok a m. k. ellenőri hivatal által megvizsgál-

vák s minden nemben dús és a legdíszesebb választékban kaphatók. a V " Ezüst 
óralánczok 8—8 frtig, hosszuk 6—15 írtig, 3-mas számú aranylánczok rövid 
18—70 frtig, hosszú 85—100 frtig. Talmiarany, bronz- és aczéllánczok is kap
hatók. Tárgyak, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek. Órák, arany és ezüst a 
legmagasb árig cserébe elfogadtatnak, 9saT~ Vidéki megrendelések a pénzösszeg 

ges beküldése, vagy utánvét mellett pontosan teljesíttetnek. 
[Hely szűke miatt időnként megújított névsorozat 

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-dik szám 
alatt) megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

T i p r a y J á n o s . 

Gyakorlati franczia nyelvtan. 
Útmutatás a franczia nyelv rövid idő alatti könnyU és alapos megtanulására. 

K é t tanfo lyam. 
Ára egy-egy tanfolyamnak fűzve 5 0 krajezár. 

C z i r á k y irr. A . J I . 

A magyar közjog alapvonalai, 
Szerző nyomán irta 

E C e g e d t i s L a j o s . 
Harmadik kiadás. 1872. (415 lap, 8-rét.) Ára X ft. 5 0 kr. 

Ktadö-tolajdono. HcrkenaM Gasatáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-uteza 4-ik szám alatt). 

* s 

_ Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt. 
SfsF" Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. "9Q 

„8<F" Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai l'jdonsásokat illetőleg: Egy négyszer hasabzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy 
többsiöri igtatásnál csak 7 krajczárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, WoUzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. -
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezár. 

Sokszor emlékezünk halottakról, kikre 
a küzdelmes élet után a sir árnyík, és nyu
galma borult. Küzdelmeik, diadalaik mind
nyájunknak nyereség; hibáik, tévedéseik 
mindnyájunknak tanúság s a sir fölött csak 
a tisztelet érzése marad meg kegyeletté ma-
gasulva, nemesülve. 

Emlékezünk sokszor élőkről is, s a még 
munkálkodóknak és küzdőknek viszszük az 
elismerés babérját, hogy elfedezzék vele 
sebeiket s letörüljék verítéküket. Éljent 
kiáltunk nekik, s hogy eszméik diadalát, tö
rekvéseik sikerét megérhessék, azért kiált
juk elejökbe: ad multosannos! 

Ma egy élő-halottról aka
runk megemlékezni. Tiszte
letet és kegyeletet, bár mind
kettőt megérdemli, háttérbe 
szőrit a részvét meleg s fájó 
érzete. 

Lovassy László az, nagy
szerű alkotmányküzdelmünk 
előjátékának, a harminczas 
években, első vértanuja, ki tán 
azért tartatott fenn a gondvi
selés ál tal , hogy emlékeztes
sen egy későbbi nemzedéket 
arra, hogy a küzdelem — ha 
súlypontja áthelyeztetett is, s 
ma már jóformán saját ma
gunkra esik — még nincs be-
tejezve. 

Az 1848-ki események csak 
betetőzték s eredményre j u t - 1 
tatták azt a nagy mozgalmat, 
mely sokkal előbb kezdődött 
már hazánkban. Keltezzük azt 
bár gr. Széchenyi István 1825-i 
fellépésétől, melyet nagy mü
vei : a Hitel, Világ és Stádium, 
az uj eszmék emez előkészítői 
követtek, — vagy keltezzük az 
1832/6-ki „hosszú par lament 
től, a valódi reform-ország
gyűlések ez elsejétől, minden
esetre egypár évtized előkészitő 
munkássága czáfolja meg ama 
felületes nézetet, mintha a 48-ki mozgalmak 
s a törvényhozási és kormányzati reform 
csak ugy rögtönözve készült — s mintegy 
deus ex machina-kép csapott volna le, mint 
a villám á fellegtelen égből. A talaj, ellen
kezőleg, teljesen elő volt készitve, s a lég 

L o v a s s y L á s z l ó . 
oly villany terhes volt, hogy csak egy szik
rára volt szüksége. Hogy e szikra az 1848-i 
febr. 24-kén Parisban villant e l : az reánk 
nézve talán esetleg volt, — de minket s ná
lunk az eszméket egészen készen találta. 

Az utolsó pozsonyi országgyűlést meg
előző országgyűlések, az 1843/4-ki, az 1839/40-
diki s az 1.832/6-ki készítették elő mindezt. 
S e valódi reform-országgyűlések sorát, is
mételjük, az 1832/6-diki nyitotta meg. Nem 
annyira törvényhozási eredményei által, 
mert azok — aránylag — kevesek voltak: 
mint inkább az eszmék érlelése, s a mi ennél 

L O V A S S Y L Á S Z L Ó (1872). 

is több: a közszellem fölébresztése és átalá-
nositása által. Különösen hatott az ifjúságra 
s az ifjúság által a nemzet összes lobbané
konyabb elemeire. 

Régi szokás volt, hogy az országgyűlés 
hivatalos elemei s jelesen a királyi táblata

gok mellett joggyakornokok, úgynevezett 
patvaristák működtek s képezték magukat 
a közéletre, jelesen a törvényes pályára, 
mely akkoriban csaknem egyedül tartatott 
magyar nemeshez illő életpályának. Az 
1832/6-diki országgyűlésre azonban a hiva
talos tagok e patvaristáin kivül a megyei 
követek mellé is nagyszámú ifjak, úgyne
vezett kis-követek küldettek a megyék által, 
oly czélból, hogy magukat a nyilvános élet 
küzdhomokának nézőiként, egykor annak 
harezosaivá képezzék ki. Tehetséges ifjak 
választattak ki e tisztességre, kik isko

lai képzettségűk, a közügyek 
iránti kora érdekeltségűk s 
mutatkozó tehetségeik által 
magukat a megyék e kiváló s 
megtisztelő figyelmére érde
mesítették. Ez ifjak, az emii
tett országgyűlés alatt egész 
testületet, az országgyűlési if
júság testületét képezték, mely 
egyénenként is sok jeles s ké
sőbb nagyramenendett tagot 
számlált sorai közt, testületi
leg pedig épen nem megve
tendő hatalommá nőtte ki 
magát, mert az országgyűlési 
népszerűségnek ha nem is épen 
birájává és osztogatójává, de 
mindenesetre jelzőjévé vált. 
„Altalok veszté el például" — 
mondja Horváth Mihály a 
„Huszonöt év történetéiben — 
„hitelét s a fénykört, mely-
lyel az elébbi országgyűlések 
alatt és után dicsekedhetek 
Ragályi Tamás, midőn némi 
kérdésben a kormánypárttal 
kezdett kaczérkodni" — mert 
mondani sem kell, hogy az if
júság a szabad eszmék mellett 
lelkesedett s tömjénét a sza
badelvű ellenzék bátor har-
ezosai előtt égette csak. 

„Ezen ifjúság legkitűnőbb 
tagjai voltak, — mondja ismét 

Horváth Mihály — a már akkor is óvatos, 
körültekintő, művészi tollú és beszédű Sze
mere Bertalan; a heves, könnyen lángra-
gyuló, de egyenes lelkű, nyilt szivü és 
szilárd jellemű Vukovics Sebő; a máris bö 
olvasottságú s terjedelmes encyclopaediai 




