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Kutya-labdacsok,
Anglia leghirneveab állatorvosai-
nak évok hosszu során, tett ta-
pasztalatai alapján, Kwizda Fe-
rencz János által készitve, Kor-
neuburgiban; kutya-betegség,
vidatáncz, nehézség, csúz 3 a ren-
dos kutya-betegségek ellen.

IKP* Biztos óvszer a ve-
szettsri; ellen. *^HI

Egy skutulya ára 80 kr.
Valódi minőségben kap-

h a t ó Pesten: TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnál, király-utcza
7-dik szám. 753 (1- !))

Eladó ház.
Egy Tápió-Sz.-Mártonban, u. p.

Tápó-Bicske, fekvő uj ház, mely egy
boltból, 2 szobából, konyhából, egy
kamra és pinczéből s kertből áll és ke-
reskedő részére nyilt holyen fekszik,
szabad kézből eladó. 733 (3—3)

Simonyi Imre, (háztulajdonos.)

KÁNYA JÓZSEF
Pest, Józseftér 10-ik szám alatt,

ajánlja ujonnan berendezett

nél divat- és vászonáruk kereskedését.
Különösen a vászonárukra hivom fel a hölgy-világ figyelmét;

mórt azok gazdag változatosságban és oly kitünő valódiságban vannak
kereskedésomben készletben, hogy a legjobb minőségüektől kezdve a
közhasználatra való vásznakig, a lehető legjutányosabban szabott ára-
kon szolgálhatok. 754(1-8)

Patkányok s egerek
leggyorsabb - & Q ^ k i i r t á s a

legbiztosabban eszközölhető, az 6 Felsége I. Ferencz József császár által, egy kizá-
rólagos szabadalommal kitüntetett p a t k á n y - m é r e t e i gyertya alakban.

i^gy darab ára 50 kr. a. é.
Valddilag kapható Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza

7-ik sz. — Beszterczebányán: Göllner H. — Brassóban: Gyertyánffy és fiai. —
Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J. — Eszeken: Deszáthy Ist-
ván. — Győrött: Lehner F. — Jassenovaban: Deílovits J. — Kassán: Novelly A.
— Keszthelyen: Wünsch F. — Kolozsvártt: Wolf-T. Kőszeg: Csacsinovich I.
— Lugoson: Kronetter J. — S.-Becskereken: Nedelkovits. és Joannovics A. —
Orosházán: Gabovits Demeter. — Pápán: Bermüller. — Pozsonyban: Scherz
Fülöp. —' Rimaszombatban: Maleter S. és Hamaliár C. gysz. — Soborsinban:
Franke A. — Sopronban: Pachhofer L. — Segesvárt: Teutsch J. B. — Tisza-
Ujlakon: Roth Ign. — Újvidéken: Schreiber F. — Varasdon: Dr. Halter A. —
Veroczén: Bész .J. K. uraknál. 752(1 — 3)

Titkos

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

biztosan és gyorsan gyógyit

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

után 1—4 óráig.
3 V * Díjazott levelekre azonnal

vátaszoltatik, s kivánatrn a gyógy-
szerek ts megknldetnek.

676 (8-12)

Dr. GROSSMANN,
szem- és fülorvos

PESTEN,

Józseftér I l i k sz, alatt, íirosz-
féle házban.

fH Kendéi hétköznapokon dél-
előtti l l -1 és délutáu 3—4 óráig. —
Szegények számára ingyen minden va-
sárnap délelőtti órákban. 722 (8 — 12)

rí w
forintig

Ezüst henger órák 4 rubinra . . 10—ll
» » arany foglalv. rugóra 12 —ll
» » kettős födéllel » 15—16
» v kristalüveggel » 15, 16 —17
» horgonyórák 15 rubinra » 15, 16—17
> » 16 » kettős födéllel 1&

20—22
» angol horgonyórák kristalüveggel 19,

2 0 — 2 2 — 2 - J
» ugyanazok kettős födéllel . 24—40!
» vál. remontoir kengyelnél felh. 28 — át
» ugyanaz ket.tós födéllel 35, 38, 40—5?

Arany órák 3. sz. horg.lö rub.36,40. 45 -*<>
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60-03

» vaíódi remontoir kengyelnél
felhúz 70,8O,9O—li>(i

v valódi remontoir kettős födél-
lel • • 100, 110, 120. 1:30—206

Arany hölgyórák (3. sz.)
henger 4—8 rubinra . . '25,28 — 32

» 8 rub. kett. födél. . 38, 42 12
horgonyórák 15 rub. kettős fö-
déllel "• • 50,55—60
vál. remontoir kett. födéllel 70,80—1U0
h. órák zom. gyem. . 60, 70, 80—100

Inga-Órák hetenkint felh. ft. 16,20,22-24
» órai és félórai ütéssel . • • 30—82
» óra és negyedóránkénti ütéssel . 48

*" 50 -55
Havi regulatorok . . . • • 30—32
Ébresztő óra °

Ezüst lánczok 4 ft 50 kr., 5, 6, 6 ft. 50 kr.,
7 ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft..
8ft. 50 kr. 9, 10 ftig; hosszu nyaklánczok
7 ft., 8 ft. 50 kr., 9,10, 15 ftig.

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

Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.
ffgr Nem tetsző áru kicseréltetik.

Javitások legpontosabban és jutányos árért
eljesitetnek. t 7 4 7 (2 - 0)

9ffl 1ZÍ3

Kiszela liaroly fegyvergyáros,
Pesten, országut, a Zrinyi-kávéház átellenében,

ajánlja gazdagon berendezett raktárát revolverek cs hátultöltö pisztolyokból.
a legujabb és legjobb rendszer után, a legjobb minőségben.

j Ugyanaz kettős mozgással,vésve 18 —19 ft.Ökdl vngy zseb-revolver, ti
lövetü, 7m/m, kicsiny, egyszerü
mozgással, vésés nélkül . . y—9.50 kr.

Ugyanaz vésve 10—10.50 „
Ugyanaz elefántcsont markolat-

tal, vésve 14—18 ft.
ftköl-re vol ve r,9m/m, nagyobb,
egyszerübb mozgással. vésés
nélkül 11 — 12 -,

Ugyanaz kettős mozgással, vé-
sés nélkül lt-.14.50 kr.

Okül-revolver 12m/ni, nagy,
egyszerü mozgással, vésés nél-
kül . . l l - 18 ft.

Lelanchenx-revolver esővel,
6 lövetü, 7m/m, kicsiny, egy-
szerü mozgással, vésés nél-
kül 12 — 12.5" kr.

Ugyanaz egyszerü mozgással.
vésve 12.50-

1 'gyanaz kettős mozgással vésés
é l k ü l U

gy
nélkül 11.50 kr.

Ugyaraz kett. mozgass, vésve 16—16.50 „
,1 11 ,, ébenfa-

markolattal 18—20 ft.
Ugyanaz kettős mozgással, ele-

fántcsont-markolattal . . .22—30,,
Ugyanaz 9m/m, középnagyságu,

kettős mozgással, 6 lövetü,
vésés nélkül 16-17,, 3 ft. 20 kr. 3 ft. 60 kr. 4 ft.

Töltés-tartók, tokok, csomagolás, a legjutányosabban számittatnak.
Vidéki megrendelések gyorsan s a legnagyobb gonddal teljesittetnek. Ker

tetszés esetében 14 nap alatt minden fegyver kicseréltetik. 733 (8—12)
Valnmrnnyi fejjj ver loképtsséneért jótállás vállaltatik.

ébenfa-
markolattal 22—30 ..

Ugyanaz kettős mozgással, ele-
fántcsont 95 _ ;->Í< i%

Ugyanaz 12m/m, egészen nagy,
kettős mozgással, ti lövetü, vé-
sés nélkül 18—2U ,.

Ugyanaz kettős mozgással, vésve 22—24 ,.
Ugyanaz kettős mozgással, ében-

fa-markolattal . . . . ' . . 2 4 - 3 6 ,.
Ugyanaz kettős mozgással, ele-

fántcsont 28 — 45 ,.
10 és 12 lövetü revolverek, dió-

fa-markolattal 28—36 „
Ugyanaz elefántcsont-marko-

lattal 4 5 - 5 0 „
Lancaster-revolver, 6 lövetü,

12m/m,* csővel, nagy . . . .
Egy pár egycsövü hátultöltő

pisztoly 9 - 1 0 , .
Egy pár kétcsövő hátultöltó

pisztoly 15 — 18 ,.
Egy pár egycsövü Lefaucheux
pisztoly 10 ,,

Egy pár kétcsövü Lefaucheux
pisztoly 18—20 ,.

Kéz-töltések, erősen töltve, száza:
7m/m. 9m/m. 12m/m.

Kiadó-tulajdonos Uerkenntt Gusztáv. — Nyomatott saját nyomd.-ijáb.iü Pesten 1S7'>. (egyeíem-utcza 4-ik szám alatt).

Tizenhetedik évfolyam,

Pest, márczius 13-án 1870.
Elöfizetési fö l téte lek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.

P" Csnpán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Pol i t ikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 60 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Brcsbrii: 0|>pplik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasfiistrin és Vogler, Wollzeile Nro. 9. —
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

A mint honvédelmi intézményünk, lassan
bár, de örvendetesen fejlődik, mind több
érdekkel fordul felé az ország közvéleménye
is. Ha isten a fejlődésre jó időt enged,nehány
év mulva erős, egészséges növésiifává nőheti
ki magát a hagyományos magyar vitézség
és hazafiuság talajában ez intézmény, mely-
nek nevéhez az 1848-ki szabadságharcz em-
lékei vannak kötve.

S bár évenkénti országos költségveté-
sünkben a honvédelmi minisztériumé arány-
lag csekély helyet foglal el, kivált a közös
hadügyivel szemben, jól esik hinnünk azért,
hogy övé a jövendő s e hitben
örömmel szavazzuk meg min-
dig, mit e miniszterium a hon-
védség kifejtésére követel; e
hitben, kiváló érdekkel vi-
seltetünk e miniszteriumnak
minden intézkedései, valamint
egész belső szervezése iránt is.

A honvédelmi miniszterium
egyik kitünő tisztviselőjének,
a tisztán katonai vagy hadügyi
szakosztály vezetőjének, a ka-
tonai képzettsége, mint haza-
fias érzülete által egyaránt . :
közelismerést kivivott Ghyczy
Béla honvéd ezredesnek arcz-
képét mutatjuk be ezennel ol-
vasóinknak.

Ghyczy Béla, Ghyczy Kál-
mán idösb fivérének, a szintén
balközéppárti képviselőGhy czy
lgnácznak legidösb fia-, s igy,
mint régi derék magyar család -
ivadéka, már eredete és családi
összeköttetései miatt is jó ha-
tást tett, a honvédelmi minisz-
teriumhoz ily fontos állásba
kineveztetése, oly országban,
hol — mint alkotmányos nem-
zethez illik — a katonában is
hazafit keresünk, s óhajtunk
látni.

Midőn férfias arczképét ol-
vasóink elött bemutatjuk, élet-
rajza száraz adatait is közöljük a „Honvéd"
után.

Ohyczy Béla 1827-ben Pesten született,
gyermekkori éveit Tatában töltötte el, a hol
a tyja lakott, s a gymnasiumi hat osztályiis
ugyanott végezte be.

G h y c z y B é l a .
1841-ben a bécsi mérnöki akadémiába

lépett; — 1846-ban a tanfolyamban elsö
tisztté lőn kinevezve; — 1847-ben pedig a
mérnök-karba osztatott be, hol egész 1868
végeig szolgált.

Elsö katonaállomási helye Komárom volt,
honnan 1848. ápril hó végén Olaszországba
az ottani sereg hadmérnöki osztályába ren-
deltetett.

Eleinte Veronában eröditési munkála-
tokkal foglalkozott, késöbb Peschiera bevéte-
lénél, végre pedig ez utóbbi helynek erödi-
tési munkálatainál alkalmaztatott.

GHYCZY BÉLA.

1850-ben az árkász csapathoz rendelték
Olmützbe, onnan pedig Bécsbe az akkori fő-
parancsnokság a mérnökkari igazgatósághoz
helyezte át.

Ez időtől fogva rendes hadmérnöki szol-
gálatban töltötte idejét egészen 1866-ig,

\ részint épitkezések, részint különleges ren
deltetések által elfoglalva.

Igy 1852—1856-ig előbb a fischaui ka-
tonai nevelő-intézet-, azután az akkor meg-
kezdett bécs-ujhelyi tüzérségi és mérnökkari
akadémiának épitésénél szolgált. 1856-tól
1859-ig a znaymi mérnök akadémiában az
épitészeti szakmának tanára volt.

1859-ben, midőn mindenki azon remény-
ben volt, hogy a Pó völgyében kezdett harcz,
a Rajna partján tul fog végződni: Rastattba
rendeltetett.

,, Onnan 1860-ban Aradra, azutánGrátzba
majd Pólába helyeztetett át,
mint mérnökkari igazgató.

Polában nagyobb terje-
delmü eröditési épitkezések ve-
zetésével lőn megbizva. Végre
1863 végén Bécsbe a mérnök-
kar tudományos bizottságába
jutott, melynek 1866-ig több
irányban tevékeny tagja volt,
miként ezt az ottan kiadott
folyóiratban megjelent mun-
kálatai is tanusítják.

1866-ban egyike volt azon
csekély számu mérnökkari tisz-
teknek, kik az északi hadse-
reg főhadiszállásába rendeltei-
tek, a hol képzettsége s buzgó
tevékenysége több irányban
igénybe vétetvén, nagy fontos-
ságu megbizásokban részesült,
s a főhadiszállást meneteiben
követte, annak minden viszon-
tagságaiban osztozott.

Jelen volt a salnei ágyú-
zásnál, valamint a tobitscháni
ütközetben; — Königgratznél
pedig júl- 8 - á n reggel a szász
koronaherczeg vezénylete alatt
a bal szárnyon álló szász és^a
cs. kir. 8-ik számu hadtesthez
rendeltetett négy utász-század-
dal, hogy az állást eröditési
munkálatok által tarthatóbbá
idomítsa át. Bár a császári sereg

rendeltetésére állott idö rövidsége és a vég-
zet nem engedé, hogy ezen fáradozást siker
koronázza, mindamellett Ghyczy buzgó köz-
remüködését elismerésre méltatták azáltal,
hogy a s z á s z király sz. Albrecht rendnek
közép keresztjével, ő Felsége pedig ezen,

11-ik szám.

Kohn Philippe
dicséretesen 

ism
ert óra-gyáros

ajánlja legkitünőbb, jó és olcsó órákkal gaz-
dagon ellátott raktárát 3 évi irásbeli jótál-

lás m
ollett.

k i i r t á s a
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valamint más, e súlyos hadjárat tartama
alatt tett hü és lényeges szolgálataiért az
ausztriai érdem-kereszttel diszité fel s jutal-
mazá meg.

Az 1866-diki hadjárat vége felé a Vág-
völgyböl a József főherczeg vezénylete alatt
álló 4-dik számu hadtesthez rendeltetett
Myawá-ra erőditési munkálatok elrendezé-
sére, később pedig, miután julius hó végén
Bécsbe visszatért, Trientbe, hogy az ott meg-
betegedett mérnökkari parancsnokot helyet-
tesítse, illetőleg, hogy az akkor ott vezénylő
Kuhn tábornok (jelenleg közös hadügymi-
niszter) rendeletére megkezdett erőditési
munkálatokat bevégeztesse.

Trientböl Linzbe, — onnan 1867 elején
Bécsbe helyeztetett át, hol különféle irány-
ban volt alkalmazva, mignem 1868 elején a
közös hadügyminiszterium mérnökkari (8-ik)
osztályába rendeltetett.

Elsö politikai fellépése: a hirhedt Grivi-
csics-féle jelenet alkalmával történt az elsö
bécsi delegáczióban. Akkori tapintatos maga-
tartása minden irányban megelégedést szül-
vén , a delegáczió második ülésszakában
Pesten, a mérnökkari osztály előadói tisz-
tével bízatott meg, s ezen föladatának is
nagy tevékenységgel s tapintattal felelt meg.

Mihelyt a honvédség szervezése megkez-
detett s József főherczeg a magyar honvéd
sereg főparancsnokául kineveztetett, ő volt
az elsö törzstiszt, ki a rendes hadseregből a
honvédséghez helyeztetett át. S mindjárt
ezután, a m. kir. honvédelmi miniszteriumhoz
a katonai szakosztály osztályfőnökévé ne-
veztetett ki.

Ezek, rövid vázlatba foglalva, életadatai
a még csak negyvenhárom éves férfiunak,
ki elött valószinüleg szép pálya áll. Föladata
kétségkivül nehéz; de ügyszeretet, szakér-
telem s hazafiság az'-"szközök annak megoldá-
sára, és Ghyczy Béla ezek mindenikével böv
mértékben van fölruházva.

A királyfi meséje. *)
i.

Egyszer egy királyfi
Mit gondolt magában,
Egy bohó királyfi
Mit gondolt m.igában?

Lehányta magáról
Királyi ruháját,
Egy bohó királyfi
Királyi ruháját.

Rávette helyette
A kocsis gúnyáját,
A bohó királyfi
A kocsis gúnyáját.

Elment kéretni
Szegény ember lányát,
Szegény kocsis legény
Szegény ember lányát.

Isten jó napQt
Szegény ember lánya,
Be szabad e gyiimiöm
Szegény ember lánya.

Fogadj iston fogadj
Szegény kocsis legény,
Hozta isten, hozta
Szegény kocsis legény.

Üljön le mi nálunk
Nálunk kanapéra,
Szegény kocsis legény
Nálunk kanapéra.

*) Az Erdélyi-féle népköltészeti gyűjteményben is meg-
jelent ismeretes szép népballadának egy, kivált formai
tekintetben lényegesen eltéró változatát közöljük itt. Az
ily változatok nagy érdekkel s valódi becscsel birnak, s re-
méljük a népköltészet barátai szivesen fogják fogadni a
jelen közleményt is. Szerk.

130

De nöm iizért jöttem,
Hogy éi: itt le üljek;
Nem érek én arra,
Hogy én itt le üljek.

Hanem azért jöttem,
Jösz-e hozzám, vagy nem;
Szegény ember lánya
Jös;-e hozzám, vagy nem?

Elmegyek éu kendhez
Szegény kocsis legény,
Illik kond i'n hozzám
Szegény kocsis legény.

IL
Akkor a királyfi
Mit gondolt magában —
Trallala, trallala,
Mit gondolt magában.

Elment kéretni
Gazdag biió lányát,
Trallala, trallala,
Gazdag biró lányát.

Isten jó napot
Gazdag biró lánya,
Trallala stb.

Fogadj isten kendnek
Szegény kocsis legény,
Trallala stb.

Üljön le minálunk
Nálunk a — lóczára,
Trallala stb.

De nem azért jöttem,
Hogy én itt leüljek;
Trallala stb.

Hanem azért jöttem,
Jösz-e hozzám, vagy nem?
Trallala stb.

Gazdag leány vagyok
Gazdag legéirvt várok,
Trallala, trallala —
Gazdag legényt várok.

III.
Akkor a királyfi
Mit gondolt masíában,
A bohó királyfi
Mit gondolt magában.

Lehányta m:igáról
A kocsisi gúnvát;
Rávette helyette
A királyi pompát.

Elment kéretni
Gazdag biró lányát,
Királyi pompában
Gazdag biró lányát.

Isten jó napot
Gazdag biró lánya,
Be szabad-e gyünnöm
Gazdag biró lánya.

Hozta isten hozta
Fényes király urfi,
Trallala, trallala,
Fényes király urfi.

üljön le hát nálunk
Selyem kanapéra,
Trallala, trallala,
Selyem kanapéra.

De nem azért jöttem,
Hogy én itt leüljek,
Trallala, trallala,
Hogy én itt leüljek.

Hanem azért jöttem,
Josz-e hozzam, vagy nomr
Gazdag biró lánya,
Jösz-e hozzám, vagy nöm?

Elmegyek én kendhez
Fényes király urfi;
Illik kond én hozzám,
Gazdag király urfi.

Nem kellesz én nékem
Gazdag biró lánya . . .
Kell nékem, kell nékem,
Szegény ember lánya!

Közli: Varga János.

Eredeti kftzlcttiéiiyek Kaliforniából ).
S. Kaliforniai munka-börze (Labor-Exchange)

Sau-Franciskőban.
Ezen, előttünk magyarok előtt ujszerü

jótékony intézet egyedüli czélja: a munkás,
és szükséget szenvedő uj bevándoroltaknak
dijtalanul, — tisztán segélyezési czélból —
munkát és alkalmazást szerezni, hogy insé-
get ne láthassanak, s másrészt e nagy, s se-
gélyforrásaiban kiapadhatlan állam (Kali-
fornia) minél gyorsabb fejlődése is közvetve
előmozdittathassék.

Hogy a gyakorlati Amerika által kitüzött
kettős czélt mennyire jutalmazásiker,s mily
horderejűek ez intézmény eredményei, annak
legczáfolhatlanabb bizonyítéka azon tény,
hogy e börze 20 havi létezése alatt, több mint
22,000 kivándorló lelt ennek közvetitése ál-
tal tisztességes alkalmazást. - A mult 1868-
dik évi zárszámadáskor kimutatott alkalma-
zási számok a következők:

Amerikai 3190, osztrák 21, belga 42,
bengáli 4, kanadai 2, dán 164, angol 1480,
franczia 401, német 1781, ir 6198, olasz 102,
mexikói l l , hollandi 69, norvég 81, lengyel
29, orosz 40, portugall 27, sandwich-szigeti
2, skót 403, svéd 193, svájczi 97, spanyol
25, más nemzetbeli 260.— Összesen 14,661.

Az alkalmazott nök nemzetisége: ame-
rikai 524, ir 3101, német 112, más nemzet-
beli 244.

Hogy azonban ez emberbörzei üzletág-
ról kellő fogalmakat szerezhessünk, s az
egyszerü vezetési gépezetet megérthessük,
legczélszerübb lesz, a legsürgöbb-forgóbb
déli időben, az üzlet székhelyén, személye-
sen tennünk szemlélő látogatást.

Batteny-utcza hossz m véve séta-utunkat,
ott, hol ez a commercial-utczával szöget ké-
pez, figyelmünket izmos, munkaedzett, euró*
pai jelleget viselő, ácsorgó közönség csoport-
jai fogják magukra vonni; — s egy fehér
betükkel egyszerü fekete táblára irott ,,Ca-
lifornia-Labor-Exchange" czég utal a kere-
sett intézet helyiségére. Ha a külön csoport-
ban, határozott taglejtésekkel nyomatékolt
német társalgást fülhegytzzük, ebböl a vi-
lágjártasabb Landsmannok naiv jóakarata
fog kitűnni: ök ugyanis Európából ujonnan
érkezett nemzettársukat az emeletben levö
hivatalba, munka után valo tudakozásra oly
dönthetlen érvekkel kapaczitálják, miknek
ellent nem állhatva, a jó tanácsot mindjárt
meg is akarja kisérteni, s szerencsét próbál
oda fenn. — Kövessük lépteit a lépcsőn föl-
felé.

A börze-helyiség az elsö emeleten, térés
magas teremben van. A titkár hivatalos-, vala-
mint a :Munkakereső nök váró-szobája, köny -
nyüded falakkal vannak a főteremből kiszi-
getelve; az üzletférfiakat illető osztályát
pedig alig három láb magas farácsozat vá-
lasztja el a tágas szoba főrészétől. A falak-
hoz erősített ferde fatámlákon mintegy 20
napilap áll közhasználatra készen, kizáratás
terhe alatt tiltatván azokat elszaggatni, vagy
zsebre rakni; a fal ilykép még igénybe nem
vett részét pedig gazdasági gépeket, szállo-
dákat, iparvállatokat ajánló jelentések egé-
szítik egy üzleti szellemet mutató börzei
képpé. Ünnepélyes csend, példás rend, meg-
lehetös tisztaság mindenütt.

A teremben mintegy 200 — 300 munka-
sovár, napbarnitotta arczu férfi,^tisztessége-
sen öltözve, ül a padokon, vagy jár-kel ide s
tova. E békés csoportban csaknem minden

*) E czikk sorozat mintegy folytatását képezi a lapunk
mult évi folyamában közlött kaliforniai leveleknek. A ten-
geren túli világrészben, a mesés Kaliforniában tartózkodó
derék hazánkfia saját észleleteit irja le ezekben is, mint előbb
már, ugyancsak lapunkban közlött érdekes mexikói levelei-
ben; mindeniken a szemlélő közvetlensége látszik, s ez két-
ségkivül nem kis mértékben emeli közleményei érdemét és
érdekességét. ' Szerk.

nemzet képviselve van; s kor, vallás, ér-
telmi képződés tekintetbe vétele nélkül
mindegyik egyenlő jogot tart, munkaképes-
ségét a közhaszonra szentelni fel; egy kitü-
zött czél felé haladás olvasható minden
arezon, s mindegyiknek vágya mielébb fel-
találhatni az annyira óhajtott alkalmazást.
Tolakodás-, heveskedés-, lármának hire sincs;
kiki türelmesen várja, mig az ügyet vezetö
clerk (hivatalnok) valami hely ürültét je-
lentve, erre a személyes folyamodást elfo-
gadja, vagy a hivatalba személyesen meg-
jelent munka-adó maga keres czéljainak
megfelelő segédet, vagy munkást. Az ily fel-
hívásra a jelöltek eléállar!ak,s némi,, a mun-
kaképességet tárgyazó, nézetre, jellemre vilá-
got vető csekély kikérdezés után röviden
megesik az alku; ily személyes ügyintézés-
hez a hivatalnoknak ritkán van hozzá-
szólása.

A közönséges üzleti eljárás azonban
egészen máskép történik: ugyanis, a fal leg-
szembetünőbb részén a „hirdető-tábla" (bul-
letín-board) áll, melyen valamennyi, a vidék-
ről vagy városból kapott megrendelések
szabatos rövidséggel vannak felírva, s a ki
hamarább jön, s a kivánt munkanemnek
megfelel, sietsége és szemessége jutalmát
korábbi alkalmazásban nyeri meg. — Kőny-
nyü munkái", vagy a munka-adónak kor,
nemzetiség, miveltségi fok s többefféle kívá-
nalmait tárgyazó megjegyzés nincs a táblára
kiirva, az ily specialitásokat a hivatalnok kü-
lön rovatban tartja, s vár; mig mindezen kikö-
tésnek megfelelő alkalmas egyéniség jelent-
kezik asztalánál. — Ha egy segédet bérelni
szándokló munka-adó jő be, közli ügyét a
hivatalnokkal; mire ez a betöltendő foglal-
kozási nem természetét és kikötéseit hango-
san elmondva, a pályázat azonnal megnyit-
tatik, s mint fentebb emliteni, következik a
kölcsönös alku közvetlenül a munka-adóval,
mit gyakran — ha sok a munka-kereső —
tetemes árlejtés előz meg.

Környü munkára átlagosan naponként
mintegy 100 ember jelentkezik; mig a meg-
rendelés az ilynemü foglalatosságra alig egy
naponként; e csalékony börze-játéknál tehát
könnyü munka kaphatás és jó díjazásra szá-
mitott légvárait naponként 99 ember látja
könyörtelenül romba dőlni. E csalatkozottak
két harmada azonban, kinézése után itélve,
sokkal alkalmatosabb volna kerités-csinálási
vagy árokásási munkára, mint az óhajtott
könnyü munka tökéletes véghezvitelére; ily
egyéniségek némi csekély habozás utána vi-
déki farmokban vállalnak foglalkozást, hol a
kézi munka jobban van díjazva, mint a vá-
rosban, s sokkal jobb alkalom van: a fárad-
ság gyümölcsét megtakaríthatni.

Egy ily börzei hivatalnoknak tanult
nyelvésznek kell lennie, s állása legkevésbbé
sem irigylendő; annyi eltérő izlés és saját-
ságos követelések keserü levét neki kell ki-
üríteni. Sok munka aló tulságosan követelő
a segédfogadásban, kiköti a vallást, testal-
katot, természetet, hajszint stb., abban, kit
munkájával meg akar tisztelni; a hivatalnok-
nak nem marad egyéb hátra, mint e pontokra
nézve ex officio kérdést tenni azoknál, kik egy
ily helyre aspirálnak, mire legtöbbször gu-
nyos feleletek, élczes megjegyzések, s leple-
zetlen éles nyilatkozatok következnek, s mind-
ez oly amerikai őszinteséggel, mi durvaság-
o k is beillik, s a szólás-szabadság tuLságá-
l l a k bátran mondható.

A. munka-börze 1868. ápril 27-én lépett
életbe, épen a legkedvezőtlenebb időszakban
a v á Ualatra nézve, mert a mig egyrészt verse-
nyeznie kellett a városban már évek óta fenn-
álló alkalmazási üzletekkel, másrészt a min-
den uj terv keresztülvitele ellen felmerülő szo-
kásos előítélet akadályait kellett aránylag
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gyönge erővel leküzdenie. — Mindennek da-!
czára az intézet mégis várakozás felett gyor-
san emelkedett fontosságban és jóllétben,
számos nő és férfinak nyujtott naponként
alkalmazást, s máig többre megy 22,000-nél
azok száma, kik ezen intézet dijtalan közve-
titése által nyertek kenyeret. — Az Egyesült-
Államokban diszlő csaknem minden kere-
setág, mesterség és munka képviselve volt a
börzén, s aránylag kevesen voltak, kik szak-
májokban alkalmazást ne kaptak volna. —
Legszámosabb megkeresést a farmerek (ha-
szonbérlők, mezei gazdák) intéznek a börzé-
hez s a kívánalomnak többnyire hiányosan
lehet megfelelni, az aspiránsok csekély száma
miatt. Igy például jelenleg (deczember hó-
ban) a farmsegédek igen kapósak, mivel a
néhány napig tartott esőzések szántásra al-
kalmassá tevén a földet, a gazda e kedvezö
körülményből minél nagyobb hasznot kiván
huzni.

Mint munkakaphatási tudósitást nyujtó
és egészen pártatlan felvilágositást szolgál-
tató intézet, e börze Kaliforniára nézve meg-
becsülhetetlen intézmény. Minden a börze
közvetitése által alkalmazást kapott egyén,
mielőtt rendeltetése helyére menne, megér-
keztét, nevét, korát, nemzetiségét, kihez való
küldetését egy e czélra szolgáló könyvbe kö-
teles beirni. — A hivatalnok számtalan tu-
dakozó-levelet kap a kivándorlottak ismerő-
sei-, rokonai- és szülőitől, s legtöbb esetben
azon helyzetben van, hogy kielégitö felvilá-
gositást nyújthat a tudakozó feleknek. —
Mindamellett, hogy minden munkaképes
egyén pártatlan bánásmódbaíi részesül, ren-
desen azonban a nős embernek előnye van
a nőtlen felett; e bölcs rendszabály szerint
a nősülés csak előnyt nyujt a korábbi munka
kaphatásra,s ezzel az állam megnépesitésére
fontos lépés van téve. Néhány hó előtt egy
mivelt és értelmes fiatal ember, egy San
Luis Obispo megyében lakó özvegyasszony
fia, hogy önerején épitendő szerencséjének
kovácsa legyen, megugrott a szülői háztól,
váratlan búcsuvétel által bánatban hagyva
anyját s barátait; minden, amegiramodottnak
kézhez kerítésére czélzó lépés sikertelen ma-
radt, az állam főbb városaiba távsürgönyök
intézteitek apróra leirva az ifju minden vo-
nását, a nyomra vezetö tudósításra tekinté-
lyes jutalomdij tüzetett, s mindamellett
mitsem lehetett a nyomot vesztettről hal-
lani; a bánattelt anya, mint utolsó remény-
szálhoz a munkabörzéhez folyamodott. A
hivatalnok a kapott levelet átolvasva, emlé-
kezett, a leirásnak megfelelő fiatal emberre,
kinek nehány hó előtt alkalmazást adott
volt, s válaszával a kétségek közt lebegő
anyát egészen megnyugtatá, mivel ez tudván
fia elhelyezését^ s munkával foglalkozását,
annak ballépését megbocsátotta, söt méltá-
nyolta.

A főteremben érdekes látvány, ezen a
földgömb minden szögéből egybesereglett
munkásnép jellemzetes kifejezéseit szemlél-
hetni. Az afrikai, mongol, indus és maláj
faj nem veszi oly igénybe ezen, kaukaziak
által alapitott intézet szives segélyét, mint
tehetné s tennie kellene. Mindamellett, hogy
a közönyösség teljes divatban van, a rokon
nyelvü nemzetiségek saját klubbokat képez-
nek, s a nemzeti összetartás szelleme ön-
kénytelenül melegebb részvéttel füzi egy és
ugyanazon nagy család szétszórt fiait össze.
— Ha a hivatalnok valamely kijelölt nem-
zetiségü segéd alkalmazását óhajtja , ezen
felszólitásra az érdekelt nemzeti klubb ko-
molyan elölépdel, tagjai egyenként addig
biráltatnak, mig valamely egyénben a kivánt
tulajdonságok végre feltaláltatnak. Igen
gyakran a legabsurdabb kérdésekkel gyöt-
rik és halmozzák el a hivatalnokot, pl. az

állam vallását, politikáját, egészségi állapo-
tát, a föld áráfr, a termés minőségét illetőleg,
azonban tudomás szerint a legnyugodtabban
ad a legzöldebb kérdésre is kellő felvilágo
sitó választ. — Minapában egy évek óta ol-
lót nem látott fejü, torzonborz kinézésü,
marczona egyéniség, ki legalább is egy évti-
zedig az Apache törzsekkel látszott boldog
frigyben együtt élni, látogatásával megtisz-
telte a börzét s ennek áldásaiban részt
akarván venni, egész amerikai nyíltsággal
nyilvánitá, hogy isteni sugallattal van át-
szellemülve s egyedüli szerény kivánsága
valamely jól dotált templomban hirdetni az
isten igéjét. Az ő talentoma, ugymond, nem
oly mindennapi iskolapor-lepte bölcseség,
mint a melynek tévtatiai oly merev ellentét-
ben állnak az emberiség valódi rendeltetésé
vei; ö a nagy anyatermészetnek — a vak
emberiségtől láthatlan — spirituális titkait
leste ki; s ily magasabb álláspontjánál fogva.
nincs is szándéka holmi roszul honorált
állást elfogadni. Ezen a szellemek által in-
spirált lelkész-jelölt e mai napig várja, mig
ekklézsia ürül számára.

Miután ez intézet által annyi ezer meg
ezer ember alkalmaztatik, igen természetes,
hogy ezek között iparlovagok és csalók is
akadnák;aránylag azonban kevés azok száma,
kik az intézetnél eljátszszák becsületüket, s
munka-adóikat rászedik; a fekete könyv,
mely az ily megbélyegzettek nevét tartal-
mazza, ekkoráig alig bir néhány lapnyi jegy-
zettel.

A fontos női osztályt Mrs. Bidleman —
egy német nő — vezeti. Az eddig tapasztalt
legnagyobb nehézség a falura való szolgáló-
szerzés, mindamellett, hogy ott nagyobb a
fizetés, s csaknem bizonyos a kilátás a pár-
tát mihamar félre tehetni; mindez előnyök
daczára csak a végszükség kényszerit egy-
egy fehérszemélyt a város elhagyására. —
Sok megrendelés jő asszonyok után, de mi-
után az aspiráns közönség többnyire haja-
don, ezen kívánságnak ríehéx megfelelni. '—-
Egy San Luis Obispoi uri ember hat leányt
rendelt meg egyszerre, egy év alatt azonban,
mindamellett, hogy egyet sem tett eladóvá,
ha kétszer annyi lett volna is, Hymen oltárá-
hoz kellett volna bocsátnia; ujabb megren-
delései a munka-börzéhez igy szólnak: „A
hozzám küldendő nő, ha lehet, asszony legyen,
ha pedig az nem található, az engem meg-
tisztelni akaró hajadon legalább 40 éves le-
gyen, arcza minél rútabb, minél ragyaver-
tebb, annál jobban szeretem; ha púpos, 5
százalékkal több havi fizetést kap; nincs ki-
fogásom ellene, ha sánta is; s miután tej,
vaj, sajt házamban bőven áll, ha azon kis-
asszonynak egyetlen foga sincs, sem hal meg
nálam éhen; ha kopasz minden hóban uj
kendő- és fej kötővel ajándékozom meg." —
íly sajátságos követelésekre azon jó szivü
uri embert a szomszéd farmerek kényszeri-
ték,kik női segédjeitől őt kevesebb mint egy
év alatt megfosztva, izlés tekintetében egész
pessimistává tették. — Gyakran történik,
hogy előkelőén öltözött uri asszony jő szol
gáló leányt rendelni, kiben ~- a jó emlékezö-
tehetséggel megáldott — Bidlemanné asz-
szony, egy mult évi kliensét ismeri fel, kit
ö szerzett volt el szolgálónak valahová.

Surlay Pál.

H

Egy madár-fiuért.
Mit meg nem tesz az omber gyakran oly pa-

rányiságért, mit máskor alig tart egy lépésre
érdemesnek, — világos bizonyságául azon állitás-
nak, hogy a tárgyak bocse nem önmaguktól függ,
hanem hogy mi minőknek látjuk őket.

Ha kedves a dal, ha szép a vidék, ha öröm
sugárzik felénk minden arczról, — önnek oka csak
önmagunkban van; — a minő a szem, olyannak
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látjuk a világot, — a boldogság saját szivünk
gyümölcse! . . . . •

Svájcz regényes bérczei közt fekszik egy ko-
véssé ismert kis helység, St.-Gallen, itt él egy
talán olőttünk még kevésbbé ismert név tulajdo-
nosa, Girtannor.

Ki légyen ezen Girtanner, nem tartozik a
dologra, csak az, hogy ez egyesülve több e vidék-
beli orvosokkal, elhatározták, hogy madárkiálli-
tást fognak rendezni, melyben bemutassák hegyi
hazájuk szár-
nyas világát.
A saját hiva-
talukkal el-
foglalt gya-
korló orvosok
szun-napjaik-
ban ott mász-
kálták a nyak-
törő bércze-
ket, nem kí-
mélve pénzt,
időt, fáradsá-
got, hogy egy-
egy pelyhed-
ző madár-fiut
megkeritso-

nok, vagy ha
csak tojásokat
kaptak, ott őr-
ködtek anyai
gonddal a ki-
költés felett, s
ott ápolták az-
tán annyi tü-
relemmel a kis
borzasokat,

mignem őket
felnevelhették.

Hogy mily
roppant fárad-
sággal járhat
egy ily ki
csínynek lát-
szó vállalat,
azt csak az
tudhatja, ki-
ismeri a ne-
hézségeket, e
hegyos hazá-
ban egy ma-

dárfészket
megkeriteni.

Egy ily je-
lenetet ábrá-
zol épen ké-
pünk, midőn

a kiállítók
egyike egy

sziklai har-
kály fiait szer-
zi be. Ha va-
lahol észre-
vettok a pász-
torok ilyet, he- .
tekig vigyáz-
tak, hogy ki-
lessék a fész-
kot.megfigyol-
ték aztán, mi-
kor keltok ki
a kicsinyek, s
a pontos meg-

határozás
alapján meg-
állapittatott a
nagy fontos-
ságu pillanat,

midőn az
anyától el kel-
lett rabolni
fiait.
f-V- ?,Szép verő-
fényes vasár-
napi nap volt
— mondja a történetet maga az illető — midőn
1867. junius elején már jókor hajnalban megin-
dultam a hegyek felé, hogy a „Wildkirchli" ma-
gaslatára érjek,hová ezalatt a megrendelés szerint
beszereztettek az ostromkészletek.

A fészek a 70 láb magas sziklafal egy pár-
kányzatán nyugodott. Felülről lebocsátkozni ok-
talanság lett volna, mert a felső resz kihajlása
miatt a sziklafaltól csak két ölre függve marad-
tam volna a levegőben.

Nem volt tehát más választás hátra, mint

négy létrát kötni össze, s feltámasztani a meredek
sziklához. Magam megyek fel rá, ez volt az első
gondolat, azonban alig haladtam feléig, minden
lépésre mogingott a vékony lépcső, mint a széltől
hajtogatott nádszál, hatalmas hullámokat vetve
fel s alá. Alólról a tartók kétségbe esett kiáltása
hallsaott „vissza", „vissza", — — s a mint lenéz-
tem, oly csábitólag villogott felém a mélysig
fenekén a kis tó — egy lépés még, s az ingás-
tól a létra felső vége félresiklik a sziklafalon

Egy madár-fiuért.

• • . . alig volt pár porcz a gyors visszaerosz-
kodésre.

A tervvel fel kellett hagyni. Kinek lett volna
kedve — ha nekem nem, koczkáztatni életét egy
madár-fiuért? Már csaknem kétségbe voltam esve,
midőn a körüllevők látva, bár nöm értve bánatom
okát — egyik közülök felsohajtott: „bezzeg! ha a
geisbubli itt volna ama bérezekről!" — A remény
uj sugara villant fel előttem. Egy pillanatnyi
gondolkodás, — s különböző irányba korosok in-
dulnak a bérezek felé az egyotlen mentö szer

után A várakozásban végtelennek látszó
órák teltek el órák után, a sziklák hosszu árnyékot
vetettek már a bérezek oldalán, midőn végre itt
jön a várva várt személy, egy szikár, halavány,
alpesi fiu. Egy pillanatot vet a szédítő magasba,
s már a másik perczben ott kúszik mint a kigyó,
a vékony eszközön, mely alig hajlik meg alatta.
Még csak pár fok, s a kivánt czélnál van, — de

I oh végzőt! a létra rövid, s a kis gyermeki kar
' nem éri fel a szikla párkányát. Már lélegze-

tünk szorult
itt alant, mi-
dőn egyszer
csak látjuk,
hogy a fiu még
kettőt lép, az

előre hajló
szikla vékony
éleibe vájja

körmeit, s
hátra hajolva
a létra leg-
felső fokára
áll, — másik
karjával pe-
dig belenyúl
feje fölött a
mélyedékbe;

— borzadva
fordult el te-
kintetünk a

meredeken ott
csüngő alak-
tól, szivünk
hallhatatlan

dobogott, mi-
dőn végre
hangzott a

„megvan", s
a létrán egy
lassu rázkódás
jelenté, hogy
a merész rabló
tul van min-
•den veszélyen,
s pár pillanat
mulva karja-
ink között.

És mindez
miért ? — egy
madár - fiuért,
hogy teljesebb
legyen a szám,
melyet ismer-
ve s felmu-
tatva, joggal
mondhassák :

„Schütz den
Vögeln" —

„kímélet a ma-
daraknak 1"

Ezért volt
-& hosszu ut,
Berlintől St.-
•Gallenig, ez-
•ért áldozott a
kis társaság

mindenik tag-
ja annyi fá-
radságon ki-
vül több mint
ezer frankot,
hogy 2—300
madár felmu-
tatása és élet-
módjának is-
mertetése ál-
tal meggyőz-
hessék polgár-

társaikat,
hogy a ter-
mészet e kis
teremtményei
mily haszno-
sak nekik.

A bolgárok vallás- és nevelés-ügye.
A bolgárok, kiknek létszáma körülbelül hat

millióra rug, sötét vallási fanatismusban és tudat-
lanságban élnek.

Ennek okát sokan a török kormány zsarnok-
ságában és vallási türelmetlenségében keresik. A
kik itt tapogatóznak, nagyon hibás uton járnak,
mert a török kormány, a mint azt a magyar tör-
ténelemre vonatkozó egypár okmányból ismerjük,

mindig tiszteletben tartotta alattvalóinak egyház-
szerkozetét és a szabad vallásgyakorlat elé soha-
sem gördített akadályokat.

Ezen folytonos tespedés a muszka politikában
és a görög ármányban keresendő.

Ezeknek befolyása a bolgárokra oly súlyos
iga, melyet e nép már 4 század óta iparkodik
lerázni, de még eddig nem sikerült.

Midőn a trnovai bolgár patriarchátus eltöröl-
tetett, a bolgár egyház a konstantinápolyi
görög patriarchátusnak lőn alárendelve, ki
magát ookumenikusnak nevezi s szentséges
czimet visel. *)

Az ő felsősége alatt állnak az érsekek és
püspökök, kik többnyire görögök, és pedig
rendszerint a többet igérők nyerik ol ez
állomásokat ; a tudományos képzettség és
személyi tulajdonok nem jőnek tekintetbe.

Érsekség van négy: Trnova, Szófia,
Szilistria és Várnában; püspökség 16, me-
lyek közül a filibéi, kösztidili, szereszi,
verrheai, lovicsi, szamakovi, kasztoriai, köp-
rülüi, szkopiai és sumlai az elsőrendüek
közé tartoznak.

Az érsekek és püspökök hasonlókép szi-
monia utján töltik be az alsóbb rendű papi
állomásokat.

Ha valaki kedvet érez magában a papi
pálya iránt, bejelenti magát a wladikának
(érsek vagy püspök), befizeti a kiszabott
taksát s a nélkül, hogy megvizsgálnák kép-
zettségét, vagy előbbi életmódját, felhatal-
mazzák a papi teendők végrehajtására. Ezen
eljárás által a tudatlanságnak tágas tér nyit-
tatik, s ismertem már oly papot, a ki irni
sem tudott, s házi ügyeit rovásra vetto. Kü-
lönben a közéletben mindon pópa ép ugy
szánt, vet, mint a köznép, s csak szakála és
kalapja által szokott hiveitől különbözni, sőt
babona és buta vakhit tekintetében sokszor
ezeknél is korlátoltabb látkörü. Midőn a
mult nyáron a rumoli vasut ügyébon mun-
kálkodtunk, Kyzköjnél a vonalhálózat épen
a Maritza partjára épitett templomra esett,
s az iránypóznát a tomplom falához ásattuk.
A pap egy pár falusi élén könyörögve jött
hozzánk, hogy kíméljük imaházukat e az
„ördög szeke-
rét" ne épitsük
annak romjaira.
Délután pedig
összegyültek s

imádkoztak,
hogy az isten
hárítsa el róluk
e nagy csapást.

Hogy ilyen
pásztorok mel-
lett, milyen lő-

het a nyáj,
könnyön elkép-
zelhető.

De mit tö-
rődik vole a klé-
rus, hisz épen
ez hajtja a vi-
zet malmára.

A bolgár nép
szorgalmas, na-
gyon zsugor
gátja filléreit,
csak hogy ün-
nep- és vasárna-
pon minél több
ajándékot vi-
hessen a „Pa-

nagia" (szüz
Mária) képnek.
A papok ün-
nep- és vasár-
napon, valamint
minden hó vé-
gén szentelt viz-
zel járnak ház-
ról házra, e a
zacskóba, me-
lyet a kodzsa basi (kisbiró^ kezében tart, min-
den bolgárnak legalább egy piasztert köteles-
- e belevetni. Aratáskor és betakaritásnál a
kolostorokból egész sereg kaluger özönlik ki a
falvakba s tanyákra, és egy szentelt viz fecs-

kendésért gabonákkal megrakott szekerekkel tér-
nek vissza a kolostorba. Mennyi áldozatot visz
a bolgár, napi járó földökről a Szamakov mel-
letti Rilo monasztir szerzeteseinek. Valóban
bámulnom kellett azon buzgalmat, melylyel zárán -
dokolni láttam a szegény népet — csupán egy agy-
rémért. Ezen kivül, mihelyt a papnak eszébe jut,
megindul és koldul valamely czélra. Hányszor al-
kalmatlankodtak nálunk is e tolakodó pópák, ké-

Bolgár pap.

Bolgár szerzetes.

ke Fanárban (Stambul egyik külvárosában)
van, melyet egy német iró a török fena jer-(ros2 hely-)böl
származtat elég helytelenül, mert e városrész neve fener
(gorogul fanar) lámpás szóból van véve, a mint e néven
több helység l s létezik Törökországban. E. B.

regétve templomuk számára! — Tudatlanság,
iszákosság, erkölcsérzet hiánya, a mi a bolgárok-
ban oly nagy mértékben megvan, mind a görög
klérusnak rovására esnek.

A bolgár egyház mint a görög patriárcha
alatt álló, mög lőn fosztva saját nyelvétől, gö-
rög szertartási könyvöket kényszeritették a bol-
gárokra, görög nyelvet erőszakoltak az iskolákra.
A görög patriárcha és metropoliták levén az adó
behajtók, görög módon zsarolják és csalják a né-

pet; s mivel álnok hizelgésükkel a török kormány-
tól bizalmat csikarnak, hatalmukkal nyomják ol a
hozzájuk simulni nöm akaró bolgárokat.

Midőn II . Katalin orosz czárnő tábornokai
győzelmet arattak, a muszkák közelobbi viszo-
nyokba léptek a görögökkel, s azóta még mindig
közösen ármány kodnak és raknak fellegvárakat,
greco-szláv agyrémekre. A muszka a keleti egy-
házban oly tekintélyes, befolyása az orthodox zsi-

natra Konstantinápolyban, s a görög ud-
varra oly nagy, hogy ezek furfangos cselszö-
vényeinek készséggel nyujtanak kezet.

Ennek következménye az is, hogy a gö-
rögök tapasztalván, miszerint erőszakos el-
járásukkal nem boldogulnak, — mert a bol-
gár nép tömegesen hagyja el hazáját, az el-
nyomást kikerülendő, — a muszkával osz-
tották mög a bolgárok feletti protektorságot,
a mennyiben megengedték, hogy a bolgá-
rok muszka ritusu vallási könyvekot használ-
janak; de a folsőség a fanarista patriarchánál
maradt.

Ennek révén formálnak a muszkák jo-
got, hogy a bolgárok ügyeibe avatkozzanak,
mert ugy hiszik, hogy a bolgárok csak elő-
segitendik a „nagy terv" kivitelét.

Do a bolgárok józanabb része, belátva a
veszélyt, mely őket fenyegeti, megértve a
görög alattomosság játékát, gyülölt ellonei
lőnek a konstantinápolyi patriarchátusnak.

Katholikus barátok ösztönzésére s Fran-
cziaország támogatására 1860-ban elűzték
a görög püspököket Köprülü, Szamakov,
Trnova, Szófia és Sumlából és bolgárokat
neveztek ki helyükbe; folyamodtak a pápá-
hoz, hogy fogadja el az egyházuk feletti
védnökséget.

Ez időben az angol kormány is szerette
volna a bolgár egyházat saját kebelébe fel-
venni, de a méiy tudományu s tekintélyes
oxfordi theologusok monnyiro elszörnyüköd-
tek, midőn Bolgárországban felkoresték ez
egyház szolgáit, s megismervén o szurtos
bérespapokat, nem éreztek egy csepp hajla-
mot sem velök fráternizálni.

A porta nagyon kapott az alkalmon,
hogy a bolgárokat kiragadja a muszka és

görög befolyás
alól, a mi poli-
tikai tekintet-
ben igen fontos
vívmány leen-
dett Törökor-
szágra nézve, s
a mit barátai
nagyon is sür-
gettek: de a gö-
rög és muszka
kormány min-
den követ meg-
mozditott, hogy
a bolgárokat
szándékukról

lebeszéljék. —
Végre sikerült

mognyerniök
Hilariont, a ki
az ellenpárt feje
volt, s a vesz-
tegetés folytán
beállott közöny
halomra dön-
tötte a szép ter-
vöket. Muszka
izgatás a török
kormányt gya-
nusitá törekvé-
seik sikertelen-
ségéért, s a nép
dühe az isme-
retes zavarok-
ban akarta ma-
gát kitombolni.

A porta en-
gedve később a
bolgárok felhí-

vásainak, egybehívta tavaly a bolgárok és görögök-
ből alakult zsinatot, mely a kérdésben levő bolgár
autonom egyház felett határozzon. A hosszas
tanácskozásnak mindeddig még nöm volt sikeres
eredménye.

A bolgár nevelésügyről az elébb elmondottak
után nem marad sok hátra. A hol a vallási sötét-
ség oly siralmasan gazdálkodik, ott a nevelés sem
bir áldásosán tenyészni. A nagyobb városokban is
alig vannak valamire valo iskolák;, Még legelő-

Bolgár apácza.
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nyösebben kell- ne megemlékeznünk a szófiai és
plovdivi (filiboi) iskolákról, hol az alsóbb rendű
ismereteken kivül, a tudományosabban képződni
óhajtó ifjuság is alapos oktatást nyer. A leányok
tanitásával több helyen apáczák foglalkoznak, de
ők sem birván magasabb képzettséggel, legfeljebb
is csak az elemi irás-, olvasás- <;s számolásból,
valamint női kézi munkából adhatnak oktatást.

Filibében az odavaló körökben gyakran em-
litették elismeréssel Pásztori András hazánkfiát,
ki mint tanár több évig működött az odavaló
főiskolában, s többek közt egy jeles olasz nyelv-
tant irt bolgár nyelven. Erődi Béla.

Mese az; emberi boldogságról.
Hol volt, hol nem volt, lehet hogy nem is

volt, mégis volt egyszer ogy igen régi könyv; irott
könyv volt-e, nem jut eszombe. En ugy hiszom,
lehetnek és vannak könyvek, melyek irva nin-
csenek , és a mely könyvekből irták az emberek
mindazt a sok könyvet, melyet a könyvtárakban
és a int stergerendák alatt a por lop mainapiglan.
Megvan a csillagos égnek, a természetnek, az
emberi szivnek, a képzelődósnek saját nagy
könyve. E könyveknek nyomdája nincs, ezek ezon-
zurán, korrekturán nem mentek keresztül, épen
azért többet tanulhat bolőlök az ember; az is ta-
nulhat beliilök, a iá olvasni nem tud.

Egyből ezen régi könyvek közül, olvasgatok
én néha. A czimlapja kiszakadt, nevét hát meg
nem Írhatom; lapjai számozva nincsenek, azt sem
írhatom hát meg melyik lapon, elég az hozzá, ol-
vastam e könyvben ogy régi mesét; meg nem
állhatám, hogy be ne küldjem a „Vasárnapi
Ujság"-ba.

Mely gondolkozó embernek nem fordultak
meg agyában épen azok a dolgom, melyek a kép-
telenségek honába tartoznak; a természettanban
az örök mozdony, az erkölcstanban a legfőbb jó,
a bölcsészetben a bölcseség köve , a mértanban a
kör négyszegitósű, a politikában Plato köztársa-
sága, — mind oly tárgyak, nelyeken sok ész elko-
pott már, és mint a kutba vetett, követ, kivenni
egyik sem tudta. — Igy gondolkoztam én is
egyszer az emberi boldogságról, bölcs Salamonnal
megnéztem minden dolgot a nap alatt, megemel-
gettem a társas élet nagy épületének mindegyik
kövét, hogy nem szoritották-e valamelyike alá a
keresett boldogságot? Hogy mily undorító férgeket
láttam e kövek alól felmozogni, mint ojtém rájuk
iszonyodva a felemelt kődarabot, erről most hall-
gatok. Fáradva hajtám le fojeniet az emlitettem
régi könyv elrongyollott táblájára , végre ösztön-
szerüleg felnyitám azt, és olvasám belőle a követ-
kező mulatságos történetet. A történet nehány
párbeszédbe van foglalva.

Ulisszos, a Trója várát ostromló görög tábor
ogyik vozéro, ki a falovat Trójába magukkal a
trójaiakkal hurczoltatta be, haza vándorlása !:Őz-
ben eltévedt a nagy tonger sikvizén, egy szigetbe
vetődött, hol Circe nevü hires boszorkány lakott,
ki oly italt tudott készitni, hogy valaki abból ivott,
olyan állattá lett, a milyen állathoz élotébon leg-
inkább hasoiilitott, a földmives vakanddá, a halász
csigává, stb. Magát Ulisszest Circe megkedvelvén,
meghagyta emberállatnak, többet azonban társai
közül állattá változtatott. Ulisszes számba vevén
embereit, sajnálkozva vette észre, hogy legügye-
sebb legényeit nem találja. Egykor a sziget leg-
kissebb helyein andalogva a sziget asszonyával,
használva a kedvező alkalmat, hizelegve kérte a
nőt, hogy szabad legyen neki még egyszer okosan
beszélni állattá lett társaival. Menj, monda a nő,
beszélj velök, ha mohetsz velök valamire, vissza-
adom őket noked, s megengedem hogy ismét
emberekké legyenek, ha akarnak.

Ulisszes elvált asszonyától, s a tengerparthoz
érvo, egy szikla mellé hoveredett. Egy csigát
pillantott meg, mely a sziklához volt ragadva, és
gondolvsi, hátha abban is egyik társa lappang,
megszúlitá, nem volna-e kedve ismét emberré
lenni, s velő haza menni Görögországba. A csiga
emberi hangon felelt:

Csiga. Jó Ulisszes, nincs kedvem emberré
lenni; igen jól érzem magamat mint csiga, sokkal
jobban, mint érzem magamat emberfővel.

Ulisszes. Ugyan miféle ember lehettél, mielőtt
csigaházadba szorultál ?

Csiga. Keresetemet nézvo, halász voltain.
Ulisszes. Ha visszatérsz velem Ithakába, lesz a

tengerparton egy halász-kunyhód, halászhatsz
ismét kedvedre. Már csak inkább fogsz ezután is
halászgatni, csigát szedni, minthogy téged ha-
lá más.

Csiga. Nem én, uram; mióta csiga lettem,
egészen másnak látom az embert mint azelőtt,
mig magam is ember voltam; az ember azért van
megelégedve s azért nem szégyonl ember lenni,
mert még csiga nem volt. — Látod, uram, mig
halászlegény voltam, nyugtom nem volt sem éjjel,
sem nappal. A hal megdöglött az elemben , mely-
ben én éltem, én nem élhettem a vizben a hal ele-
mében, ea mégis összecsapott kettőnkot a sor3; de
nekem mint rablónak kellett a halak kristály
palotája körül leskődnöm. Uram, neked sem vált
nagy becsületedre, hogy a falovat bevitetted Pria-
mosz lakába, s vele oly nagy pusztitást tettél
Trójában, pedig én is csak ugy tettem halász ko-
romban mint te, ott leskődtom a halak tündérlaka
falai alatt, oda vonszoltam, oda hajtottam faházamat
én is, mint to, és mi hasznát vettem egyebet annál,
hogy mint te most, én is éhem ringattatám maga-
mat a tenger hullámain, és a halkofák kegyelméből
és szatyrából tengtem, mint most te itt a szigeten,
Circe kegyelméből.

Hányszor húztam fel a hálót üreson, vagy ha
volt benne valami apróság, nem vissza kellctt-o
hánynom a tengerbe, mint foleséged otthon vissza-
hányja kérőit. Neked is jobb lőtt volna otthon
őrizned feleséged vetéllőjét, mint vele annyit szö-
vetni hiába, mig magad a szigetok királynéit
csábitgatád. Hányszor toritém ki hálómat a szikla
hátára, mig magam félig meztelen és éhen hever-
tem a fövenyén? — Most a természet bőven
megad mindent, a miro szükségem van, nem kell
lopnom, ölnöm, mégis v;in elég, nöm kell dolgoz-
nom, mégis mogvau házam és tisztességes kenyerem.
Igen, Ulisszes, veled asztalt nem cserélek, mert
mig te Circéd arany csészéiből falod a növény és
állatvilág rohadt részeit, addig én az ég harmatját
szedem a sziklamoh smaragd csészéiből; mig te és
embertársaid arany kelyhekből iszszátoka mérget,
melynek tüzén velőtök elpárolog, agyatok iszo-
nyukat gondol, az alatt keblemet égi harmat hü-
vösiti, s mig égő agyatokban, s izzó 'kebletekbon
alig terem egy szép gondolat és e<íy egészséges
érzőiéin, azalatt bennem igaz gyöngy torom; mig
ti a Circék lihegő keblén asztok összo, engem a
sziklák redője, molyhez szerotve tapadok, hüvösit.
— Kunyhót ígértél; küldj bele helyettem má3
lakót. Házam, erős váram a két kagyló tekonő,
melynek falát ragyogó zománcz ékesíti, házbért
nem fizetek, magam vagyok ur fénymázas lakom-
ban , melyet kulcs nélkül zárok, nyitok, mikor
nokem tetszik. — Azért csak menj, jó IJIisszes,
miattam bobarangolhatod a tengert, a szárazt, haza
mehetsz Görögországba, én itt maradok e szikla-
falon.

Ennek a csigának hideg vére van , gondolá
magában Ulisszes, és odább állt-

A sziget belsője fölé indulva, egy laposra ért.
hol egy vaiíandr.urásban botlott meg. Hátha ide is
egy társain menekült, gondolá magábin, a vakand
nöm Iát, de hátha nagyot is hall, tanakodik ma-
gában, azután fonhangon hivta a földalatti állatot,
A hivásra mozogni kezdett a kis földvár és lakója
fejét a föld alól kidugva, Ulisszesre tátotta száját.

Ulisszes. Szegény állát, mit vétettél, hogy meg-
vakitottak? Hagyd itt földváradat, kövess engemet,
én honodba viszlek, eljösz-e?

Vakand. Van tán eszem! hol láttál oly em-
berből lett vakandot, 'á ismét ember ohajtna lenni,
ki inkább ne kívánna vak lenni a vakandokkal,
mint veletek látni ?

Ulisszes. Ugyan miféle ember lehettél te, az
emberek között, hogy most igy beszélhetsz, talán
te is boldogtalan halászlegény" voltál ?

Vakand. Nöm, én mint ember, földmives valék.
Ulisszes. Szegény állat! bizonyosan kasza-kapa-

kerülő voltál? ugy-e meguntad a munkát, jobb
ugy-e a hüvösön heverni? szeretném hallani,
mivel vagy most különb, mint voltál emberfővel.

Vakand. Látod,jó Ulisszes, csak most vagyok
igazán földmives, még pedig különb annál a sze-
gény parasztnál, ki arcza verítékével áztatja föl-
dét. Lásd én nem szántok, nem vetek, a kapát nöm
huzoin, a kaszát nem kalapálom, mégis aratok,
többet, mint valaha arattam. Ha enni akarok, asz-
talom teritve van földalatti palotámban, mellé
ülök, és sonki a falatot számból ki nem nézi.
Földesur vagyok a szó toljes értelmében. Jobbá-
gyaim a föld gilisztái, kik előttem összorándulnak,
majd ismét hosszura nyulnak ki, mint a kérők nőd
hálószobája ölött. Ha kedvem tarrja, megemész-
tem okot, de ők ismét szaporitnak, én ismét föl-
emésztem a szaporítást, mert ők háborut nem
folytatnak, mint az omberek, és egymást nem falják
fel, fogyasztani pedig kell öket, hogy nagyon ol
ne szaporodjanak. E királyi étkezés után, magától
mognő bársony ékességem, moly simább az ember-

királyok bársony palástjánál, kinőnek ujjaim, me-
lyek — bár folytonosan tapaszszak volók, és a
földben vájjak —, szebbek s tisztábbak Circéd uj-
jainál.

Ulisszes. Szegény vak állat, mit tudod to, hogy
mi a szép? Földalatti házadban sötétség és hall-
gatás van, hagyd el lyukadat, honnan a viz ki-
önthot, láss eget és földöt, nézd a virágokat, a
szinekot és a szinek vogyületét? Volt uradat csak
szeretnéd még egyszer látni? Otthon várnak ro-
konaid.

Vakand. Hagyd abba, jó Ulisszes. — Látok
én annyit,a mennyi nokem világomban szükséges;
látom én azt is, mit te szemeiddel nöm látsz. Lá-
tom én a földalatti férgek és állatkák millióit,
kik a nyirk és penész erdők árnya alatt járnak,
ágain tenyésznek, leveleit leeszik mint a hernvnk;
látom a hangyák palotáit, melyekben több torem
van, mint Priamosz királyi lakában volt, látom a
násztermeket, melyekben egyszerre százezer han-
gyapár üli nászünnepét és lojti tánczát. — Litora
a tücsök kis mezei lakát, melyben ül mint valami
barna lantos, csikorogva örökké egyforma nótáját.
Látom a szemétbogár hatalmas hasgyürüit, me-
lyeknek egymásba csukló göröndjei alatt meglehet
egy egész tongeri hajóhad mozog, végén az iszonyu
horgas ollóval. Köszönd, hogy nem élsz a föld alatt,
mert egy ilyen szárazföldi állát olcsipkedte volna
hajóidat, mint a rák ollói között elcsippenti az apró
csigákat. Látom a fövony arany, eziiít és gyémánt
bányáit, melyeknek ragyogó porával behintve pa-
lástomat, tündökölve megyuk be királyném lakába.
És v;illd meg, mit láthats? te ezekhez hasonlót?

Ulisszes. Látlak téged szegény vak állat; de te
látsz-e engem?

Vakand. Nem látlak, látni sem akarlak. Azon-
ban látni som óhajtok, csakhogy téged és embert
ne lássak. Mi jólesik nem látnom a földszinti sok
nyomort és bolondságot, mit ti emberek elkövet-
tek. Mi a többi érzékeket illeti, azo'iban meg
különb legény vagyok nálatok. Hallottad-e a öld-
alatti olernek titkos zúgását, mikor a férgok szüle-
tésokor, vagy a növény gyökerek terjedésekor
tanácskoznak, vagy a hajszál gyökerek szellemi
orgonáját, mely a növényvilág fölött zeng, har-
mathullásakor, vagy a halászok fohászát szárazság
idején, vagy a hangyák karénekét, mit földalatti
templomaikban mondanak? Menj dolgodra, jó
Ulisszes, nem akadsz- vakandra, ki örömestebb
ne lenne vakand, mint ember. Én maradok a mi
vagyo'í, és visszavonulok földváramba.

Ez a vakand igazán vak. gondolá magában, és
tovább ballagott. (Vége köv.)' Dobos János.

A uo -einaiiczipáczióról.
E nevezetes műnek legközelebbről a Buda-

pesti Szemlében (angol forrás után) megjelent
ismertetéséből nehány, a gyakorlati életre vonat-
kozó pontot mi is érdokesnek tartunk átvenni.

A sok társadalmi probléma mellé ujabb idő-
ben egy uj kérdés nőtto ki magát, a nő-kérdés, ha
szabad igy neveznünk. Tárgya, a nőnek társa-
dalmi helyzete, kapcsolatban nevoltetésévol s
törekvés a kettőnek reformjára. Európa két leg-
miveltobb államában, az angolok és francziáknál,
idevéve mindenek fölött Amerika lakóit is, a kér-
dés már évek óta foglalkoztatja, s nem minden zaj
nélkül, a társadalmat és sajtót egyaránt. Rabszol-
ga-e a nő mai társadalmi helyzeté bon, avagy rendel-
tetését tölti be, ránézve legjobban? Illetheti-e őt
egyenlő munkakör, egyenlő függetlenség a férfiúé-
val, vagy arra, már épen annál fogva mert nő, képte-
len?Egyenlők-o a két nemlolki tohetségei, tulajdo-
nai, vagy alapjukban, lényegükben különböznek?
Van-é joga a nőnok mindazon politikai jogok gya-
korlására, melyek a férfit megilletik, vugy nincs ?
ki kell-e a magasabb és szaknevelést terjeszteni a
nőkre épen ugy, mint a férfiakra? És egy egész
csoportja az őzzel együtt járó kérdéseknek. S pár-
tok alakultak, a legkülönbözőbb szinezottol. A
teljes nő-emanczipácziótól fogva (a hogy ók neve-
zik) a jelen állapot iston rendeléseként valo fel.
mutatásáig. A nőnem saját osztályából állita ki
harczosok.it (s bizonyara a legtüzesebbekot) ügye
védelmére. Megosztá a férfiak táborát, s védőket
és harezosokat talált azok közt is. A nők ügyének
e szóvivői közt kétségkivül egyik legkitünőbb
John Stuart Mill, a világhirü bölcséjz. Minden
lehető alkalommal felemoli szavát a nők társa-
dalmi helyzetének javítása mellett, molyet ő jelen
állapotában elnyomatásnak tart. Lotrujabban egy
egész kötetet irt és adott ki e kérdés felől.

Rendos körülmények között mindig a férfi
az, a ki az anyagi előnyöket szolgáltatja; az ő
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kötelessége adni, gondoskodni, dolgozni és védel-
mezni. Ö a konyérszerző, — az erő övé. O az egye-
düli, a ki tblvtonosan küzdhet a külső világgal, s
tartást csikarhat ki a kemény földből vagy a sivár
tengerből. Midőn az első pár együtt belépett az
életbe, a kiknek megalapitniok kollo minden em-
beri háztartást, családi viszonyt, s a kiktől kellett
az uj életnek tovább terjednie, — s minden uj pár
csak ismétlődése az elsőnek — a természet egy-
szerre rendes körükbo helyezte őket, olyan biztos-
sággal, a melyhez nem kellett semmi olmélet. A
nőnek egy oly hivatást kell betöltenie, m<;ly a
folytonos munkát lehotlenné toszi rá nézve. 0 az
életnek forrása, természetének összes törvényei
által kényszerítve, hogy a szentelt magvát óvja,
és a magból előhozza a gyümölcsöt, mely betöltse
a világot örömmel és sokasodással. A férfi elha-
nyagolhatja munkáját, a nő nöm. És különös hiva-
tásának büszkesége és öröme közé bizonyos szent
szemérem vegyül, mely kényszeriti őt, hogy időn-
ként elvonuljon a világ bámuló tekintete elől.
Életlblyama meg van szakgatva, darabokra törve;
most kiléphet, dolgozhatik, ha szükség van rá,
használhatja egy vagy más uton a tehetségeket,
melyekot isten adott neki; de majd jön egy idő, a
mikor minden ilyen munkának mög kell szünnie,
ogy más hivatás betöltése végett, molyet szintén
isten bizott reá. De a férfi életében nincsenek
ilyen megszakgatások; oreje folytonos, megszűnés
vagy változás nélkül. Két félnek melyik egyesü-
lése az, mely ezzel analóg? Tegyük fel, hogy
együtt dolgoztak édenükben egy kis ideig, alig
ismorvén, hogy kettőjük közül melyik a más, a
lét első édös egységében. S azután csak eljött az
idő, midőn a férfi egyedül ment ki munkájára, s
a nő gyengeségének szentségében otthon maradt.
S midőn amaz visszatért, hogyan lehetett volna
ez máskép, minthogy az, a kiért dolgozott egész
napon keresztül, őt a szolgálat készségével fogadja,
házi gondoskodással, hálás kisebbítésével önma-
gának s fölemelésével a férjnek? Ettől a pillanat-
tól fogva nem kell-e az egyenlőségnek megszűn-
nie, mint annyi szátntalaa értelmetlen kövotolés-
nek? A férfi egész nap oda volt, dolgozva, küzdve,
szél és zápor alatt, a nap égetvén fejét, s a termé-
szet erői gátolván őt munkájában; mi lehetett
volna más, mint egy király, midőn visszatért azon
legelső kunyhóba vagy üregbe, s kinyujtá fáradt
lábait a meggyujtott tűz előtt? A őszolgálat méltó
bére volt. S a táplálékot, molyet k sroí itt, nöm
olyan hódolattal várhatta-e hogy átnyújtsák noki,
egy kis részével annak, a minővel áldozatukat
adták a mindenek adójának? A képzelet nöm ké-
pes más képot teremteni. Alárendeltje a férfinak
— ez lehet igaz vagy nem, — do szolgája neki,
igen — gyöngéd szerető szolgája, a természetnél
fogva második, a született enyhitő és vigasztaló.
Ha az első férjot és nőt nézzük, — ha azokat, iák
azóta szállottak ki a világra ugy, mint Ádám és
Éva, az események ilyen módon való csalhatatlan
bekövetkezését fogjuk tapasztalni. Ez egy tény és
a természet törvénye, mondjon az elmélet azt a
mit akar. Azért a nőt obben az egyesülésben nem
nevezhetjük alsóbb rendűnek a férfinál. Lőhet
ennél épen magasabban álló értelmileg, az egy
cseppet som fog változtatni a természet rendén. A
nő szolgálni fogja a férfit, ha az egész világ köz-
belép is, hogy azt megelőzzo. Asztalt térit neki,
vágyait lesi, odadja noki mindenét, a hála és sze-
retet virágával és tömjéné között. Hiába állana
ott Mr. Mill, és omlékeztetné őt az egyenlőségre.
Egyenlőség! mi értelme van ennek? Létezik ez
valahol a világon, akárminő két lény között, a
kik egymással bensőbb viszonyban vannak? S ha
ujra meg ujra felállítanák azt, ha mérhető volna
hosszúság és súly szerint, mint bármely érzékel-
hető anyag, mi szükség volna rá két igy egymás-
hoz csatolt lény között, a hol az egyik kiegészítője
a másiknak? A férfi kimegy munkájára és dolgozik
ostig. A nő elődeit készit számára, vár reá, és szol-
gálja mikor haza tért.

Ez oly természetes, hogy mikor például vala-
hol nő a kenyér-kereső egy nőkből álló háztartás-
"fo> az a ki dolgozik, egyszerre rögtönzött fel-
ébbé van változtatva ott azon a helyen, s a töb-
{?lek szolgálnak neki és kedvét keresik, mint a
rérfiuVaj t t í t í z n e ] j m£6 esetben. Ez a munkásnak a
bére» a keresőnek a jutalma; ösztönszerü törvény,
U " f r<%'bb minden törvényhozásnál, s ott fokszik
gyökerénél és kezdetében minden emberi dolognak.

A 5Qrmészet háztartásában a férfi a felcbbva-
r \ 7't °u t e^e s ség< ! a koresés, föntartás és védés.
Letiot hogy n e r a m i n d i g f e l e i m e g e z e a köteles-
ségének. Lehet sokszor, hogy mivel sem erősebb,
szilárdabb és megbízhatóbb mint neje, a kinek
pedig természet S Z e r i n t ő r á j a k e l i támaszkodnia.

De a világ előtti helyzetében ő áll elől s a terme- i
szét minden ösztöne és előítélete az ő részén van.
Tévedés ogy ilyen törvényről, mely ennyire ogye-
temes, azt állitani, hogy az a faj erősebb felének
önkényes akarata folytán támadt. Ellenkezőleg,
többi gazsággal mondhatnók, hogy a nők maguk
csinálták ezon kimaradhatatlan törvényt. Minden-
ki, kinek szemei nyitvák a körülötte történő ese-
mények előtt, mindennap ujra és ujra megalkotva
láthatja minden uj menyasszony által. Mr. Mill
ugyan azt mondja, hogy ez a hiányos nevelés- és
a rabszolgaság régi szokásának eredménye; de
vegye ő a legmagasabb lelkü nőt, a kit talál, ki
az ő iskolájában neveltetett, ki neme elméleti jo-
gainak erős védelmére ép ugy tüzoltetik a fiatal-j
ság lelkesedése, mint a tüzes párt-nevolés által; s j
hadd menjen ez a nő férjhez egy olyan emberhez,
a kit szeret, s a bölcsész látni fogja, hogy a régi
törvény visszaállittatik, lehet, hogy titkon, lehet
hogy a bün és zavar némi érzetével, mielőtt az uj
asszony jóformán elfoglalta volna helyét az uj
királyságban. Lehet, hogy uralkodik férje fölött, de
mégis szolgálni fogja; vezetheti őt vakon, akár a
szeretetnél fogva, akár szelleme vagy jellemének
fensőbb volta által és mégis szolgája lesz, vágyaira
vigyáz és azokat teljesiti, áldozatokat tesz érette,
mintha csak Évának legközönségesebb leánya
volna. Mert ha a világ minden törvényeit eltöröl-
nék is, mégis csak a férjnek kell nejéért dolgozni.
Az ő kötelessége lesz, hogy a nőt védje akárminő
külső veszély ellen, mely utjokba akad ; az övé,
hogy egyedül dolgozzék, midőn amazt a gond-
viselés akarata meggátolja a dolgozásban ; az övé,
hogy közé és a világ közé álljon, s eltakarja őt
a tömeg bámuló szemei elől ama szent pillana-
tokban. Ilyen tények mellett a vetélkedés teljes
lehetetlenség. A kettő nöm ugy vau teremtve,
hogy ugyanazon jutalomért futva, egymással
versenyezzen. Nem természetes ellentét, hanem
ellenkezőleg végetlen Ö3zhang van közöttük
természetük különbségeiben, olyan öszhang, a
minő semmiféle más két teremtmény közt nem
létezik.

Igy a mint föntebb mondók, az a régi bántó
törvény olyan természetes igazság magvát rejti
magában, melyet Mr. Mill nem akar elismerni. A
házasságnak olyan föltételei vannak, molyok ter-
het raknak ép ugy a férfira, mint a nőre. Amaz
sem szabadabb mivel se, mint ez. Az egyenlőség
törvényeinél fogva nem követolhotné-o ő is, hogy
a dolgozással olykor-olykor felhagyjon, s hagyja
az asszonyt élni, a hogy tud? A tehor nem mind
a nő részén van. A férfiunak talpon kell állania
folytonosan, akár tetszik neki, akár nem, a mig a
nő nyughatik és pihenhet; amannak dolgában
nöm lehet megszűnés, miután minden ő rá néz ;
nem csak erkölcsi, de egyszersmind törvényes
kötelezettség is van rajta. O ép oly alárendelt
mint neje. Nejének és gyermekeinek igényei ép
ugy korlátozzák természetes szabadságát, mint a
házassági megadás igája amazét. A nőtlen ombor
könnyedén él a világon, egyedül saját előnyére
vagy gyönyöreire gondolva, követve saját képze-
lete sugallatait, választva azt az utat, a melyik
noki tetszik, vagy változtatva foglalkozását, a
mint hajlama és a körülmények hozzák magukkal.
Mindez a cselekvésbeli szabidság elvész a férfira
nézve, mihelyt mogházasodik. Ezentul nem azt
tehoti, a mit szeret, hanem a mit tennie kell;
nem egy emberre keresni kenyeret könnyedén;
hanem kettőre, háromra, vagy egy folyvást nö-
vekvő határozatlan számra, s fáradsággal, Támo-
gatnia , védnie és hordoznia kell egy élettárs
gyengeségeit, a kinek magán része az élet bajai-
ban moggátolja őt, hogy mindig az legyon társá-
ra nézve, a minek külsőleg látszik, gyönyör és
vigasztalás. Igy a férfi elég drágán vásárolja meg
az első helyet a háztartásban, s nem is mondhat
le róla.

Az egyenlőségnek egy másik neme, — mely-
ről Mr. Mill nöm akar tu jni — azon egyenlőségé,
mely a kölcsönös áldozatokban, közös önmegta-
gadásban, egy más segitésébon, ogyik fél gyenge-
ségének a másik ereje által való pótlásában, egyik
fél szolgálatkészségében, hogy a másik fél fáradt-
ságát megjutalmazza, a rokonszenv, szeretet és
segitség-folytonos kicserélésében nyilatkozik —,
tárul fől előttünk, ha a világot a rendes napfény
mellott s nem a bölcsész szemüvegén keresztül
tekintjük. Mint olmélet csaknem hajlandók va-
gyunk kimondani, hogy a férfinak a helyzete,
mint a nő segítője és föntartójáé, a férfi választása
volt, és a nőalárendeltségéé a nőé, kiegészitő ré-
szül ama nagy elvnek. Ha Mr. Millnek sikerülne
holnap felszabaditani a gyengébb nemot minden
ugy vett alárendeltségből, s megállapitani teljes

jogegyenlőségét, meg fogná látni, hogy n régi
núta ujra kezdődnék abban a pillanatban, mihelyt
a kottő közÖ3 életet kezdene. A legközelebbi nap
a fiatal férj oda hagyná lakát, édes örömmel dol-
gozván azért, a kit legjobban szeret, s a legköze-
lebbi este a fiatal menyecswe repülne az ajtóhoz,
hogy fogadja a visszatért munkást, megteritné
asztalát, felszolgálná az ételeket, s tekintené
magát másodiknak és nem olsőnok. Egy ilyen
egyesülésben mi oly méltóságot és édes ösz-
hangot látunk, a minő nem létezik semmiféle má3
társulatban. Vannak rosz férfiak és vannak rosz
nők, s az egész dolog sokszor nyomorban, f ölfor-
dultságban és örökös háboruban végződik, a mely
annál rettenetosobb , mivel ennek a szövetségnek
épon a legmagasabb békét és elégültséget kellene
eredményeznie. Do ez nöm a törvény vagy a ter-
mészet hibája, hanem azon rosz hajlamoké, me-
lyeknek fajunk tagadhatlanul alá van vetve, s a
melyektől alig is fog valaha megszabadulni.

(Vége köv.)

Garibaldi regénye.
Garibaldi regénye: „A szerzetes uralma"

czim alatt angol, olasz, franczia és német nyelven
megjelent. A magyar fordítás kiadói jogát Ráth
Mór könyvkereskedése birja, de ennek megjele-
nését ed^ig a szedő-striko gátolá.

Dumasról mondják, hogy midőn hallá, hogy
Garibaldi regényt ir, igy kiáltott fől: „Én meg
tábornok leszek!" Ez adoma kétségkivül találó
lonne, ha Garibalditól valaki oly regényt vár, mely
ez irodalmi műfaj iránti igényeknek mög is felelne.
íly naiv azonban aligha volt valaki.

Garibaldira a regény csak aproclamatioalak-
ja, melyet a hős tábornok saját nemzetéhez intéz.
Eltelve a leglángolóbb gyülölettel a római udvar,
ennek intézményei és emberei iránt, caprerai magá-
nyában egy pár jelenet és reminiscontiában, em-
lékezete és képzelete összas erejével tele irt egy
csomó lapot, melyek forgatása közben mintha hal-
lanók a hős tábornok lelkesitő felbu7.ditásait, me-
lyekkel népét Róma felé feltüzeli.

S őszintén bevallva, a fantázia ily játékára a
regéay olvasása közben szükségünk is van. A log-
több jelenet csak töredék, a színezés som mindenütt
élénk, s kétségkivül nagyon sok olvasó csalódva
teszi le a könyvet.

A regény meséje egy római nő, Elelia szerel-
mi története körül forog s e történet keretében
beszéli el Garibaldi emlékoit az általa vezényelt
szabadsági hadjáratokból is. Elelia egy római szob-
rász leánya, kiró rá vetette szemét a pápának egy
kegyencze, Troxopio bibornok, sa bibornok viszo-
nya szintugy, mint a mellékszemélyek, s özek vo-
natkozása ből eredő conflutusok alkalmat adnak
szerzőnek, hogy a római életből számos sötét jele-
netet állítson az olvasó elé.

A művet egy toldalék fojezi ba Garibaldi fia,'
Ricciottitől, melyben a mentanai hadjárat rajza
foglaltatik.

A következő jelenet arról szól, hogy a pápai
kormány mint jut egy összeesküvés nyomara, s
mutatványául közöljük a hangnak, mely az egész
művön átvonul:

,,Miután az ünnepélyes boszu órája
még nöm következett be ; csak félelem és megret-
tenés volt az imént elbeszélt történetek eredmé-
nye.

A papokat halálos aggály tölté el, hogy az a
fonál, melyen a népdüh damoklesi kardja függött
fejük fölött, végre el fog szakadni.

Mindazáltal az óra még nem ütött. A mérték
még nem volt töle.

Az isteni igazságszolgáltatás a megtorlás nap-
ját mindinkább háttérbe szoritá.

Tudod-e, olvasóm, hogy kinpadra foszités a
papok kiváló örömei közé tartozik? Tudod-e, hogy
Galilei Galileo, a legnagyobb olaszok egyike papok
által kinoztatott meg? S ki mas mint egy pápai
praelatus itélte volna tömlöczro s éhhalálra Ugo-
linót s négy fiát ? Jaj v o l t annak, ki embertársa-
inál kitünőbb tulajdonokkal megáldva e fényes
tulajdonokat a pápai Olaszországban érvényre
ipirkodott emelni! Nem lett-e tüstént minden er-
kölcsi és physikai eszközzel rá kényszoritvo, hogy
iszonyu kinok közt a setétségot világosságnak
vallja be?

A rabszolgák előjoga összeesküdni elnyomó-
ik ellen; mert a szabadság iston ajándéka, s mind-
nyájunk velünk született közös birtoka.

És ez okból esküdtek össze szüntelen az ola-
[ szók hajdan és most különféle szolgaság alatt;
1 és miután a tiarával koronázott pap zsarnoksága
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a leggyülöletesebb s leglealázóbb valamennyi közt:
természetes tehát, hogy a rómaiak legtöbb összees-
küvései ezen dospotimus életbeléptévol vették kez-
detüket.

Azt követelik tőlünk, hogy higyjük, miként a
pápa uralma szelid és igazságos, s hogy alattva-
lói elégedottek. De ha ez igaz, mikép eshetett még-
is, hogy azok, kik Krisztus képviselői akarnak
lenni a földön, (azon Krisztuséi, ki igy szólt: „az
én országom nem e földről való") a világi hatalom
életbelépte óta tizenhatszor fordultak franczia és
tizenötször német interventióhoz, és ötször osztrák
és háromszor spanyol segélyhez ? s miként történ-
hetik, hogy a pápa még jelenleg is csak külföldi
beavatkozás folytán tartja meg világi hatalmát ?

Igy volt február 8-nak éje is az összoesküvés
éjjele. Az öreg Colosseum volt a gyülekezési hely.

Az éj sötét volt és — szilaj siroccótól korbá-
csolva — sürü, fekete föllogek borultak a látha-
tárra. Kongyokkal födött, didergő koldusok kapu-
mélyedésekben s a templomok előcsarnokaiban
rejtőztek el, mig a papok — finom borok tüzétől
melegítve, gazdagon toritett asztalok mellett dob-
zódva üzték el a hosszu éji órák unalmát. Oda-
künn: koldusok, s ideben: papok; mert o két osz-
tályból áll kiváltkép Róma lakos-
sága. De az öszszeesküvők képze-
letükben már küszöbön látták azt
a napot, melyen koldusok és papok
egyformán adatnak át a közvéle-
ménynek.

Az idegenek a Colosseum látó- .
gátasára közönségesen szép hold-
világos éjszakát választanak. De
én azt állítom, hogy e hely sötét
éjjel, viharban sokkal érdekesb lát-
ványt nyujt. Villámok czikáznak a
nehéz, terhes felhőkön keresztül,
8 a bérezek tompán viszhangoztat-
ják a mennydörgés zugó moraját.

íly idő lőhetett körülbelül azon
februári éjjelen, midőn az össze-
esküvők egyenkint, köpenyükbe
burkolva titkosan, a gladiátorok
régi arénájába lopództak.

Nem tart sokáig, midőn ogy
sötét alakot látunk, moly követ-
kező kérdést intézi egy másik rej-
télyes egyénhez:

„Az őrök helyeiken vannak ?"
„Igen is; rendben van minden!"
Es e perczben egy a kérdést in-

téző ember közelében fellobogó
szövetnek lángja száz meg száz in-
teligens osztályhoz tartozó s ko-
rukranézve határozottan harmincz
éven alól lévő fiatal ember arczát
világitá meg.

Közben - közben, elvétve uj
meg uj szövétnekok gyuladtak
meg, de melyek hiába törekedtek a
sürü éji homályt teljesen eloszlatni.

A papok elég kémmel rendel-
keznek mindig, s maguk is igen jól
értenek e mesterséghez. Ezen kö-
rülmények közt egy idegen ember
előtt igon elővigyázatlan dolognak
tetszhetik, hogy az összeesküvők
magában a város egy részében
gyültek ogybe.

De nem kell megfeledkeznünk,
hogy e roppant város területe számos földalatti
menhelylyel s barlanggal bir, és hogy maga a
Campo Viccano egy oly területet föd be, melyen
a nyugati Európa összes nevezetes romjai bátran
megpihenhetnének.

Különben az egyház béronczei igen szeretik
bőrüket s inkább zsiros nyereségért, mint szent
buzgalomból űzik aljas kémjáratukat. Gyáva
éltüket nem szokták koczkáztatni soha.

Rómában a kinpad és tortura még egész
hatalmában uralkodik, de titokban; azonban a
világosságnak minél előbb be kell hatolni azon
titkos eötét odúkba s barlangokba, melyek zárdák
a semináriumok nevei alatt ismeretesek.

Iszonyúak azok a büntetésok, melyek ez inté-
zetok tagjait érik, ha azon gyanu alatt állnak,
hogy a sötétség hitében ingadoznak, vagy, hogy
embertelen rájuk erőszakolt esküjük megszegésén
jár eszük. Segitséget s elégtételt keresni számukra
lehetetlen egy oly országban, hol a zsarnokság 8
önkény korlátlan hatalom, s a sajtó szabadsága
bilincsekben hever.

Igen, Rómában, hol isten helyettese, Krisztus
képviselője, a béko férfia ül, a kinpad ma is épen
ugy létozik, mint sz. Domingo és Torquemada

időiben. Kötél és harapóvas a politikai mozgalmak
jelen idejében még mindig alkalmazásra talál.

Adja Isten, hogy Olaszország népe nemsoká-
ra akarattal és bátorsággal birjon o gyülölt igát
vállairól lerázni. Isten mentsen meg bennünket —
mielőtt imádkozásban elfáradunk, azoktól, kik no-
vével visszaélnek és magát az üdvözítőt a tem-
plomból kiűzik, hogy benne pénzváltó sátraikat
felüssék." P. N.

Á pliönix-inadár.
Az ember ama nagy, de rejtelmes világot,

hová a tudás parányi fénye már be nem hatolhat,
a mesék ködalakjaival népesiti meg.

Igy van ez a phönix-madárral.
A megvénülés, majd megifjodás ez ismert

jelképe elvonult életmódja miatt egész az ujabb
időkig kiismerhetlen levén az emberek előtt, —
az ismeret hiányát kipótolták mesékkel. A Föld-
közi és Fekete-tenger partjain lakók meg-megje-
lenni, majd ismét eltűnni látván e sajátságos
teremtményeket, de szaporodási, költési módjokat
soha, — rájok fogták, hogy ezek mindig csak ogy

A flamingók ugyanis értelmes, de véghetlen
félénk madarak levén, csak az emberi lakoktól
legtávolibb, félre esö helyeken ütik fel tanyájukat,
s minden közelgő veszély elől oly gyorsan eltávo-
lodnak, hogy életmódjukat csak is távcsövekkel
vizsgálva lehet kiismerni. Azonban meg köll val-
lani, még igy is vajmi köveset lehetett ki tudni
rólok. Csak fészek épitésmódjuk az, mivel legin-
kább tisztában vagyunk. Ez mint képünk mutatja,
a többi madarak fészkétől nagyon olütő, magas
kup alaku szerkezettel bir, melynek alját maga
az állat hányta össze lapát - alaku csőrével az
iszapból egy vagy másfél láb magasra, tetejét aztán
puha vizifüvol s tollakkal fedve jó puhára, ennek
mélyedékébe helyezi két ludtojás nagyságu tojását.

A kiköltés hasonlólag különös módon törté-
nik. Aránytalan hosszu lábainál fogva t. i. nem
ülhetvén be az állat egésztestével a fészekbe,
inkább csak reá guggol arra, mintsem ül, ugy
hogy legalább egyik lába mindig lelógva a földet
éri, mig a másik felhuzva, vagy hátra nyujtva
áll ki.

Az ily magas születésü kicsinyek aztán vi-
lágra jöttök után csakhamar leszállnak kényelmes
helyökről, s előbb könnyedén úszkálva keresik

élelmökot az élet tengerén, mig-
nem igényeik s lábaik növekedté-
vel kényszerülnek s megtanulnak
ők is, mint apáik tették, gázolni az
élet posványaiban, mivel csak en-
nek férgeitől táplálva fejlődhetik
ki szárnyaik élénk, a feslő rózsa-
bimbóhoz hasonló szép piros tol-
lazata.

Részint e szép tollazatúk, ré-
szint husok végett — melyet kivált
a rómaiak kedveltok — nagy mér-
tékben vadászszák őket, a viz alá
merülve, s fejüket vizi növények-
kel fedve közelitik meg őket a
benszülöttek, s most is sokat lehet
látni közülök az észak-afrikai vá-
rosok piaczain; — s valószinüleg
ép ez oka rendkivüli félénkségök-
nek, mivel csak a bárgyúk szokása
ott is félni, hol veszély nincs; a
phönixek pedig elég tehetséges
madarak, a mit bizonyít az, hogy
megfogva, ha jól bánnak velök,
hamar megbarátkoznak uj helyze-
tökkel, mert az egész állat-világon
átvonuló törvény az, hogy a jó
bánás iránti fogékonyság, a meg-
szelidülés csak nagyobb szellemi
képességgel jár együtt, s az uj vi-
szonyok közé is bele találni magát
magasabb értelmiség jele.

Flamingó fészek.

és ugyanazon állatok, csakhogy megvénülvén meg-
égetik magukat, hogy aztán ismét szép bibor piros
szárnyakkal, ujra ifjan keljenek ki a hamvak közül.

E mesére kétségkivül a madarak különös élet-
módja, sajátságos fészek épitése s gyönyörü tolla-
zata szolgáltatta az alapokat.

A phönix, vagy tulajdonkép ugynevezett
flamingó ugyanis, mint emlitettük, » Földközi és
Fekete-tenger környékén, de dél felé egész Afrika
belsejéig is ellevén terjedve, a tavak vagy folyók
sekélyes tájain él nagy csoportokban, de ép ezon
életmódjánál fogva, a mocsárok kiszáradásakor
kénytelenek más-más helyekre költözni, s ezért
gyakran, mig egy helyről hirtelen eltünnek, más
helyen ép ily hirtelen megjelennek az áradások
idején.

A megjelenésűk okát nem értő bent lakóknak
aztán sokszor nem kis meglepetésökre szolgál, a
mint ogy szép kora reggelen még nap feljötte előtt
hasadó hajnal bíbor-fénye látszik környezni a fo-
lyók partjait, de a mely a legkisebb neszre eltünik
ismét a szürke ködbon.

Ez a phönix sereg volt, melynek szárnya
„mint két láng szivárvány" tükrödzÖtt vissza a
folyók vizében.

E g y v e l e g .
** (Szt. Pétertől IX. Piusig)

297 pápa volt, köztök 24 ellenpápa
és egy nő pápa. 19 pápa hagyta el
Rómát, 35 uralkodott a külföldön,
8 nem uralkodott 1 hónál többet,
110 egy évig, 22 két évig, 54 egész
5 évig, 57 tiz évig, 51 tizenöt évig,
18 husz évig és csak 9 uralkodott
20 évnél tovább. A 297 pápa közül
31 bitorlónak és eretneknek nyil-

vánittatott. A 282 törvényes pápa közül 64
erőszakos halállal mult ki. 18 megmérgoztetett, 4
megfojtatott, 13 máskép halt meg. Az avignoni
pápákat nem számitva 26 tétetett le, 28 csak ide-
gen interventióval tarthatá magát fenn. 152 —
tehát felénél több— méltatlannak tanusitá magát.

— (A földtekét) 1333 millióiélek lakja; ezek
közül 390 millió a kaukazi, 652 m. a mongol, 190
m. az aetiopi és 200 m. a malay-i fajhoz tartozik.
Ezek 2604 különféle nyelvet beszélnek s 1000-
féle hitet vallanak. Évenként 33 millió egyén hal
meg, azaz: 91,944 naponként, 60 perczenként. Az
élet-évül középszámmal 33 vehetö; 1000 személy
közül egy él száz évig, 500 kőzül egy 80-ig, 100
közül egy 75-ig. ÉI a földön 335 millió keresz-
tyén, 5 m. zsidó, 600 m. ázsiai vallásu, 100 m.
mohamodánus, 200 m. pogány. A fönnemlitett 335
millió keresztyén kőzül 170 mühó rom. katholikus,
67 m. görög-katholikus és 80 m. protestáns.

** (Bécs lakossága.) Bécs azon külvárosokkal
együtt, melyek közvetlen a fővárost érintik, s
csupán csak a vámvonalok által vannak elválasztva,
összesen 813,000 lélekkel bir; Bécs e szerint az
európai nagy városok közt harmad rangot fog-
lal el.
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Irodalom és művészet.
— (A „Budapesti Szemle,") uj folyama 15-ik

kötetével, mely hármas füzetben most jelent meg,
a szokotthoz hasonló érdekes tartalommal, nem-
csak 1869-ki évfolyamát, hanem egész pályáját
befejezte. Megszünése okait, melyek részint az
irói erők folytonos munkálkodása hiányában, ré-
szint — s még inkább a közönség részvétlenségé-
ben fekhetnek, nem kutatjuk; de annál fájdalma-
sabban veszszük hirül s jegyezzük föl o derék és
kitünő vállalat megszűnését. A „Budapesti Szemle"
tizenkét éven át, évenként 10 füzetben, három
tetemes kötetben jelenve meg, terjedelmére s tar-
talmára nézve egész kis könyvtárt képez. Czélja,
melyet folyvást szem előtt tartott, az volt, hegy
ogyfolől a külföldi tudományosságot közvetitse a
hazaival, ismertetvén annak állását, eszméit s leg-
ujabb vívmányait, másfolől csatornát, közeget
nyisson a hazai tudományosságnak. íly az összes
tudományosság főbb mezeit felölelő, a mellett az
angol és franczia szemlék modorában alaposságot
formai tökélylyel egyesítő folyóirat vezetésére
senki sem lehetett nálunk alkalmasabb, mint
Csengery Antal, ki e tisztán tudományos czélu
irodalmi vállalatot valódi ügyszeretetből," nem
csekély anyagi és szellemi áldozattal s erőfeszí-
téssel tartót'a fenn. Megszüntével hiánya, s ez
által becse még érozhetőbb lesz. Különös gondot
forditott a „Budapesti Szemle'' a politikai és tár-
sadalmi tudományokra, az államgazdaságra, a
hazai történelemre, a hazai és külföldi irodalomra
s irodalomtörténetre, a nevozetesb fölfedező uta-
zások leírásaira, a közoktatás ügyére stb. Rendes
rovatokat vezetett az Akadémia és Kisfaludy-
társaság üléseiről s tárgyalásairól. Dolgozótársai
közt folyvást találkoztunk tudományos irodalmunk
legjolesb képviselőivel. E kitünőon szerkesztett
folyóirat megszünóso nemcsak sajnos, de valódi
azogénységi bizonyitvány arról, hogy közönségünk
egy ily vállalatot nem bir fentartani. Valaha talán
nálunk is elkövetkezik azon idő, mikor ogy hasonló
folyóiratot érdeme szerint fognak becsülni s egy
uj „Szemle" egyaránt fog Írókban és olvasókban
bővelkedni. De ugy látszik a jelekből, hogy ez az
idő még jó távol van!

= (Heckenast Gusztáv kiadásában) legujab-
ban megjelent könyvek :

Kerékgyártó Árpád egyetemi tanár és aka-
démiai tag „Magyarország történetének kézi-
könyvé"-ből most jelent meg a hatodik kötet,
moly II. József halálától a reform és nemzetiségi
harezokig (1790—1840) terjed. E jeles történeti
dolgozat, terjedelmére nézve közép utat tart rész-
letosb történeti könyveink s a rövid iskolai kivo-
natos előadások közt; s mind a felső tanodák, mind
a nagyobb olvasó közönség igényeit kielégíti.
Világos olőadás, helyes kiválasztás, alkotmányos
érzület s alapos tanulmány jellemzik. E kötet ára
is, mint az előbbieké 1 frt.

Közép és felső népiskolák tankönyve. Olvas-
mányokkal. Irták Bánhegyi István képozdei tanár
és dr. Emericzy Géza gymn. tanár. Tartalma I.
Erkölcsi nézlettan. IL Emberisme. III. Földrajz.
IV. Történelem. V. Alkotmánytan. VI. Termény-
rajz : állát-, növény- és ásványtan. VII. Természet
tan. — Hézagpótló mű, a mennyibon az 1868-ki
népiskolai törvény által rendelt felső népiskolák
(és ismétlő iskolák) számára még eddig nem voltak
tankönyveink. Ára 50 kr.

A „Kis nemzeti muzeum11 9. és 10. füzete. A
9-ik füzet hőskölteményeket tartalmaz, a legked-
voltebb költők műveiből; a 10-ik füzet Jósika
Miklós „Abafi"-ját. Egy-egy füzet (300—350 1.)
ára 50 kr.

Továbbá: ,,Az ausztriai-magyar birodalom
statisztikájának vázlatai Jogakadémiai hallgatók
számára, dr. Kürthy János nagyváradi jogtanár-
ó l ; ára 2 ft. 60 kr. — „Az ösmagyar nemzeti szer-
vezet és ennek előzményoi hazánkban." II-dik
íúzet, Hajnik Imre jogtudor és győri jogtanártól,
ára 40 kr. — „A mennyiségtan elemei." (Közön-
séges számtan.) Szerkesztette dr. Lutter Nándor,
4 tüzet, ára 1 frt 60 kr. — „A nök hivatása" Be-
mwky irmitöl, főleg a nevelést tárgyalva; ára
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"Szavaló könyv" elemi iskolai
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I f ; -i. "Szavaló könyv elemi iskolai
és házi használatra összeállitá Borza Nándor ta-
nitó, ára 30 kr. — „Barátfülek" „papramorgó"
czikkekkel, 2-dik füzet, 128 lap, 80 kr. — Az

T A R H Á Z.
Áldor által szerkesztett „Tarka világ" cz. folyó-
irat utolsó, 24-ik füzete, ára 25kr.; végül két könyv,
amelyekről már előbbi számainkban emlékeztünk:
„Kossuth Lajos levelei Bem altábornagyhoz", (ára
80 kr.) és „Kossuth Lajos mint a magyar nép ve-
zére és oktatója," Áldortól (ára 1 ft.)

= (Mezei József költeményei) egyszerre har-
madik kiadásban jelentek meg; minek magyaráza-
ta az, hogy az első kiadás elsö iveinek nyomtatása
után a váratlanul szaporodó előfizetők számára
azonnal meg kellett kezdeni a másodikkiadás nyom-
tatását, s az előfizetők által ez is föl levén emésztve,
mindjárt reá a harmadikat is, mely szokatlan eset
magyarázata ismét az, hogy .Mezei, ki előbb a fes-
tészet terén működött reméuygerjesztő sikerrel,
teljesen elvesztvén mindkét szeme világát, vaksága
éjében a költészet vigaszához folyamodott, s szeren-
csétlen sorsa iránt a közrészvét s kivált hölgyeink
lelkes jótékonysága nyilatkozott ily szép pártolás-
ban. Á csinos kiállitásu kötet a szerző sajátja s
ára 1 ft 20 kr.

— (A magyar tud. akadémia kiadásában)
megjelent „Zilah történelméből," irta Szilágyi
Ferencz. 136 kp s a történettudományi Értekezé-
sek XH-ik száma. Ára 85 kr. — Lapunk egyik
közelebbi számában már ismertettük.

** (Nagy-Szalonta történetét) megírta és ki-
adta Rozvány György. A mezőváros története
alig 300 éves, mert csak a 16-ik század végén
kezdődik, addig Szalonta jelentéktelen erdőháti
község volt, mely 1515-ben került, valószinüleg
büntetésképen, a Toldi család birtokába. A mono-
graphia, mely több érdekes adatot tartalmaz,
1762-ig terjed. Csinos kiállításban Nagy-Szalontán
jelent meg és szerzőnél kapható.

** (A „Honvéd-menház könyvé"-nek) megje-
lenése a szedő-strike miatt pár hétre elhalasztat-
ván, a szerkesztőség az előfizetési időt márcz.
2O-káig hosszabitotta meg.

** (A „Szépirodalmi közlöny",) Szana Tamás
irodalmi, szépművészeti és kritikai hetilapjának
mutatványszáma a napokban megy szét. E lap
minden csütörtökön fog megjelenni két iven és
borítékkal, izléses kiállításban. Tartalmát széptani
fejtegetések, irányezikkek, költemények, beszélyek,
vázlatok, ismertetések, a tárczában rendes heti-
szemlo, irodalmi müvek és előadások birálata, mű-
tárlati szemlék stb. fogják képezni.

** („Papi titkok") czim alatt egy uj folyóirat
indul meg a jövő áprilisi évnegyedtől kezdve.
Szerkeszti Hollós László, a ,,Magyar Ujság" bei-
munkatársa, kiadja Hockenast Gusztáv. A folyóirat
havonként egyszer, három nagy ivón — eredeti
képekkel illustrálva jelen meg.

— (Izsó Miklós) szobrász hazánkfia Verbő-
czynok általa készitett életnagyságu mellszobrából
több gypa öntvényt készitett, melyek nála meg-
rendelhetők. A kik e nagybecsü szobor öntvényeit
birni óhajtják, egyenesen a művészhez, a nemzeti
muzoumba intézzék megrendeléseiket. Egy példány
ára 10 frt, becsomagolva és vidékre küldve 14 frt.

** (Thomas Ambroi.se,) a „Hamlet" opera
szerzője igen udvarias levelet irt Paulinó asszony-
nak s Odry Lehelnek, kik operájában a főszere-
peket éneklik. Czélszerü utasitásokat ad a rende-
zést illetőleg, kijelöli a helyeket, melyek szükség
esetében kihagyhatok, s végül megjegyzi, hogy
legyen a nemzeti szinház előadása még kifogásta-
lanabb, mint Párisban, mit a szereplők tehetségé-
től bizton remél. Pauliné asszonyi különösen
kiemeli, mint a legkedvesebb, a legképzettebb
lyrai énekesnők egyikét. „És ez nem bók, jegyzi
meg levele végén, hanem szigoru kritikusok szavai
után mondott vélemény, meggyőződés " Sajnálja
aszerző, hogyszemt%esenlo n e m jöhet az előadásra,
mert ügyei lekötik.^ Pár hó mulva azonban, ha
müve a magyaroknál szives fogadtatásra talál,
fölkeresi Magyarországot, melynek fiairól és
leányairól annyi szépet hallott.

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

tudományi osztálynak márcz. 7-én tartott üléaé-
ben Barna Ferdinánd lev. tag tartott felolvasást
„A finn népköltészet szelleméről, tekintettel az ős-
magyar költészetre." Hasonlatosságokat mutatott
ki az ó székely balladák és finn költemények közt,
szóval a finn atyafiság egy uj kapcsát igyeke-

zett föltüntetni. — Ez ülésben elhatárzák,
hogy, dr. Kohn, pesti izr. hitszónoknak feniciai
tanulmányát (noha ogyik bírálója: gr. Kuun
Géza ellenzé), stylváltoztatások után ki fogják
adni. A titkár által előterjesztett folyó ügyek kö-
zött emlitést érdemel a nyolvtud. bizottság azon
intézkedése, hogy az akadémia helyesírásának re-
visiójára egy kisebb bizottságot küldött ki.

**(A mezőgazdasági kongresszus ügyében) Te-
mesvárott márcz. 3-án tartott értekezlet igen láto-
gatott volt. A legtöbb szomszédos helység képvi-
selőt küldött s jelen voltak Klapka és Németh A.
képviselők. Az értekezlet több kiváló egyéniség-
hez táviratilag fordult, hogy a kongresszus Temes-
várott tartassék meg. 230 tagból álló központi bi-
zottmányra bizták az előmunkálatok megtételét s
e bizottmány azonnal elkezdte munkáját.

** (A magyar orvosok és természetvizsgálók)
fiumei nagygyűlésének megbizásából Vécsey József
báró vezetése '.nellett ogy küldöttség kérte föl József
főherczeget az idei, aradi nagygyülés elnöksé-
gének elfogadására. A főherczeg szívélyesen fo-
gadván a küldöttséget, következőleg válaszolt :
„Köszönettel fogadom a magyar orvosok és tormé-
szot vizsgálók fiumei nagygyűlésének ama bizalmát,
melylyel engöm a f. évre az aradi nagygyülés el-
nökévé megválasztott. Bármennyire becsülöm is
egyletök szép czélját, sajnálom, hogy az elnöksé-
get, melylyel önök engem megtiszteltek, el nem
vállalhatom, rendeltetésem levén hazám javáért
más téren működni; a mi annyira igénybe veszi
időmet, hogy a nagygyülés elnöki teendőinek ja
önök bizalmának meg nem felelhetnék."

** (Zichy Antal, a szinházi igazgatóság nevé-
ben,) — körlevélben szólitá föl a szinház tagjait
és azokat, kik szerződni óhajtanak, jolöljék ki
legjobb szorepoiket, valamint azokat, melyekben
segitőképen kivánnak közreműködni Ez intézke-
dés czélja: a szorosb szakrnarendezés, valamint
kellő működési tér nyitása a tehetségek eiőtt.

** (A homoeopathiai tanszék) tárgyában a bu-
dapesti kir. orvos-ogylet azt határozta, hogy jegy-
zőkönyvileg fejezi ki sajnálatát a fölött, ;hogy a-
képviselőház természettudományi szakkérdésbon,
szakomberek véleményének előleges kérdezése nél-
kül határozott.

** (A képzőmüvészeti társulat) idei közgyülése
márcz. 26-ikán lesz, s uj tisztviselőkot fognak
választani; a választmány pedig három évi műkö-
déseiről tesz jolentést.

** (A debreczeni takarékpénztár) mult évi
jövedelméből 1520 ftot adott jótékony czélra.

Egyház és iskola.
** (Zichy Antal tanfelügyelő) a budapesti

tankorület tanitói s a képezdét végzett jelöltek
számára ujra pálj'adijt tüzött ki: 100 ftot Posta-
lozzi tanitványai" czimü dolgozatra.

** (Lipthay Antal) czimz. püspök Udvard
község szegényeinek 200 frt, az ipolyszécsénykei
szegényeknek szintén 200, az esztergomi szegé-
nyeknek 600 frt s a magyar akadémiának 500
freot hagyományozott végrendoletileg.

** (A lipótmezei tébolydában) vasárnap szen-
telték föl a kis kápolnát. A fölszentelésnél 80 el-
mebetegen kivül számosan voltak jelen. A betegek
nagy figyelemmel hallgatták Ráth Józaof apát-es-
peres beszédét, de különösen a gyönyörü énekkar
volt reájok hatással annyira, hogy két-három pad
könyezni is kezdett.

** (Timár Lajos) az ordélyi rot. püspök tit-
kára január 22-én a mérni ref. ekklézsia által
rendes pappá választatott. Egyik félnek sem lehet
oka panaszra, miután Méra müvelt, képzett lelkészt,
Timár pedig jó egyházat nyert e választás folytán.

Közlekedés.
f (A. gözsikló) már szállitja a kiváncsiakafc

Budavárába fel s alá. Eddigelé száz forint körül
járt naponként a bevétel s az emberek mindinkább
megkedvelik a furcsa szállitó eszközt. József fő-
herczeg is felment rajta a várba és kedvezőleg nyi-
latkozott róla.

f (Svéd vasutak.) Svédország 40 millió rdr.
vasuti kölcsönt akar felvenni, mely 40 év alatt tör-
lesztetnék, és a már csaknem egészen kiépült vasuti
hálózat befejezésére illetőleg a vasuti adósság tör-
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losztésére fbrdittatnék. Svédországban 1 millió
lakosra 57 mérföld vasut esik. A lakossághoz ké-
pest tehát cz ország sokkal több vasuttal bir, mint
Magyarország, sőt többel mint a németországi vám-
egyesület.

Ali ujság*
** (A képviselőház) márcz. 8-ki és 9-ki ülésé-

ben elvégezte a honvédelmi miniszterium költség-
vetésének átalános tárgyalását, s 10 kén már
részletesen kezdte tárgyalni. A vita folyamában a
miniszterelnök egy sokat emlegetett mondatot
czáfolt meg. Tisza K. és Simonyi Ernő ugyanis ujra
folemliték, hogy gr. Andrássy Gyula 67-ben az
ország minden kivánatait teljesültnek hirdeté;
mire a miniszterelnök az országgyülési naplóból
fölolvasá akkori beszédének illető helyét, a mely-
ben az ország több kivánságának fólsoro'ása után
azt mondja: hogy az ország mindezen kívánságai
teljesültek. — Az ülés mindkét nap igen népes
volt. Harczias nemzet vagyunk s a honvédelmi
miniszter budgetje sok honfit csalt a karzatokra,
sok honatyát a képviselői padokra. A „Reform"
megjegyzi, hogy a karzatokat ezuttal tarkázva
nagy száma lepte el Mars „közösügyes" és „or-
szágos" szolgáinak is. Ezek igen ritka vendégei a
képviselőháznak, s igy nem csoda, hogy pár év-
vel ezelőtt (mindössze is hány lehet a kiegyezés
óta?!) feltünt egy állandó katona vendége az or-
szágháza karzatának. Ott volt minden áldott nap
a maga postján s fülolt, mintha csak reporter lett
volna. Ülésre mindig a kioskban szokott fölfegy-
verkozni egy porczió kávéval és két porczió „Ma-
gyar Újsággal," 8 ezzel aztán kitartotta az egész

ülést körömpróbáig. Ez a csodálatos hadfi
Grivicsics volt, a ki igy praeparálta magát első
hadjáratára a delegáczióban. A mostani vendé-
gokre térve vissza, ott volta karzaton Wenckheim
Béla báró volt miniszter ur, kit néha megszáll a ••
buzgóság s elhajtja a karzatra — kárörvendeni
volt szenvedotársai felett.

*• (Szeged város közgyülése) mult vasárnap
tartott ülésében, a honvéd-menházra egyhangulag
2000 frtot, a Batthyány-emlékszoborra pedig 200
frtot szavazott meg.

** (Diszes emlékkönyvet) készitett Posncr K.
L. derék iparosunk. A könyv magában foglalandja
mindazok neveit, kik a honvéd-menházra adakoz-
tak 8 elkészülvén, valamely nyilvános intézet
gyüjteményében fog elholveztetni.

** (Egy derék pesti polgár,) Kronberger
Mihály kötelezte magát, hogy élte fogytáig hússal
el fogja látni az állatkertet, mi évenként 1000 ft
összegnek felel meg.

** (Bálint Gábor fiatal orientalista,) ki ne-
hány éven át Vámbéry tanitványa volt, legkö-
zelebb Ázsiába indul Kazánba, hogy összehason-
lító tanulmányokat tegyen a mongol és magyar
nyelv között. A török, arab.cserkesz, mongol nyel-
veken kivül a logtöbb mivelt nyelvet is beszéli.̂

** (A nemzeti szinház operájához) Balázs
Sándorné Bognár Vilmát 6000 forinttal szerződ-
tetek. — E hó közepén Bulyovszkyné is vendég-
szerepelni fog, s őt szintén szerződtetni akarják.

** (Raspe agitátor) a Lajtha melletti Bruckba
vitetett, s a két csendbiztos által, kik őt Pestről
elkísérték, a városon kivül szabad lábra helyezte-
tett. Vajjon Raspe az osztrák földön a rendőrség
által feltartóztatott-e, arról a biztosoknak nincs
tudomásuk, mert Raspe szabadon bocsát tatása után
rögtön megfordultak, s a városba visszatértek. Igy
irja ezt egyik napilapunk, kétségkivül a csendbiz-
tosoktól nyert értesülés után.

(Kuk Jenö,) valódi nevén Kupsófalvi Kuk
János, középszolnokmegyei tasnádkerületi orsz.
képviselő pár napi betegség után márcz. 5-dikén
agyvelőgyuladásban meghalt. Nagyvárad megye-
beli gör. kath. kanonok és esperes Kuk János
egyetlen fia volt, még alig 33 éves. Fiatalabb
éveiben, miután nehány gymnaziumi osztályt vég-
zett, katonának állt be, s több évi katonáskodása
után hazatérvén, a provizórium alatt Visky György
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középszolnokmegyei adminisztrátor titkára lett.
Tavaly képviselőnek választották. Az országgyü-
lésen azon nemzetiségi képviselők közé tartozott,
a kik feltüntek; ha nem is birt európai miveltség-
gel, mint egyik napilapunk állitotta róla (minek
halála után is nagyozni az embert!), — volt ter-
mészetes esze és éles felfogása. Szerepre volt
hivatva nemzetbeliei, a románok közt.

— (Figyelmeztetjük) az olvasókat, hogy mai
számunkkal előfizetési fölhívás küldetik szét a
„Várlatok a magyar emigratio
érdekesnek igérkező munkára.

életéből" czimü

Adakozás a honvéd-menházra.
A „Vasárnapi Ujság" szerkesztőségéhez már-

czius 1 —8-ig beküldettek;
Putnokról: Horváth József 5 ft
Tisza-Tarjánból: Édes Vincze ref. lelkész által, egy

hat tagu baráti kör adakozása 5 ft.
Jászkisérról: Galambos István tanitó által, az iskolás

leányok adakozás 2 ft. ,10 kr. — Az egyes adakozók név-
sora: Szücs Urna 6 kr., Szerémi Mária 6 kr., Tóth Zsuzs.
10 kr.. Tóth Mária 10 kr., Kis Juliánná 4 kr., Tóth Eya 6
kr.. Köntös Mária 4 kr., Solymosi Erzsébet 4 kr., Bikás
Eszter 4 kr.. Fodor Rákhel 10 kr., Detki Erzsébet 3 kr.,
Gál Julianna 12 kr.. Mocsai Mária 4 kr.. Sebők Rákhel 10
kr., cs. Molnár Zsófia 4 kr., Orbán Erzsébet 2 kr., Haran-
gozó Zsuzsanna 3 kr.. Kovács Mártha 4 kr., Nemes Zsófia
5 kr., Szüle Eszter 4 kr., n. Tamás Mária 4 kr., Gőz Klára
2 kr.. Tóth Eszter 6 kr , Góca Eszter 10 kr., Hajdu Erzsé-
bet 4 kr., k. Tamás Erzsébet 2 kr., Simon Zsuzsanna 4 kr.,
Hajdú ltákhel 2 kr.. Vattai Mária 4 kr., Bak Erzsébet 10
kr., Bóné Eszter 4 kr!, Szántai Mária 10 kr., Szilágyi Juli-
ánná 4 k r . Demeter Erzsébet 3 kr., Mészáros Juliánná 3
kr.. Barna Mártha 10 kr. Luktor Mária 2 kr., Szücs Juli-
anna 2 kr., n. Szabó Erzsébet 4 kr.. Szilágyi Mártha 2 kr.,
Boros Erzsébet 2 kr., Tóth Erzsébet 2 kr., Góca Erzsébet
4 kr., Csomói- Suzsánna 5 kr.. Molnár Mártha 4 kr., Kis
Erzsebet 2 kr., Szücs Eszter 2 kr.. Kolosi Eszter 2 kr.
— Összesen 2 ft. 30 kr.

Borsodmegyei Harsányból : Devics János honvéd járás-
őrmester gyűjtése 24 ft. 50 kr. — Az egyes adakozók név-
sora : Devics'János I ft. 50 kr.. Joronyi Antal 1 ft., Szabó j
József 1 ft., Hudick .Józsefné 2 ft., Vörös Lajos 1 ft.. Ba- j
ranyi Kálmán 1 ft.. Sebestem- Ferencz 2 ft., Kányi Mihály (
2 ft". Zatlokal Ferencz 1 ft.. Farkas József 1 ft., Kiss An- j
drás 50 kr., ltibossy lrén 50 kr., Barnay Pál 1 ft., Heinrich
Lajos 1 ft.,'Nedvich Antal 1 ft.. N. X. ' l ft.. Lipovniczky j
Gyula 1 ft .Müller Ferencz 50 kr., Veisz Jakab 1 ft.,Mlin- j
kó Sándor 1 ft., Hudák Józsefi ft., Hirsch Abraham 50 kr.,
Mayer Lipót 1 ft. - Összesen 24 ft. 50 kr.

" Putnokról: Fekethe Nándor által a febr. 20-án tartott |
álarezos bál jövedelme és egyes adakozások összesen 2 3 ft. i
5 0 kr. — Ez összeget a következö sorok kiséretében vettük: |
Sipos Sámuel vendéglős és Etbey Imre kereskebő urak j
áldozatkészségének köszönhető, hogy a bál jövedelméből a
kitüzött jótékony czélra 14 ftot felküldhetünk, előbbi 15,
utóbbi 10 ftot engedve követeléseikbe?. — Ezenkivül ada-
koztak : Sipos Sámuel 2 ft., Lumnitzer József 1 ft:, Küszel
Ignácz sopronyi tanár 1 ft., Hevessy Bertáné ö nagysága
1 ft.. Samsnlovieh Ferencz 1 ft.. Oroszlányi Pál 1 ft, Tesch-
György 1 ft, Fekethe Nándor 1 ft, Hajdu Mihály 50 kr.—
A báli jövedelemmel együtt 23 ft. 50 krt.

Papkesziból (Veszprémin.) : Tatay Sámuel r. lelkész
által a febr. 27-én rendezett jótékony tánczviga!om jöve-
delme s egyes adakozások ossz. 21 ft. 40 kr. — (A részle-
tes tudósitást társlapunk a „P. U." legközelebbi szamában
közöljük )

Nemzeti szinház.
Péntek, márcz. 4. „A jó barátok.'- Színmű 4 felv. Sar-

dou után ford. Szerdahelyi Kálmán.
Szombat, márcz. 5. ,.A tévedt nő u Opera 4 felvonásban.

Zenéjét szerz. Verdi. .
Vasárnap, márcz. 6. „A király házasodik:' Vigj. <> ielv.

Trta Tóth Kálmán.
Hétfő, márcz. 7. ,,.4 csacska nök

Dumanoir után ford. Feleki M.
Kedd, márcz. 8. „Faust." Opera :'

Gounod. (Toperczev k. a. föllépteül.)
Szerda, márcz. 9. „Báró ét Bankár.''

Irta Hugó Károly.
Csütörtök, márcz. 10. ,.Lohengrin: Opera o ielv.

Szövegét s zenéjét szerzé Wagner Richard (Toperczer k. a.
föllépteül.)

Szerkesztői mondanivaló.
— Pest. St. Ad. Sonettje, melyben csak annyit mond,

hogy nem ir sonettet, mert az nyüg az érzésnek, — csak-
ugyan igazat mond •. mert sonettje épen nem sonett, sem
kül- sem bei-formára nézve. Nem sonett, de versnek is rosz.

'— Szeged- J. Hirdetés, melléklet egészen a kiadó-
hivatal dolga; a szerkesztőségnek ahhoz semmi köze. Az
illető dijért egyaránt helyet foglalhat ott a szakáinövesztő

pomádé és eladó birka; s a mellékletre — legyen az mag-
árjegyzék vagy elöfizetési felhívás jrémségee históriákra —
rá lehet nyomatni „melléklet ehhez s ehhez alaphoz", miután
csakugyan mellékelve van. Ennyit kérdésére.

— Szamos. A költemény nem közölhető ; nincs benne
meg a kellő világosság s pedig hosszura van nyujtva. A
„történelmi nevezetességek" iránt csak akkor nyilatkoz-
hatnánk, ha mutatványul egyet-kettőt látnánk belőlök;
előre csak annyit mondhatunk, hogy lapunkat tankönyvi
modorúvá nem tehetjük. Levelezést szivesen vennénk a
,,P. U." számára.

— San-Franeisko. Sarlay Pál. Az érdekes közlemé-
nyeket megkezdjük s folytatni fogjuk. Visszatérését a ha-
zába örömmel üdvözöljük; tehetségének s tevékenységének
itt bizonyosan fog nyilni tér.

— Keszthely. B.L AHallig-szigetekröl szoló érdekes
közleményt rövid'idón adjuk. A másik egykissé későn jött
ugyan, dé egy pár érdekesb részletet azért felhasználunk
belőle.

— Csetnek. Fuksz Gy. Pál. Kérdésére im itt a kime-
ritő felelet. Folyó évi ápril 4-kén fog megnyilni Pesten a
hatodik távirászati tanfolyam. Felvétetnek rá azon 18 évet
már betöltött, de a harminczat meg nem haladt, hivatalvi-
selésre alkalmas s a magyar korona területén született
egyének, kik legalább is 6 reál iskolát vagy ennek megfe-
lelő katonai szakiskolát végeztek, s legalább magyarul és
németül tudnak (több nyelv tudása előnyül tekintetvén); a
belépni kivánok e tulajdonságaikról szóló hiteles bizonyít-
ványokkal fölszerelt folyamodványaikat a földmivelés, ipar
és kereskedelemügyi miniszterium III. távirdai szakosztá-
lyához f. évi márczius 21-ig nyújtsák be. A felvételkor min-
den tanoncz 8 frtot köteles befizetni, melyért az európai
távirászati hálózatnak egy térképét s a szolgálati utasítás-
nak egy nyomtatott példányát megkapja. Bővebb értesitést
nyerhetni a „Buda-pesti Közlöny" f. évi 42-ik számának
hivatalos részében kijött részletes felhívásból.

SAKKJÁTÉK.
őS7-ik sz. í. — G r i m s h a v M.-tól.

(Londonban.)
Sötét.

" Vigjáték 3 íelv.

felv. Zenéjét szerz.

Dráma 3 felv.

t b c d e f g
Világos.

Világos indul s a 3-dik lépésre mattot mond.

Fa5
KA6

e l :
cö:

Az 532-ik számu feladvány megfejtése.
(Gold Samutól Kővágó-Eörsön.)

Világos. Sötét.
1. Vg3-el
2. Bc2 cö
3. Fd8—e7 matt.

Helyesen (ejtettek meg: Veszprémben:Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József. — Kis-Hegyesen: Stern
Fülöp. - Harasztiban: Gr. Festetics Benő (a 581-et is). —
A pe»ti sakk-kör.

9 * - Lapunk mai számához a „Népzász-
lója" czimü politikai képes hetilap elöfizetési
felhívása van csatolva.

C3~ Melléklet: Elöfizetési felhívás „Váz-
latok a Magyar Emigrátio életéből" czimü
munkára.

S/F* Lapunk mai számával küldetik szét
a „Nefelejts1' czimü szépirodalmi s divatlap
elöfizetési felhívása.

Hónapi-és
betlnap

13
14
Ifi
16
17
18
19

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént
Szóra.

Katholika, és

H
Drotestans

naptar

Márczius
B 2 Rozina
Mathild királyn.
Krisztina
Helibert pk.
Gertrud, Patr. ©
Sándor, Ede
József

B 2 Remin.
Krisztina
Szendike
Abraham
Földike
Sázdor, Ede
József

E T I - N A
Görög-orost

naptar

Márcz, (ó)
1 Mart. Dlbjt.
2 Theodóz
3 Eutropius
4 Gerasim
5 Syropus
6 42 vértanu
7 Chersonin

PTÁR.
Izraeliták

naptara

Vecdar
10
l l
12
13
14 Kis Pur.
15 Nagy P.
1628Sabb.

I
hossza

{,
352
353
354
355
356
357
358

v-
41
41
41
40
40
39
89

! i

kél

ó.
6
6
6
6
6
6
6

P-
19
18
15
13
l l

9
7

Hold változásai. ® Holdtölte 17-én 3 óra 8 percekor délutái

nyüg.

6.
6
6
6
6
6
6
6
.

P
2
3
4
6
7
8
9

t
hossza

i.
117
131
145
160
175
190
205

P-
19

V
17
58

3
14
28

[ o I d
kél

6.
0
"i
3
4
ti
V
8

P-
59

8
24
43

3
2t>
48

nyüg.

6.
3
4
o
í>
6
6
7

P-
55
42
21
57
27
5tt
24

TARTALOM.
Ghyczy Béla (arczkép). - A királyfi m e s é j e . _ Ere-

deti közlemények Kaliforniából. - Egy madár-fiuért
(képpel). - A bolgárok vallás- és nevelés-ügye (három
képpel). — Mese az emberi boldogságról. — A nó-eman-
Cíipáczióról. - Garibaldi regénye. - A phönix - madár
(képpel). — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és müvészet.
_ Egyház és iskola. — Közlekedés. — Mi ujság? — Ada-
kozás ft honvéd menházra. — Nemzeti szinház. — Szer-
kesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utez* 21. sz)
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HIRDETÉSEK.

Gazdasági s kerti vetőmagvak
a legbiztosabb forrásokból

az elsö magyar

kertészgazdászati ügynökség magtárából
Pesten, Józseftér 14. sz.

Friss csira képes magvak:
magyarhoni luczerna 100 fnt. 32 frt. Franczia luczerna 39 frt. 40
kr. Styriai veres virágú here 32 frt. Sárgavirágu here agyagos
talapba 18 frt. Belföldi perje fűmag 16 frt. Angol fűmag pázsitnak
és takarmánynak 24 frt. Franczia fűmag; pázsitnak és takarmánynak
25 frt. Olasz fiimag száraz talapra 23 frt. Burgundi takarmány répa
mag 24 frt. Akátzmag erdőtelepitvényre 30 frt. Gleditsia tüskés le-
pényfamag 30 frt. Fenyőfamag minden fajban jutányosán. Minden
faj erdei fák magvai. Téli képostamag legjobb fontja 2 frt. 50 kr.,
4 frtíg. Mindennemü kerti, konyhai vetemény s virágmagvak,
gumók és hagymák stb. gyümölcsfák, szölötövek gyökeresek és
simák. Bizományi eladás eszközöltetik bárminemű gazdasági czikkekre
nézve, birtok eladásokkal és megvételekkel megbizásokban a legponto-
sabban járunk ol, beszerzünk a gazdaközönség kényelmére minden tár-
gyakat a leselőnyösebben.

A legnevezetesebb faj biztos egészséges selyemhernyó tojások
megrendelhetők ügynökségünknél, ugyszintén eper faültetvények is
nagy mennyiségben kaphatók.

Minden fajta nevezetes finom asztali, tábla, és csemegeborok, ugy-
szintén gyengélkedőknek a legjobb tokai, aszú és szomorodni borok
kaphatók.

Árjegyzéket mindenkinek kívánatra bérmentve küldünk.
Tis'ztelettel

V a r g a Lajos,
765(1-3) főügynök.

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

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

1 darab ára 50 kr.

utcza

1 darab ára 50 kr.
Valódilag kapható P e s t e n : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-
7. sz. — Továbbá a birodalom legtöbb fő- és mezővárosaiban. 751 (2—6)

LlEBIG-fele BUSKIVOHAT
FRAY-BENTOS-bóI (Dél-Amerika.)

LIEBIG-féle HÜSKTVONAT-TÁRSÜLAT LONDONBAN.

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

kerül, mint a fris marhahúsból főzött. — Elkészítése s megjavítása mindennemü levesek,
mártalék s főzelékeknek stb.

Erbsilő eledel gyengék s betegek számára.

Jutalmazva két aranyéremmel, Páris 1867: Hávre 1868.
A nagy becsületdiplotna — mint legnagyobb kitüntetés — Am-

sterdam 1869.
Kisebb részletekbeni arak a magyar-osztrák birodalomra n e m :

1 angol font tégely '/« angol font tég. '/» angol font tég. '/g angol font tég.
5 frt. 80 kr.,' 3 frt., 1 frt. 70 kr., »2 kr.
/l * j* Csak aaon esetben valódi,hogy

íuif--t^Lá^o-<^u\\ü. minden tégely aa itt oldalt
(J <*} látható aláírassál van ellátva.

Kapható: az ország minden előkeli kereskedés * gyógy seertáraiban.
Nagybani raktár a társulat levelező tagjánál:

THALLMAYER A. es társánál Pesten, s Becsben. KLOGER és fia s
VOIGT JÓZSEF és társánál. 742 (3-22)
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Kiszela Károly fegyvergyáros,
Pesten, országut, a Zrinyi-kávéház átellenében,

ajánlja gazdagon berendezett raktárát revolverek és hátnltflltö pisztolyokból,
a legujabb és legjobb rendszer után, a legjobb minőségben.

A nehézkor gyógyitható!
Egy utasi tvány, mely szerint a ne-

hézkór, (kóros-görcsfik,) egy nem
gyógyszeres egyetemes egészségi
gyógyszer által a legrövidebb idö alatt
gyökeresen meggyógyitható. Daante
F. A. gyáros kiadványa {Waren-
dorf) Westfaliaban, több kitüntetési
diplomák stb. tulajdonosa, — mely
egyszersmind számtalan, részben hiva-
talosan megállapitott,illetöleg esküiét;
"•egerösitett csaknem Európa összes
™»*«»aiből, ugyszinte Amerika és Azsiá-
D°l stb. — annak szerenesés és sikeres
gyógyításáról szóló bizonyítványokat s
elismerő okiratokat tartalmaz.

V- ^ v e t * e n bérmentes megrendelésre
a Kiadó ált«] ingyért s bérmentesen kül-
detik meg. 741(3-3)

Ökfil vagy zseb-revolver. 6
lövetü, 7m/m, kicsiny, egyszerü
mozgással, vésés nélkül . . 9—9.50kr.

Ugyanaz vésve 10—10.50,.
Ugyanaz elefántcsont markolat-

tal, vésve 14—18 ft.
Ököl-revolver,9m/m, nagyobb,

egyszerübb mozgással, vésés
nélkül 11—12 „

Ugyanaz kettős mozgással, vé-
sés nélkül 14—,14.50 kr.

Okol-revolver 12m/m, nagy,
egyszerü mozgással, vésés nél-
kül H—18 ft.

Lefaucbenx-rcvolver csővel.
6 lövetü, 7m/m, kicsiny, egy-
szerü mozgással, vésés nél-
kül 12—12.50 kr.

Ugyanaz egyszerü mozgással,
vésve . . . . . . . 12.50—18 ft.

Ugyanaz kettős mozgással vésés
nélkül . . . . . . . 1 4 - 1 4 . 5 0 k r .

Ugyaraz kett . mozgass, vésve 16 — 16.50 „
ii " ii ébenfa-

markolattal 18—20ft .
Ugyanaz kettős mozgással, ele-

fántcsont-markolattal . . . 22—30 „
Ugyanaz 9m/m, középnagyságu,

kettős mozgással, % lövetfl.
vésés nélkül . . . . . . . 16 — 17 „

Ugyanaz kettős mozgással,vésve 18 —19ft.
,. ébenfa-

markolattal 22—30 „
Ugyanaz kettős mozgással, ele-

fántcsont 25 - 3 8 ,.
Ugyanaz 12m/m, egészen nagy,

kettős mozgással, 6 lövetü, vé-
sés nélkül . . . . . . . 18—20 ,.

Ugyanazkettős mozgással, vésve 22—24 ,,
Ugyanaz kettős mozgással, ében-

fa-markolattal . , » . . . . 24—36 ,.
Ugyanaz kettős mozgással, ele-

fántcsont 28—45 ,.
10 és 12 lövetü revolverek, dió-

fa-markolattal 28—36 ,.
Ugyanaz elefántcsont-marko-

lattal . . . 45—50 ,,
Lancaster-revolver. 6 lövetü.

12m/m, csővel, nagy . . . . 28 „
Egy pár egycsövü hátultöltő

pisztoly . ' 9-10 ,.
Egy pár kétcsövő hátultöltó

pisztoly lő—18 ,.
Egy pár egycsövü Lefaucheux

pisztoly 1" r
Egy pár kétcsövü Lefaucheux
pisztoly

Réz-tSltések, erősen töltve.
7m/m.

187

3 ft. 20 kr. 4 ft.
Töltés-tartók, tokok, esomagolás, a legjutányosabban ,zámittatnak.
Vidéki megrendelések gyorían s a legnagyobb gonddal teljesítetnek. Nem

tetszés_esetében 14 n a p a ] a t t mjnden fegyver kicseréltetik. ,. „ ..íOt>J_ÍLT12)
Valamennyi fegyver lökép^segeért jót« ' l a S '•"»"«'ifc.
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Rövid idő mulva meg fog jelenni a szerző
jóváhagyásával:

Garibaldi eredeti uj regénye!

A szerzetes uralma
vagy:

Róma a 19-ik században.
Irta

GARIBALDI,
tábornok.

A szerzö által Magyarország szá-
mára személyesen engedélyezett

kiadás.
2 vastag kötet. Előfizetési ára 4 forint.

(Bolti ára magasabb.)
8BT" A „Reform" napilap előfize-

tői ingyen kapják.
i „Reform"

kiadó-hivatala Pesten.

767 (1 — 2)

Régi pénzeket
és mindennemü régiséget, drágakövet,
lovagló és nyeregszerszamokat lo aka-
rókkal eií.víilt. arany ezüst és drága-
kövekkel kirakva; továbbá gyöngyöt,
szineskövet, aranyat, ezüsidt, ásványo-

kat vesz és cserél a legmagasb áron.

Régiségek és természetiek
irodája,

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-
letben, 14. sz. a,

hol egy nagy választéku raktár mindennemü
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
ésmentekötőktiöl a lególcsóbb áron, ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, l«-p-
kék, bogarak, madárbörök, tojások,
szemüvegek is találhatók. 758 (2 - 1)

Dr. GROSSMAKN, _
szem- és fülorvos

PESTEN, !

Józseftér I l i k sz, alatt, Grosz- í
féle házban. i

Rendel hétköznapokon dél- j
előtti l l -1 és délutáu 3—4 óráig. — j
Szegények számára ingyen minden vá- ]
sárnap délelőtti órákban. 722 (9 — 12) !

Heckenast Gusztáv könyvkiadtí-hivatalá-
ban Pesten (egyetem-utcza 4. sz. a.), megje-
lentek és minden hiteles könyvkereskedésben

kaphatók:

Magyarország képekben
Honismerteid folyóirat.

Szerkeszti Nagy MíklÓS. Negyedrét.
I. kötet 892 lap füzve . . . 4 ft.

1 L « 384 4 ..

Hatodik kiadás
(magyar nyelvenjiarmadik').

A nemiA t

titkai s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy-
módjaival. 616(12-12)

Függelékkel a bajakóri ragályiásról
és Dr. Rodet, lyoni orvos
ragályelleni legbiztosb óv-

szerérői,
a férfi és D6Í ivan*er«k boncztani ábráival.

Ara: 1 uj forint.
Postán megküldve 10 krral több

utánvétellel 40 krral több
Megrendelhető szerzőtől következő

czim alatt:

Dr. Eiber V. p.
Pesten, Jőzsef-utcza 66-ik számu

saját házában.

0
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Karlsbadi porczellán.
A DRESSLER J.-féle porczellán-gyárból

különösen ajánlandó:

Ebéd-készlet 6 személyre l l frttól 50 frtig
20 50

„ „ gazdag aranyzással 40 „ 250 „
Kávé-készlet 6 személyre 3.50 „ 12 „

Thea-kéezlet 6 személyre
12

Reggeliző kávéra a theára 1 és 2
személyre Platteau-val vagy a
nélkül 2

4.50 frttól 15 ft
6 „ 35 „

25 „

Konyha-edény porczellánból vagy Chaniot-földböl minden nagyságban és alakban a legol-
csóbb árakon; továbbá mindennemü porczellán-tárgy.

A főraktár van:

Bálvány-uta, a Mocsonyi-féie házban 1, sz. alatt.
Vidéki megrendelések az árak utánvétele mellett a legpontosabban intéztetnek el.

Báivány-utcza, a Mocsonyi-féle házban I-ső szám. 724(12-17)

KERTÉSZ és EISERT Pesten,
Dorottya-utcza 2. szám, a magyar király czimü szállodával szemközt,

a tavaszi idény
tekintetéből következö czikkek dús választékát ajánlják :

Tavaszi legyezők.
Közönséges gömbölyűek papírból 12 kr.

» » kelméből 30 »
Finomabbak, kivonó előkészülettel, kel-

méből, selyemből stb., 1 t't. 25 krtól
4 ft. 50 krig.

falegyezők, küiönnemü kiállitósuak, 25
krtól 7 ft. 50 krig.

Fa ernyő-legyezők.
'-oT egész t;j, igen diszes neme a tavaszi

esernj öcsiteknek, melyek mint legye-
zők is használhatók, különböző fane-
mekből készülve, simák és selyem ré-
szekkel, 1 ft. 30 krról G ftig.

Napernyők.
Kis félrehajtható tavaszi ernyőcskék se-

lyemből, béle's nélkül, 1 ft. 70 krtól
2 ft. 50 krig.

Sflyetaböl bélelve 2 ft. 40 krtól 3 ftig.
Finomabb numiiek, moire antique és at-

laszból, fodrokkal diszitve stb., 3 ft.
40 krtól 10 ftig.

Középnagyságu kézi-ernyők, változatos
kiállitásuak, 1 ft, 80 krtól 15 ftig.

En tout cas-ernyók alpacea és selyemből,
2 ft. 30 krtól 8 ftig.

Napernyők urak számára, 3 ftól 7 ftig.
Esernyők.

Alpacea szövetből 3* ft. 75 krtól 4 ft.
50 krig.

Tafota és selyemből 1 ft. 00 krtól l l f ig.
12 bordás angol selyemernyők 12 ft.
Angol ruganyernyók 10 ft.

Rugany eső-öltönyök és köpe-
nyek.

Ujjas öltönyök fejfedővel, 10 ft. 75 krtól
19 ft. 50 krig.

Kocsizó- és lovagló-köpenyek ujjakkal
és fejfedővel, 15 fttól 19 ftig.

Igen elegáns drappszinü eső-öltönyök,
17 fttól 20 ftig.

Plöid-i-zi.jak.
Legjobb nemü angol 1 ft. 15 kr., olcsók

80 kr.
Valiba akaszthatok 1 ft.50kr., 1 ft.80kr.
Gyermekek számára olcsók és finomab-

bak, 40 krtól 80 krig.

Lovagló-szerek.
Disznóbőr angol nyergek, 15 fttól a leg-

finomabb m-müekig.
Angol kantárok 2 ft.'fiő krtól 10 ftig.

» kenavelvas-sziijak 2 ft. 50 krtó
^ 8 ft. 30 krig.

Nyergek s kötélterhelők 2 ft. 40 kr.
Nyeregtartók 3—5 ftig.
Kengyelvasak, nyergek, feszítő zablák Í

minden eíryéb aczOlszükpőglotck leg-
jobb minőségben.

Felcsatoló, felsrófoló és gép-lovagló-
sarkantyúk, 1 ft. 40 kr., 1 ft. 60 kr
2 ftig. •

Lovaglú-ostorok és botok, 60 krtól 10
ftig.
Rugnny labdák es ballonok.

Minden nagyságu szürke'k lü krtól 1 ft,
20 krig.

Kétszii Uek 12 krtól 1 ft. 40 krig.
Festettek 25 krtól 2 ftig.
Kirándulásokhoz igen alkalmas felfúj-

ható, zsebbeli ballonok, 60 krtól 1 ft.
40 krig.

Virágkosár-asztalkák,
s állvány természetes töríjs-ágakból, a

kosár szép fonadékból, bronzhozott
levelekkel diszitve;
kisebbek nagyobbak nagyok

darabja 6 ft., 8 ft. 50 kr., l l ft.
Finomabb nemüek dús választékban, 25 ft.

Kerti gyertyatartók.
Gyertyákhoz valók üvegfedővel, dbjalft.
Petróleum-lámpával, üvegfedővel, s a

légvonat befolyását akadályozó készü-
lettel, 1 ft. 70 kr,

Séta botok.
Közönségesek különféle fanemekből, 25

krtól 80 krig.
Befont ésnádBoxer-botok75krtól2ftig.
Finomabb nemüek, különböző nemes fák-

ból, valódi nádból faragványokkal,ele
fántcsont, valódi ezüst fogókkal stb.,
leiette dús választékban, 1 fttól 8 ftig.

Diszes tórös-botok 2 ft. 50 kr., 3 ft. 4 ft
5 ft, 6 ft., 10 ftig.

Gyermekek és fiuk számára, 15 krtól
80 krig.

Szives figyelembevételül. "*"B
Levélbeli megbízásoknál kulünös feladatunk a belénk helyezett bizalmat a rendel-
" T n y P o n t o s eszközlése és gyors elküldése által megnyerni, miért is a küldendő
tárgyaknak közelitó árát meghatározni kérjük, megjegyezvén, hogy minden meg nem

felelő czikket visszafogadunk. 766 (1—4)

Türsch F.
Pesten, váczi-utcza 19-dik szám ajánl

női vászonnemöpkef,
ingek, corseítek, szoknyák, ágy-

nemű stb.
' Árjegyzék bérmentve.

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám) megjelent
tek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

A Bach-korszak adomákban.
összcgyüjté egy Bach-huszár

(Nyolczadrét, VIII. 200 lap.) Füzve 80 krajczár.

forintig
F'xüst henger órák 4 rubinra . . 10—ll

» arany foglalv. rugóra 12—13
» kettős födéllel » 15—16
» kristalüveggel » 15, 16—17

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

20—22
angol horgonyórák kristalüveggel 19,

20—22-24
ugyanazok kettős födéllel . 24—40
vál. remontoir kengyelnél felh. 28 — 50
ugyanaz kettős födéllel 35, 38, 40—52

Arany órák 3. sz. horg.15 rub. 36,40, 45—80
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—03
valódi remontoir kengyelnél
felhúz 70, 80, 90—100
valódi remontoir kettős födél-
lel . . 100,110,120,130—206

Arany hölgyórák (8. sz.)
henger 4—8 rubinra . . 25, 28—82

» 8 rub. kett. födél. . 38, 42—42
horgonyórák 15 rub. kettős fö-
déllel 50,55—60
vál. remontoir kett. födéllel 70,80—100
h. órák zom. gyem. . 60, 70, 80—100

Inga-órák hetenkinti felh. ft. 16, 20, 22—24
órai és félórai ütéssel . • • 30—82
óra és negyedóránkén ti ütéssel . 48

50-66
Havi regulatorok . . . . . 30—82
Ébresztő óra 6

Ezüst lánczok 4 ft 50 kr., 5, 6, 6ft. 60 kr.,
. ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft.,
8 ft. 50 kr. 9, 10 ftig; hosszu nyaklánczok
7 ft., 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig.

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

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

Javitások legpontosabban és jutányos árért
eljesitetnek. t 747 (4—0)

Kjadó-tulajdonos Heckenast Gusitáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870. (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Pest, márczius 20-án 1870.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csapán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
többszöriTgtatásnál csak 1 krajezárba számittatik. - Kiado-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad B é g b e n : Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstcin és Vogler, Wollzeüe Nro. 9 . -
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezár. ^ , ^ _ _

Azoknak, kik hazai közművelődésünk
érdekében, és igy a tudományos irodalom
terén is — tehetségök és kitartásuk által
érdemeket szereztek — méltányos elismerést
nyujtani némileg legalább azáltal, hogy
arczképét és rövid életvázlatát közöljük, —
lapunknak folyton egyik kiváló feladata volt.
Ezt teszszük most is, midőn hazai történet-
tudományunk egyik jeles és nagyszorgalmu
mivelőjének, s igen kevés számu képzett
könyvtár-tudósaink egyikének, Nagy Ivan,
m. tud. akadémiai tagnak arczképét s élet-
rajza főbb vonalait mutatjuk be olvasóink
elött.

Nagy Iván történetirodal-
munk egy sajátlagos ágának,
a nemzékrend és czimertani
szaknak kitartó művelője és e
téren oly roppant munka szer-
zője, hogy ezen, nehány év előtt
13 nagy kötetben bevégzett
müve után — alig van a hazá-
ban, ki — ha a korán megőszült,
bár legjobb korban álló tudóst
személyesen nem is, — de ne-
véről és munkájáról ne is-
merné.

Nagy Iván 1824-ben szüle-
tett BalassaGyarmaton Nóg-
rádvármegyében, honatyja a
megyének hosszu ideig érde-
mes tisztviselője volt, kinek
dolgozó szobájában ismerke-
dett meg Nagy Iván még mint
gyermek azon sok különféle
régi és ujabb irás-jellegekkel,
és a megyei alkotmányos élet
sok olyan tárgyaival, melyeket
mások késöbb, csak sok tanul-
mány után szerezhettek meg.
Tulajdonképen legelső nem
iskolai könyve, — melyet még
elemi tanuló korában atyjától
kapott, Losonczy Hármas Kis
Tüköré volt, mely a gondol-
kodni és tanulni szerető gyer-
meknél egyik rúgó volt arra,
n o gy a hazai történelem és földrajz kiváló
kedvelésére ösztönözze, és e tekintetben
gyermektársai között már e korban kitünt.

Iskoláit több helyütt, jelesen Egerben,
Esztergomban, Váczon, s végre a jogot ma-
gán-vizsgálat mellett a pozsonyi akademiá-

N a g y I v á n .
nál végezte be, és az 1847/8. évi utolsó po-
zsonyi országgyülés alatt rövid jurátusi élet
után épen az ügyvédi pályára volt lépendő,
midőn a harcz tüze kigyúlván, egyik gyer-
mekkori társával a már ekkor egészen árva
ifju a hetedik honvéd-zászlóaljba, mint ön-
kénytes, közlegényül csapott fel, és a hazába
betörő Jellachich ellenében a Drávától kezdve
Pákozdon át egészen Neu-Bruckigterjedő tá-
borozásokban résztvett; október végén mint
őrmester más zászlóaljba (a 49-ikbe) lépvén
át, miután késöbb a horvát foglyok elkísé-
résével Debreczenbe jutott, innen az alsó

NAGY IVÁN.

táborba, majd tavaszszal Temesvár alá, köz-
ben a zarándi hegységekbe, onnan ismét
Temesvár alá lön vezényelve, utóbb már
mint honvédtiszt Aradvára feladása után a
Dembinszky s Mészáros hadtestébe jutott,
és ismét levonulva Szeged és Temesvár felé,

részt vett aug. 9-kén az ottani utolsó döntő
ütközetben is.

Nem tartozik ide azon idö eseményeinek
felemlitéae, csak azt jegyezzük még meg,
hogy a világosi fegyverletétel öt Facséton
találta, honnan Dobra felé utjából vissza
ezer életveszélyek közt egyedül maga bo-
lyongva, pár heti utazás után érkezett szülő-
földjére; ott azonban, nem erezhetvén magát
biztonságban, csakhamar tovább ment s a
Mátra tövében egy szerény helységben élt
megvonulva, és e helyzetben irta a ma-
gyar hölgyek azon arczkép-csarnokát, mely a

„Hölgyfutár" 1851. évi fo-
lyamába megjelent. Itt volt —
mintegy számkivetve — egy
álló évig, mig fölfedeztetvén,
csendőrség utján haza kisérte-
tett. Ekkor, hogy a besorozta-
tás feje felett függő veszélye
elől menekülhessen, tanácsos-
nak vélte egy főúri ház gyer-
mekeivel mint tanitójok Olasz-
országba, hol ezek telelni szok-
tak volt, elvonulni.

Velenczében töltve egy fél-
évet, üres idejét a Sz.-Márk-féle
kézirattárban magyar törté-
nelmi szempontból indult bu-
várlásokra szánta, és a magyar
akadémia megrendelésein ki-
vül saját szorgalmából azon
emlékiratok másolatával is ked-
veskedett az akadémiának, me-
lyek Gritti Lajos életviszonyai-
ra és történetére vonatkozva,
utóbb a magyar akadémia ki-
adásaiban meg is jelentek.

Megszűnvén ezután nemso-
kára, egy felsőbb rendeletnél
fogva is azon aggodalom, mely

a volt honvédeket besorozta-
tással fenyegeté, Nagy Iván is
haza költözött és honn az ügy-
védi pályát kezdé meg. De
szabad idejét itt többnyire iro-
dalmi s főleg történelmi bu-

várlásokrajés tanulmányokra forditá. Ez idö
alatt dolgozatai egy része a „Pesti Napló"
tárczájában, a „Divatcsarnok", „Családi La-
pok", „Délibáb", s főleg az „Uj magyar mú-
zeumiban jelent meg.

Ezek következtében szerzett ismeretségei

Az árnczikkek tartósságáért kezeskedünk.
ÍLohn Philippe
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