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Karlsbadi porczellán.
A DRESSLER J.-féle porczellán-gyárból
Ebéd-készlet 6szenélyre

12

E z a l e g ó l c s ó b b á r u h e l y

különösen ajánlandó:
l l frttól 50 frtig
20 50

' ' fr — -* 77 J'

„ gazdag armyzással 40 „ 250 „w o —j

Káve-keszlet 6 személyre 3.50,, 12 „
5 „ 30 „

Thea-készlet 6 személyre
12

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

4.50 frttól 15 ft
6 „ 35 „

25 „
Konyha-edény porczellánból vagy Chamot-földböl minden nagyságban és alakban a legol-

csóbb árakon; továbbá mindennemü porczellán-túrgy.
A főraktár van:

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

Bálvány-utcza, a lllocsonyi-féie házban í-sö szám. 724(17-17)
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Csak alapos gyógyitás bizto-
sit utobajok ellin.

T i t k o s

betegségeket
s tehetetlenséget,

elgyengült férfieröt,
gyakori magömlések, söt a végképeni
tehetetlenséget katonai és polgári kór-
házakban sikerrel használt egyszerü
módszerrel bámulatos gyorsan és ala-
posan (az ujonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyítja Weiss J . gyak.
orvos és szülész, az itteni cs. kir. gar-
nlson fökórházban kiszolgált osztály-
orvos, minden alkalmatossággal ugy a
titoktarfás, mint a gyógyczélokhoz jól
beosztott rendelő-intézetében Pest,
kis mezó-utcza 33. sz. 1. emelet, (a „Te-
réziához" czimzett gyógytár szomszéd-
ságában), bemenet a lépcsőn, naponkint
reggel 1 órától 10-ig és délután 1—4
óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Dijjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 675 (4—12)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.), megjelent, és ott, valamint minden könyvárusnál kaphatók:
Carey Heinrik. A társadalmi tudomány kézikönyve. Szerzö „principles of socia'

science" czimü munkájának átdolgozata Angolból forditotta Halász Imre. (XVI,
576 lap, nagy 8-rét) füzve 4 ft. 50 kr

Tódor németül kiadott. Magyarra fordítva s függelékkel megtoldva id. Mándy
Péter által. (VIII, 112 1., 8-rét) fűivé 80 kr.

! Kogier N. J. Általános vagy elméleti államtan. (VIII, 232 lap, Nyolczadrét)
Hoffmann Pál, közönséges és magyar részszerü katholikus egyházjog alapvona- füzve 1 ft. 60 kr

lai. Második kiadás. (268 lap, 8-rét) fűzve 1 ft. 20 kr. j
—— • Ribáry Ferencz. Magyarország oknyomozó történelme. A lyceumok és középta-

Kant Immánuel paedagogiaja vagy nevelésről irott könyve, melyet dr. Rink Fridrik nodák felsőbb osztályai számára. (IV és 482 lap, 8-rét) fűzve . . . 1 ft. 80 kr.

Kollarits József és üai

„YPSILAVTIHOZ"
czimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
váczi-utcza ban Pesten.

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

mindennemü kész frhérnemüek férfiak, hölgyek és
gyermekek számára.

Férfi-ingek, rumburgi, hollandi vagy irlandi vászonból 2 ft. 50 kr., 3 ft, 3 ft. 50 kr.,
4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.

Báli ingek férfiak számára 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4 ft, 4 ft. 50 kr., 5 ft. Himezettek
6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft, 12 ft, 14 ft. egész 20 ftig.

Szines férfi-ingek, l.ft. 50 kr.,2 ft, 2 ft. 50 kr., 3 ft
Férfi-ingek fehér madapolanból 1 ft 50 kr., 2 ft., 2 ft 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák vászonból, magyar, félmagyar vagy franczia szabásban 1 ft. 75- kr.,

2 ft, 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft, 3 ft. 50 kr.
Férfi-kraglik, kézelők, nyakkötők, kapczák és mindennemü vászon- és battiszt-

zsebkendök.
Nöl ingek vászonból egyszerüen 2f t 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft, 8 ft. 50 kr., 4 ft. 5 ft.

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

Nöi háló-corseUek 1 ft 85 kr., 2 ft. 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft 75 kr., 3 ft.,
3 ft. 50 kr., 4 ft, 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., egész 12 ftig.

Nói váll-füzók franczia alakban 1 ft. 50 kr., 2 ft, 2 ft 50 kr., 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4 ft,
4 ft. 60 kr.

Női alsószoknyák és nadrágkák perkailból, chiffonból, schnürl és piquetbarchet,
éjjeli és negligé-főkötők, kapczák czérnából, pamut, gyapot és mindennemü
vászon- és battiszt-zsebkendők.

Fiu ingek vászonból, madapolanból és színesek is a legjutányosabb árakon, ugyszin-
tén gatyák és kapczák.

Leányka-ingek kivarrva vagy egyszerüen, corsettek, nadrágkák és kapczák.
A legnagyobb *ál«8z(ékban béllelt alsó-ingek é» nadrágok nrak és

hölgyek számára, ugyszintén mindennemü téli szükségletek, legujabb fla-
nell-ingek és shawlok.

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat, rumburgi,hollandi s irlandi vászonból, da-
rabját 25, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 50, 60 egész 120 ftig.
Creas-vászon 12 ft, 12 ft 50 kr., 13 ft, u ft, 15 ft, 16 ft, 17 ft, 18 ft, 20 ft.

egész 25 forintig. 734 (5 — 8)
Töralközó-kendók toczatját 5 f t 80 kr., 6 ft. 90 kr., 7 ft. 50 kr., 9 ft. 50 kr.,

10 ft., 12 ft, egész 20 ftig.
Asztalkendők tuczatját 5 ft., 5 ft 50 kr., 6 ft. egész 12 ftig.
Szines eanefas ágyneinfleknek 9 ft, 10 ft.. l l ft, 12 ft, 13 ft. egész 16 ftig.
Asztalkendők és készletek damasztból 6, 12, 18 és 23 személy számára.
Függönyök a legnagyobb választékban 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 8 ft, 9 ft, 10 ft.,

12 ft, U ft, 15 ft. párja.
Asztal- és ágyteritök, kávé-abroszok és gzerviettek.
Menyasszonyi-hozomány-kiállitáiok 200 frttól 2000 forintig, kész fehérnemüek-

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

SZIRMAR J. FIAI
arany-, ezüst-

és

drágakő-ékszer-üzlete Pesten,
kigyó-utcza 1. sz.

WW Kivonat a nagy árjegyzékből: *W(Sí

•iiíiiifleii darab
legfinomabb

3 próbás
azaz: 18 karátos aranyból.

Gyermek fülbevalók 1 ft. 70 krtól és félj.
Fülbevalók gömbö-

4 » 50
7 . -
2 » 25
1 » 20
2 » 50
2 »50

V
V

Gyüszük —ft. 60 krtól és félj.
Csemegekés, és vili. — » 60 » » »
Keresztek zomán-

czal nyakba . . . 1 » — » » »
Emlék gyürük fel-

irással 1
Gyermek játékok . 1
óralánczok . . . . 2
Karpereczek . . . . 2
Garniturok (Broche

és függő) ; . . . . 6
Thea szűrők . . . . 2
Czukor fogók . . . 4
Keresztelési és bér-

málási emlék ké-
pek 2

Só- és borstartók
együtt 6

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

Varró eszközök
tokban 5

Poharak 6
Gyertyatórtók . . . 20 » — » » »
Iró eszközök . . . . 15 » ~ » » »
Csengetyü tálczával 25 » — » » »
Czukor edények . . 8 » - » » ,

p r Hivatalos próbával ellátva.
Nehezebb arany és ezüsttárgyak, u. m. lánczok, garniturok, evőkészletek,

6, 12, 24 személyre, a munka különfélesége szerint, gyártási áron számittatnak.
A fantasie-darabok, finom drágaköves tárgyak, Loius Laine legujabb rajzai

után vannak dolgozva.
Cserénél, az arany vagy ezüst egyenlő finomsága mellett, csupán a munka

fizettetik.
Kijavítások,czimerek, betük metszése kőbe vagy aranyba gyorsan eszközölte-

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

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

sző tárgyak másért becseréltetnek. 676(3 — 12)

lyüek . .
Fülbevalók hosszuk
Keresztek
Csattok
Ing-gombok • • • •
Női gyűrűk jó kővel
Női pecsétnyomó

gyűrűk . . . - - •
Karika gyürük . . .
Férfi gyürük pecsét

nyomó forma . .
Nyakkendő tűk . .
Nyaklánczok, kereszt

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

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

3 (13) probás ezüstből.
Mária képek nyakba - ft. 15 k r t és félj.
Keresztek — „ 30 » » »
Mataillok felnyilós. 1 » _ v »

» 25
» 75
» 50
» 50

» 50

» 50

» 50

» —
50

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten ,1870. (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Tizenhetedik évfolyam.

Pest, április 10-én 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 8 ft — Csopán Politikai Újdonságok: Egész évre ő ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

8bb ft~ • H l r " e t í s í dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszor- vagy
szeri igtatásnál csak 7 krajczárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Brcsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Ur. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9.—

Bélyeg-ág, külön minden igtatta után 30 ujkrajczár.

**orunk egyik jellemvonása, hogy semmi
sem megy a mindennapiság rendes kerék-
vágásában, és soha sem lehet kiszámitani: mi
lesz holnap. Naponként találkozunk senkitől
előre nem sejtett eseményekkel, váratlan
fordulatokkal a politikai világban, melyek
minden józan számitásnak ellene mondanak.
Elkezdve onnan, a hol a magát hosszu év-
tizedek óta csendesen viselő s ennélfogva a
politikai szerepkörben nagyon is másodren-
dűvé vált Poroszország hét nap alatt meg-
veri s békét esdni kényszeriti a nagyhatalmi
polczon tündöklő Ausztriát, — egész odáig,
a hol a vallási bigottság, a mág-
lyákig terjedő türelmetlenség,
a közmondásossá vált nemesi
gőg hazájában egyszerre csak
elűzik a már-már szentté cano-
nisált dynastiát: minden na-
gyobbszerü esemény a várat-
lannak, a rendkivülinek olyan
szinét viseli magán, hogy az
ember szinte kisértetbe jön azt
hinni, miszerint a történelem-
nek egészen különböző logi-
kája van, mint más logika.

Meglehet, e felfogás onnan
ered, hogy nem birtunk elég vi-
lágosan beletekinteni a külön-
böző tényezők azon titokszerü
mühelyébe, honnan a történe-
tileg feljegyzett nagyszerü té-
nyek — mint Minerva Jupiter
fejéből — teljesen készen lép-
tek élőnkbe. Hiába! nagyon
közel voltunk ez eseményekhez,
arra, hogy mathematikai hig-
gadtsággal birtuk volna meg-
itélni azokat.

A meglepetések e korsza-
kának legkiválóbb pontját ké-
pezi a spanyol forradalom. A
fölkelésre a dynastia bukása
rövid küzdelem után oly hir-
telen következett, mintha az
egész forradalmat és annak
sikerét telegrafi uton vívták
volna ki.

Az a nemzet, melyen az absolutismus
legnehezebben sulyosultEurópa valamennyi
nemzetei közt, s melyet már a rabigával
örökre összenöttnek képzelt a világ: egy-
szerre csak, mint egy gladiátor, a fövényre

A spanyol fejedelmek párbaja.
lép s bebizonyítja, hogy megérett a szabad-
ságra. Az ország nagy része kikiáltja a res-
publikát — szivében: s akkor előállnak az
istenitett hősök, a kik az igát összetörték s
kijelentik a nemzetnek, hogy csak azért tör-
ték össze a régi igát, hogy ujat akaszszanak
a nemzet nyakába. Prim, Serrano, Topete, ez
az ujkori triumvirátus, tegnap még a sza-
badságnak égig emelt apostolai, — csődöt
hirdetnek a spanyol trónra!

A spanyol király-vadászat egész gúny-
irodalmat teremtett Európában. Közel két
éve, hogy megfognak minden királyi vérü

BOURBON HENRIK.

madarat, nem lenne-e szives bele akadni
abba a kalitkába, melyet spanyol koronának
hivnak? A felsülések hosszu sora s azon
körülmény, hogy Spanyolország, daczára a
pártviszályoknak, még sohasem érezte magát
olyan jól, mint a republikánus interregnum

alatt, — nem tudták rábirni a királyvadá-
szokat, hogy őrült tervökkel hagyjanak fel..
Természetes, hogy e terv alatt merő önzés
rejlik: a generális urak egy gyermek-király
palástja alatt örökössé remény lik tehetni
hatalmukat, melytől republikánus kormány-
forma mellett a nemzet bizalmatlansága
bármely perczben megfoszthatná öket; s fe-
lette jellemző Prímnek csak nemrég tett
nyilatkozata, mely szerint „nem nagy baj,
hogy a genuai herczeg visszautasította a
koronát; hiszen ugy is van még, a kit a spa-
nyol trónra fel lehat ültetni, tizenegy.11

E tizenegy közt minden-
esetre az elsö helyet foglalja
el Montpensier herczeg, Fülöp
Lajosnak, Francziaország pol-
gár-királyának fia és Lujza
spanyol infansnőnek, Isabella
elűzött spanyol királynő nő-
vérének férje.

Ez az ur a spanyol kor-
mány eddig még mindig siker-
telen királyfogásai után eljött-
nek érzé az időt, hogy maga
lépjen föl spanyol trónköve-
telőül, és a honnan a királyi
ház bukása után megszökött,
családi ügyek rendezéséne k
ürügye alatt visszatért Mad-
ridba.

Ez sokakban rosz vért csi-
nált, de leginkább azokban, a
kik legkevésbbé szerettek volna
egy orleans dynastiát látni
meggyökerezni azon a földön,
melyhez ök tápláltak „isteni"
jogot, t. i. a Bourbonokban.
Nem csoda tehát, ha felhasz-
náltak minden eszközt — a ve-
szélyes trónkövetelő népsze-
rűtlenné tételére.

Ez eszközök egyike volt,
hogy Bourbon Henrik elő-
vette kevés szerencsével az-
elött is forgatott irói tollat s
pamphleteket bocsátott világgá

Montpensier herczeg ellen.
Bourbon Henrik, (Assisi) Ferencznek,

Isabella elűzött spanyol királynő férjének
fivére volt. Született 1823. ápr. 17-én, tehát
egy évvel volt idősebb, mint Montpensier.
Alakja kicsi, nyulánk, modora fesztelen, ki-
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nézése iiatal,az alig mutatkozó bajusz és élénk
tekintet legfeljebb35 évesnek mutatta.Semmi
vagyona nem volt, s ugyszólván fivérének,
(Assisi) Ferencznek kegyelméből élt, de a
szegények iránt saját szegénysége daczára is
nagy bőkezűséget tanusitott, 1847-ben meg-
nősült Rómában, s mint a legtöbb Bourbon,
ő is u. n. mesalüance-ot csinált. Elvette
Helme de Castelvi grófnőt, kitől három fia
és egy leánya született. Neje 1863-ben meg-
halt. Henrik 1867-ben egy királyi rendelet-
tel megfosztatott infansi méltóságától.

Alig hogy kitört a forradalom, sietett
azt — lehet sziliből, vagy számításból —
elismerni, s a detronizált királynő ellen heves
röpiratokat, irt. Az uj kormány azonban
sehogy sem látszott szivesen fogadni ra-
gaszkodását. Akkor a Madridba érkezett
Montpensier ellen fordult, de támadásait ez
egy ideig föl sem vette.

Henrik végre márcz. 7-én a madridi la-
pokban egy manifestumot bocsátott közre a
montpensieristákhoz. Ebben az orleans her-
czeget olyannak festi, mint .,ki oly gonosz,
mint ösei jesuitismusa, kiknek elvetemedett
jelleméről eléggé tanuskodik a történelem,
— Cadix mellett királynak szerette volna
magát kikiáltatni, ha egy tengerész vissza
nem utasitotta volna a legnagyobb árulást,
a mit az ujkor látott volna."

Az egész meglehetös hosszu manifestum
egész végig csak ugy hemzseg a legkemé-
nyebb kifejezésektől, melyek Montpensier jel-
leme ellen intézvék. Ezt a megtámadott
nem nézhette többé szótlanul s kihívta az
infanst.

Márcz. 12-én volt a párbaj Alcorcon mel-
lett Madridtól 8 kilométernyire. Ez egy
elhagyott puszta hely, mely mindössze két
épületből áll: egy rozzant kunyhóból s egy
árva szélmalomból. Tizenegy órakor jöttek
ki a felek tanúikkal. Montpensier herczeg
segédei voltak Cordobaés Alaminos táborno-
kok, Bourbon Henrikéi Santa Maria és Fe-
derico Rubio, mindkettő köztársasági párti
kortes-tag, ez utóbbi tanár az orvosi egye-
temen s Henriknek házi orvosa.

A két ellenfél sorsot vetett, hogy melyik
löjjön elébb. A sors Henriknek kedvezett.
Ekkor állást foglaltak s 10 méternyire áll-
rak egymással szemben. Bourbon Hem-ik
lőtt, de nem talált. Montpensier ekkor le-
vegöbe suté pisztolyát, mire a segédek meg-
kisérlék a békés kiegyen ütést. De Rubio.
Henrik segéde, indulatosan felkiáltott:

— Nincs szükségünk kegyelemre. Ez
párbaj élet halálra. Folytassuk.

Akkor az ellenfelek közelebb léptek egy-
máshoz, 9 méternyire. Henrik ujra lőtt s
ujra nem talált, mig Montpensier golyója
összezuzá ellenfele pisztolyát, s azon végig
csúszva az infans felöltőjébe furódott. E
pillanatban Bourbon Henrik magához inté
segédét s a következö szavakat sugá fülébe:

— Érzem, hogy halnom kell. A herczeg
jól czéloz, s ha meg nem lövöm, ö lő meg.

Ugy lett. Harmadik lövése sem talált,
mig Montpensier golyója Bourbon Henrik-
nek balfüle fölött koponyájába furódott.
Kettőt fordult maga körül s aztán arezra
esett. Négy percz mulva megszünt élni.

Montpensier sóbálványnyá vált lövésének
eredménye fölött. Szájához ernelé zsebken-
dőjét, mintha óvni akarná magát a haldokió
végsohajától.

— Szegény gyermekek ! — sóhajtott fel
egy idö mulva s azzal elájult. Hazaszálli-
tották s ágyba fektették, liste eret kellett
rajta vágni. Mikor magához tért, első szava
volt:

— Ki hitte volna? En,a ki örökké irtóz-
tam a fegyvertől, soha kardot nem forgat-
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tam, soha lőni nem tanultam, mert nem is
lehetett

Montpensier herczeg t. i. nagyon rövid-
látó. A megrendítő eset hosszu időre ágyban
fekvő beteggé tette. Szerencsétlen ellenfele
gyermekeit magáéivá akarta fogadni, mit
azonban azok visszautasítottak. E helyett
assisi Ferencz azt irta Bourbon Henrik leg-
idösb fiának: „Keressetek fel Párisban, apá-
tok helyett én leszek apátok."

Montpensier ellen meginditották a bün-
vádi keresetet. A spanyol törvények arra,
ki mást, enyhitő körülmények közt párbajban
megöl: négy évi száműzetést s ez időre a
polgárjogok elvesztését határozzák. Eszerint
a herczeg négy évig, ha spanyol polgár sem:
annál kevésbbé lehet spanyol király.

Bourbon Henrik temetése a legnagyobb
pompával ment végbe. Részt vettek a kísé-
retben az ország minden méltóságai és ne-
vezetességei. Hült tetemei a San-Isidro
temetöben takarittattak el.

H á f i z d a I a i h ú 1.
i.

Szája széle pirosabb a rubinnál,
Rátokinték s fejem, szívem kalimbál.
A ki látta szeme fényét, szemöldei,
Mondja mög, hogy van-e több lány ilyen szép?

A karavánt beérem a pusztába',
Teve hajcsár! viselj gondot gúnyámra;
Hadd maradjak, hiszen ugy sem mehetek,
Szánd a rabbá lőtt szerolom-beteget!

Gyógyulok már, élek, ujra élek én,
A hajából ámbra-illat száll felém:
Mintha sürü könyem érné arczait,
Egyiken is másikon is rózsa nyit.

Ajka sorbet, czukornál is édesebb,
Szép szemétől gyógyul a szívbéli seb.
Hát beszéde, hangja, ejnye milyen is? . . .
Mint a versem?. . . ez csak olyan is, nem is! —

II.
Attól félek én csak, hogy ottfenn az égben
E vén ingyenélők oláztatnak engem:
Bűnöm az lehet csak, hogy én nyilván iszom, —
De hát ők titokban nem isznak? . . . uo bizony!

Bort hát a pohárba, piruljon, pezsegjen;
Dalt, dalt a javából, sziláját, de sebten!
Lásd a telt pohárból az ő arcza néz rám.
Egyedül csak ezért iszom, tölts szaporán!

i Nézd, nézd hogy kacsingat, felém jő, közöl vár,
j Mint a czédrus ága lebeg, fel- s alászáll.
Sohsem halhat az mög, sohasem, ki szeret,
Örök életem lesz angyalom te veled!

| Szellő szállj, repülj el, galambom kerosd fel
! Rózsák közt nevemmel s ezen izenett'»l:
] „Jussak én is olykor, ha örülsz, őszedbe;
I Te szeress, — a világ nevem hadd feledje!"

Szilády Áron.

A Haüig-s/Jgetek és lakóik.
Mikép lehet, hogy a tejjel-mézzel folyó

magyar haza lakói közt oly sok ezer találko-
zik" kik, miután áldott földjüknek nem épen

| tulzott szorgalmuk által aratott bö áldásait
házaikba, pinezéikbe és magtáraikba rakták,
még sem átallják panaszra nyitni ajkaikat
és sorsuk fölötti elégedetlenségöket minden
lépten-nyomon, minden isten adta nap a
dacz kedvtelésével hangosan nyilvánítani? —
mig egy sanyarúbb égalj alatt számtalan
család önszántából magát egy, a tenger iszo-
nyu hullámaitól ostromolt kisded szigetre
számkivetve, a durva füvei alig benőtt sivár
homoken egész életét nyugodtan s még némi
megelégedéssel is képes eltölteni?!..

Az önmegtagadás, nélkülözhetés és a
földi sorsban valo feltétlen megnyugvás
rendkivüli mértékének kell honolnia azon

kisebb-nagyobb homok-szigetek lakóinál, me-
lyek Schleswig-Holstein nyugoti partja mel-
lett az Északi- vagy Német-tenger hullámai-
ban úsznak, s mely rideg sivatag pontok a
nép nyelvén „hallig"-oknak neveztetnek. A
legtöbb hallig-sziget — néhány nagyobbat
kivéve — semmi egyéb, mint egy pár ezer
lábnyi kerületű sivár homok-buezka, mely a
tenger tükréből sekélyesen kiemelkedve,
50—60 főnyi emberi társadalomnak szülő-
földül, lakhelyül, hazául és mindenül szolgál.
Sem fa nem terjeszti itt zöld lombernyőjét a
magasba, sem forrás üditö kristálya nem bu-
gyog a homokból, sem madár nem hallatja
kellemes énekét: csak a haragvó tenger hol
csöndesebb, hol lázasabb habzaja zúgja kö-
rül az elhagyatottság e mindenfelöl szabad,
s mégis oly szorosan körülbörtönzött rideg
fészkeit. A homok-sziget közepén emelkedik
egy vagy több, körülbelől 20 láb magas,
„werft"-nek nevezett mesterséges dombterü-
letecske, melyek oldallejtöiken bepázsitozva,
teteiken a lakók egyes szétszórt házikóit
hordják. Kert nem virithat ily kunyhó kö-
rül, csak egy kis sással köriilsövényzett ud-
varszín, egy-két zöldségtermö-ágygyal, rajt
egy pajta és egy vagy két kút és ganéjgö-
dör képezi az egész példány-gazdaság belső-
ségét. Mivel a dagály idején a Hallig-szigetek
egy része viz alá kerül, tengeri viharok al-
kalmával pedig a szigetek legmagasabb he-
lyei is vizzel borittatnak: az emberi lakoknak
ilyetén emelkedettebb elhelyezése fölötte
szükséges, hogy átalában a helyeken emberi
letelepedésről szó lehessen.

íly magános zátonyhelyen lakik tehát
egy vagy több család, teljes elzárkózottság-
ban a külvilágtól, szüntelen a tenger hullá-
maitól, vagy hu az apály ezt visszalépni
készti, iszaptól környezetten. A sziget száraz
belsejét keresztül-kasul kisebb vizárkok és
több nagyobb csatornameder hasítja keresz-
tül azon czélból, hogy a köztök fekvő termő
porond, melynek „fenne" a neve, a tenger
kiöntése után mentői gyorsabban szabadul-
jon az elömlött vizártól. A „fenne" mezőgaz-
dasága, mely főképen az ,aratásban' áll
egészen különböző attól, mit mi eme szép
név alatt érteni szoktunk. A Hallig-szigete-
ken nincs szántás, sem vetés, inert a homok
nem termi meg a gabonafélét s az eke has-
gatásai a sivár területet szerfölött íélporha-
nyitanák s trágya és termés az iszappá lett"
homokon okvetlen elromolnék — de azért
aratás mégis van minden évben, hacsak le-
hetséges. Minden évben t. i. sok durva füvet te-
remnek a halligok, mely eleinte ugyan nem
igényli az ember mivelö kezét; de midőn
egyszer érett a lekaszálásra, hihetlen fárad-
ságot és aggodalmat szerez a haliig lakók-
nak, mig takarinánynyá lesz, melyet nyu-
godtan a padlásokra gyüjthetni. Erős sótar-
talma miatt e fűnek sokáig kell száradni és
petrenezékben állania, mialatt több izben
ismét megnedvesül, mignem szétszórják és
gyakori megforgatás- és sulykolással végre
szénává megszárogatják. Ha egyezer már
gyűjtés alá kész, ponyváiban kötegszámra
hazaszállittatik. Ötszáz köteg szükséges, hogy
a legszerényebb, körülbelül 3—4 tehénből,
10 — 12 darab juhból és 1—2 sertéskéböl
álló marhaszám, s ezután egy család télen
át elélődjék rajta.

A hallig-szigeti földmiveléssel e csekély
baromtenyésztés szoros kapcsolatban van,
mert miután a Halligok az ember számára
valo növénytáplálékot alig teremnek, csupán
csak tej, vaj, turó, sajt s besózott hus, a szá-
razról szerzett burgonyával s kenyérrel,
képezik a főeleséget, melyhez kávé, thea, czu-
kor és rhum nélkülözhetlen czikkekként já-
rulnak. A thea- és ezukorfogyasztás a Halli-
gokon igen tetemes, mert a kútgödrök vize

e kettőnek hozzáelegyitése nélkül csaknem
ihatlan. A halligkútak alatt t, i. nem olya-
kat kell képzelnünk, mint a mi kutaink, me-
lyekbe egy pár ölnyi ásás után jóizü, kris-
tálytiszta viz fakad; azok csak kikavicsozott
gödrök, melyekbe esőzés alkalmával a házak
es pajták tetejéről az esöviz összefoly; ez
szolgál nekik frissítő italul, ha mindjárt
2—á hónapja is állott a kutban. Hagyján,
ha még viz dolgában is igy vannak, csak bár
ez a barna, izetlen lé is mindig elegendő
mennyiségben volna! De ha az egek csator-
nái hetekre, hónapokra bezáródnak, egy
csepp esö sem hull és a kútgödrök tartalma
végkén kifog}-, vagy pedig erős tengeri vi-
har ^alkalmával amazok színültig sós lével
folynak tele: akkor csakugyan tanácstalanul
állanak a szegény hallig-lakók,mert mit mi-
veljenek az emberi test ezen egyik legnél-
külözhetlenebb életelemének teljes hiányá-
ban? Még aggasztóbb e körülmény télen,
midőn esö nem esik, a havat elsöprik a vi-
harok, s mivel iszonyatos jégtömegek torla-
szolják körül az alacsony szigeteket, még
drága pénzen sem szerezhetni ivóviz készle-
tet a szárazról! Ekkor jeget kell hazahordani
a tengerpatról, azt apróra zúzni és tüz fölött
katlanokban fölolvasztani. A katlannak nap-
estig dolgá van, s a ház, különösen a fűtött
szobák minden zugában felaprózott jéggel
tele edények állanak. E fáradságos munka
mellett a lakás, daczára annak, hogy fűtik,
mindig hideg, a kezek a fagytól sokat szen-
vednek, s az igy nyert viz sótartalmára
nézve mégis csak nagyon keveset különbözik
a közönséges tengerviztől; de mit tegyenek
hát,ha egyedül csak a házi marha naponként
vagy 20 akó vizet fogyaszt, nem számítván
az emberek szükségletét! Szomoru, midőn
az ínynek egy jó pohár vizzel sem lehet ked-
veskedni, s midőn kávé és thea amannak
keserü íze miatt sok időre megszünnek üditö
szerül szolgálni.

S hogy állanak a hallig-lakók a viz ellen-
tétének, t. i. a házi tüzelésnek dolgában?
Ah, szintoly szomorun, szüken és fáradságo-
sán! A Halligokon, hol semmiféle fásnö-
vény nem tenyészik, csak trágyával képesek
tüzelni, s etüzelőszer készitése szintén egyik
legfőbb gondja és fáradsága a hallig-lakók-
nak. A trágyaszárogatást már ápril hóban
megkezdik. Minden ház közelében e,gy négy-
szög gödör van, melybe a téli trágyát össze-
gyűjtik; tavaszszal az összegyűjtött meny-
nyiséget, a ,werft'-nek legszárazabb helyén
szétterítik s lábbal addig dagasztják, tipor-
ják, mig nyulós nem lesz s azután ugy mint
a tapaszt szerteszéiylyel kenegetik. Az eljá-
rás egészen hasonló ahoz, mint hazánkban,
jelesen a faszükében levő alföldön, a tőzeg-
készités.

A természeti áldások ily szük volta miatt
a hallig-lakók ipara és kereskedése fölötte
csekély s nem terjed egyébre, mint a min-
dennapi életfentartási szükségletek kielégi-
tésére. Juhaik durva gyapját részint nyersen
a szárazföldre adják el, részint otthon jó vas-
tag és meleg harisnyákká, süvegekké, zub-
bony- és szoknya-szövetekké dolgozzák fel,
mely iparczikkböl a fölösleget több termény-
nyel (nevezetesen vad réczével sezek tojásá-
val) együtt szintén Schleswig-Holsteinban
árusítják el. Liszt, hagyma, szalonna, thea,
czukor és rhum a főczikkek, melyeket saját
áruik jövedelmén a szárazról szereznek.

A hallig-lakók társadalmi élete a leg-
szükebb korlátok közt mozog. Husum és
Tondern városok Schleswig nyugoti partjain,
s vasárnaponként olykor-olykor egy szom-
szédos hallig-sziget (melyen az anyatem-
plom áll) a z o n czélpontok, melyek miatt
magános lakaikat rövid időre odahagyják.
Ez egyetlen érintkezésök a külvilággal, s
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télen nem ritkán hetek mulnak el, mig egy
idegen arczot megpillanthatnak. Ah! a tél, a
tél, ez rettenetes ellensége a szegény hallig-
lakóknak, s október, november, deczember
és január oly időszakot képeznek rájok
nézve, hogy borzalommal szemlélik, mint
kezdi aratás után a nap mindig közelebb
vonni aranyos ivét a láthatárhoz. Kérlelhet-
len pontossággal kezdenek el szeptember
végén és október elején a napéj egyéni
(aequinoctial) viharszekk dühöngni, Anglia
és Skóczia keleti parthosszától mérgesen
korbácsolván az északi tenger hullámait
Dánia felé. Ezeknek 8 vagy 10 napi dühön-
gése után következnek a szerfölött viharos
téli tengerdagályok , melyeknek idöközön-
kénti pusztitó megjelenése oly bizonyos,
miszerint e tájak lakóinál ily szokványos
kifejezések is járnak, mint: Mindszentözön,
Luczaár, Háromkirály vész, Pálfordulá-i gát-
szakadás stb. Átalában az itt előfordult
viharok és tengerözönökről szóló hagyomá-
nyok oly régiek, mint maguk az e földtá-
jakról szoló tudósitások. A legrégibb tenger-
vészről való hirt egy ó krónika tartotta fenn,
mely a vész idejét az 1089-ik évre teszi.
Ezen időponttól fogva egész légiója maradt
fenn ily pusztitó természeti tüneményekről
szóló tudósításoknak, melyek mind oly bor-
zasztó részleteket tartalmaznak, miszerint
bámulandó, hogyan ragaszkodhatik még va-
lamely emberi társadalomnak csak töredéke
is e rideg, szomoru emlékezetű földpontok-
hoz. A tenger, e falánk szörnyeteg éj-
jel-nappal rágódik nemcsak a szegény
Hallig-szigeteken, hanem a jütlandi száraz-
föld gazdag délnyugoti partjain is, amazo-
kat egymásután torkába ragadva, ezeken
pedig sokszor végtelen pusztitást, károkat
okozva.

Ha ily vész van keletkezőben, legelőször
is erős északnyugoti szél támad, mely eleinte
óráról-órára, utóbb már perczről-perczre
szélvészerövel növekedve, a keleti tengerda-
gály visszalépését oly erőszakkal gátolja,
hogy a lelohadni vágyó habok, különösen,
ha a legközelebbi dagály hullámai által még
öregbedést is nyernek, toronymagasságig
feltorlódnak és azután iozonyu ostrommal
csapnak le a partokra, honnan az ujabb tor-
iások által ellenállhatlan hatalommal haj-
tatnak föl mindig magasbra és magasbra,
beljebb és beljebb, ugy, hogy a sekély száraz-
nak legmagasabb helyei, a „werft"-ek t. i. a
rajtok álló házakkal együtt viz alákerülnek,
és a hullámok a hajlékok belsejét erőszakkal
foglalják le egy-két borzalmas órára. Min-
denki talpon van ilyenkor, kézzel-lábbal
megmenteni azt, mi megmenthető, ha már
nem volna is egyéb a meztelen életnél. A vi-
harzó szél mind rettenetesebben kezd el or-
ditani, olyannyira,hogy a hajlékok legerősebb
alapjaikban is meg-megrázkódnak és rémüle-
tesen recsegnek, ropognak. Hegymagas hul-
lámok torlódnak egymásután a száraz felé
és lehullásukkor oly iszonyu záport szór-
nak a légbe,hogy miatta a szabadban lehet-
len megmaradni s a legbiztosabb menhely
ember és állat számára mégis az ingadozó,
hullámtelt hajlék marad, legvégső esetben
pedig annak teteje, zsúpja, szarufái, melyek-
hez az ostromlottak, ha az ár legrémülete-
sebb magasságával fenyegetödzik, magukat
és öveiket kötelekkel kötözik oda, hogy a
zápor vag1}7 az ugrócár ne sodorhassa el egy-
könnyen.

Szerencse, ba a vész csak egy-két óráig
tart; de legtöbbször az egész hosszu őszi
vagy téli éjszakán át viharzik, bőmből, sö-
pör'és pusztit az iszonyuan felbőszült elem,
s igy nem csoda, ha reggelre kelve, midőn
már a vihar haragja nagyobbára lecsillapult,
félholtan s mereven csüggenek a szegény

elkinzottak hajlékaik tetején, s nem egy fia-
tal főnek barna haja a kiállott borzalmas
órák alatt egészen galamböszszé fehéredett
meg. Ha az elsö napsugár ismét köszönti,
vagy egy szelídebb légfuvallat érinti halán-
tékaikat, leszállanak és néma elfojtódással
szemlélik a kiállott vész színhelyét. Majd
hajlékaikat vizsgálják körül, váljon még
meddig birnak fenn magukat ezután alapjai-
kon; majd kedveseiket hívogatják és keres-
gélik össze, és a kiket élve nem találnak
meg, azoknak hült tetemeit kijebb vagy na-
gyobb távolban pillantják meg, szerteszét
az iszapban, sokszor borzasztó számmal, ifja-
kat, véneket, aprókat, nagyokat, legközelebbi
és legtávolabbi szomszédokat egymásmellért
és szerteszéllyel. Sokan még egymáshoz kö-
tözve találtatnak, különösen anyák és gyer-
uit kek, és ifju házastársak, hogy még a ha-
lálban is egyesülten maradhassanak. Sokan
deszkákat, szerszámfákat, gerendákat tarta-
nak még átkulcsolva, melyeken hasztalanul
reméltek menekülni, midőn az ár öket há-
zaik tetejéről lesodorta; az emberi tetemek
között elszórva hevernek az odaveszett házi-
marháknak temérdek hullái, különféle házi-
butorok-, ágyak- , ágy- és ruhanemüek
tarka egyvelegben. Sok becsesb házi-eszköz-
féle még a rögtön képződött tócsákon és
tengercséken, vagy közel a partokhoz a
nyilt tenger habjain tánczol; de lehetlen
megmenteni valamit belölök, mert feneket-
len iszap borit minden szárazt az emelkedet-
tebb helyek körül, s napok, hetek telnek el,
mig kedvezö tengeri .szellők, vagy fagy az
iszapot járhatóvá teszik. Ekkor vehetö csak
számba teljes mértékben a szenvedett vesz-
teség, mely sokszor oly iszonyu, hogy pél-
dául, egyebek között, a már emlitett 1089-ki
krónikaszerü vész alkalmával 20,000 ember,
1218-ban szerény számitás szerint 10,000,
1362-ben a Halligokon és az egé.nz jütlandi
délnyugati gazdag partmelléken 100,000,
1615-ki decz. 2-án 8000-nél több, 1634-ki
október 11-én pedig nemcsak 7000 ember,
50,000 darab marha és temérdek jószág ve-
szett el; hanem valamennyi anyaegyház kö-
zül (ezek pedig a legmagasabb helyeken
állanak) csak egynehány maradt fön, a
Nordstr<iiid nevezetü nagy és termékeny
schleswigi partszigetnek h gnagyobb része
pedig több Halliggal együtt minden rajta
valóval a tenger örök mélyébe sülyedett.
De a legutóbb • miitett év óta is már temér-
dek ily kisebb-nagyobb megpróbáltatáson
ment át ez északi tenger-vidék, csak a mult
és jelen században is, és ki tudja, mit nem
mért reá a közelebb lefolyt veszedelmes
tél is, mig mi magyarországi telünknek ke-
ménységét is már sokallani kezdtük.

És ily rettenetes tények után, kedves
olvasóm, nemkérded-e önkénytelen: hogyan
ragaszkodhatni még ily mostoha házacská-
hoz? És még mily ragaszkodás Ha a tenger
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már mindent elrablott a szegény nallig-
lakőtól, ha nemcsak házi-tüzhelyet, vagyonát
semmivé, szülöföldecskéjét pedig lakhat-
lanná tette, hanem még szeretettjeiből is ki-
vette magának a kegyetlen sarezot, még ak-
kor sem gondolkodik más jobb és kevésbbé

, hálátlan hazáról; hanem vagyona romjaival
| és megmaradt övéivel élénk fájdalom és el-
válási keservek közt költözik odább egy na-
nyobb Halligra, milyenek Töhr, Pelworm,
Amrum, Nordstrand stb., hol még láthatja
a tengert, hol még élvezheti ennek üditö
fuvallatát; mert ezen élvet egy hallig-lakó
sem nélkülözheti soha, s ha, mint gyakran tör-
ténik, a haüigi ifjak, vagy fiatalabb család-
apák hajósokként messze tengerekre kelnek
is: mégis évek multán, élénk hon vágygyal'
szivökben, térnek vissza a magános Hal-
ligra, hol születtek, hol nevelkedtek, s mely
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foldecskét minden mostohaságának s a kül-
világban megizlelt élvek emlékezetének da-
czára nem birnak elfeledni, nem birnak mos-
tohábban szeretni! Bozóky János.

Szegény gyermekek ebédje Lon-
donban.

A Szent-János evangélistától nevezett egy-
házközség, London keleti részének Szent-György
nevü népes és szegény külvárosában, lelkészének
fölügyelete alatt több jótékony intézetet tart fönn
a szomszédság javára. A kóborló gyermekek szá-
mára ezelőtt öt évvel fölállított iskolába már több
mint 300 gyermek van fölirva s egyre másra 200
gyermek jelenik meg naponként az oktatáson. A
vasárnapi iskolába 120 gyermek van fölvevő s
középszárnmal 40 van jelen mindig. Fillértakarék-
pénztár, kölcsön-könyvtár, anyák találkozása,
kötő-iskola, megannyi jótékony intézet, s eszköz-
lője sok erkölcsi és anyagi jótétnek.

De mindannyi közt egy sincs iótékonyabb,

o kezdetleges megoszlásban későbben hatalmas
változások mentek végbe, s a jelen viszonyok fel-
tünőleg elütnek az egykoriaktól.

A közelebbi, szorosabb vizsgálat azonban ki
fogja tüntetni, hogy e nagy változásokat majdnem
kizárólagosan csak a kaukázusi néptörzs sarjai
eszközölték, s hogy e változások egyenlő lépést
tartottak e népfajok emelkedő, növekvő művelő-
désével. A kaukázusi népek s különösen az euró-
paiak, lassanként mind meghonosították a más
törzsek és fajok jellomző növényeit saját hazá-
jokban. A nemesebb gyümölcsfajokat: a mandulát,
kajszin és őszi baraczkot Kis-Azsiából ésPersiá-
ból,az édes narancsoí(Apfelsino)Khinából hozták.
A rizst és gyapotot a Földközi-tenger partjain
is meghonositották, Amerikából pedig a kukoriczát
és burgonyát hozták Európába, hol e két hasznos
növény most milliók táplálékát képezi s leginkább
azoknak lehet köszönni, hogy nálunk a rosz ter-
mések nagy éhségeket nem okozhatnak. E népek
továbbá nagy terjedelmü iparuk és kereskedelmök
által oly idegen jellemző növények terményeit is
meg tudták szerezni maguknak, melyeket nálunk
nem lehetne tenyészteni. Megszerezték, többnyire

rizst és gyapotot ma már Észak-Amerika melegebb
tájain és Braziliában rendkivüli mennyiségben
tenyésztik; továbbá, hogy a kávéfa és ezukornád
Nyugot-Indiában és Braziliában meghonosult;
hogy a szerecsendió és fűszerszegfü Isle de Fran-
ce-on, Bourbon-on s különböző nyugot-indiai szi-
geteken hatalmasan tenyészik, s végre, hogy
Braziliában, Java-ban és Indiában megkezdették a
thea-bokor müvelését s Uj-Hollandban pedig az
uj-zeelandi len-tenyésztést űzik meglepő sikerrel.

Sőt az európaiak még uj jellemző növényeket
is ajándékoztak az idegen népfajoknak, melyek
azoknak hasznait felfogni és méltányolni tudták.
A Csöndes-tenger szigeteire több europai és tro-
pikus növényfajt telepitettek át, melyek ott előbb
nem tenyésztek, s melyeket most a benszülöttek
nagyban tenyésztenek; az amerikai ős-népcsalád
maradványai, melyek Peru, Chili és Mexikó fensik-
jain vonták meg magukat, nem egy európai nö-
vényt fogadtak el már eddig is. A négerek is Af-
rika nyugoti partjain a kukoriczát, dohányt s a
többi hasznosabb amerikai növényeket szintén az
európaiaktól kapták. Ellenben szerfölött csekély s
jelentéktelenebb részök volt más népfajoknak a

mint a község által fentartott leves-konyha, mely
az iskolaház mellé van épitve, s molyben napon-
ként 1000 adag tápláló levest főznek és osztanak
ki, egész télen át, az éhező, elsanyarult s beteg
lakosok, felnőttek és gyermokek számára; azon-
kivül minden szerdán ebédot a község- vagy
szomszédbeli gyermekek számára félpenny fize-
tésért.

Képünk egy ily szerdai gyermek ebédet áb-
rázol. Vidám és lelketemelő látványa a jótékony-
ságnak, mely a jóllét és boldogság érzetét ismerteti
meg a rongyokban levőkkel is.

Vajha a jótékonyság szent nomtője , a mi
koldusaink s elhagyott utczagyermokeink számára is
rendezne ily garasos ebédeket!

A különböző népfajok jellemző
növényei.

(Vége.)

Vázlatunk előbbi részében a növényeknek a
különböző népfajok között kezdetben történt ere-
deti elterjedésére fordítottuk figyelmünket. Hanem

Szegény gyermekek garasos ebédje Londonban.

mindennapi szükségletül, a khinaiak theáját, az
arabok kávéját s a hinduk rizsét és gyapotját.

De még sokkal hatalmasabbnak fog feltűnni
a kaukázusi népek s különösen az európaiak befo-
lyása a jellemző növények eloszlásánál fölmerült
és fölmerülhető változásokra, ha a különböző ég-
aljak alatt alapitott gyarmatokra tekintünk, hol
a földterületek majdnem egészen európai népesség
birtokába mentek át. ők ugyanis gyarmataikba
nemcsak saját jellemző növényeiket és azokat vit-
ték be, melyeket már azelőtt idegen vidékekről
saját hazájukban meghonosítottak, de sőt, mint-
hogy más égalji viszonyú országokat szereztek,
azokat is átültették oda, melyek az ő hazájokban
meg nem élnek, és igy ez uton képesek voltak
majdnem valamennyi népcsalád jellemző növényeit
maguk köré gyűjteni. És igy történt meg aztán,
hogy az európai gabnanomek oly nagy terjedelmü
tenyésztésnek és müvelésnek örvendenek egész
Észak-Amerikában, Mexikó s Dél-Amerika fensik-
jain, Chilibon és Buonos-Ayros-ben, Dél-Afriká-
ban, Uj-Holland mérsékeltobb részében és Van-
Diemon szigetén. Innen van, hogy a szőlőt Madei-
rán, a Kanári szigeteken, déli Afrikában s Dél-
Amerika fensikjain oly nagyban müvelik; hogy a

jellemző növények kölcsönös elterjesztésében. Az
arabok ugyan sokat tettek arra, hogy a gyapot,
ezukornád, kávé és datolya-pálma minél jobban
elterjedjen, de hiszen az arabok is épen ahoz a nép-
családhoz tartoznak, melyhez a kaukáziak. Ugy
látszik, hogy a khinaiak a gyapotot Hindosztán-
ból szerezték, és hogy a japániak a thea-bokrot
Khinából kapták.

Tehát az ourópaiak s kivált az észak-euró-
paiak azok, kik részint saját hazájukban, részint
gyarmataikban a másfélo nemzetek legtöbb jellemző
növényét megtudták szerezni maguknak,mig épen
saját hónuk, főképen északi Európa, feltünőleg
szegény mindenféle jellemző növényben. Mert északi
Európának minden fontosabb és tenyésztésre ér-
demes növénye idegen vidékekről származott be.
A káposzta, répa, murok (sárgarépa) és a spárga,
molyek taláu eredetiek, a csekélyebb jelentőségü
növények közé tartoznak. E körülményben hatal-
mas bizonyítékát vehetjük észre az emlitett nép-
fajok szellemi felsőségének, s mintegy élő pél-
dául szolgál arra, hogy egy szegény ember gyer-
meke, ha szép tehetségekkel, szorgalommal és
munkaszeretettel áldotta meg a természet, sokkal
nagyobbjóllétre vergődhetik, mint a gazdag örökös.
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Nem tudjuk, akad-e olvasóink köpött vagy
egy, ki e nagyszerü változásban vagy a természet-
nek aggasztó össze-visszazavarását fogja látni,
vagy pedig félni fog, hogy lassan-lassan, miként a
különböző népfajok egymás tulajdonságait kölcsö-
nösen elsajátították, ugy a földgömb és lakói is
mind jobbun-jobban fognak bizonyos unalmas egy-
formasághoz és egyhangúsághoz közeledni. Nyi-
latkozatokat, melyek ilyes félelmet árulnak el,
imitt-amott már lehet is hallani. Egyszer-másszor
magunk is hallottunk olyanforma panaszokat, hogy
mostanában már sokkal ritkábban lehet érdekes
vázlatokra találni a legkülönbözőbb nemzotekről
az útleírásokban. Nemcsak Európában tünt el már
eddigelé is oly számtalan sok különféleaég, ugy
hogy például egy moszkvai szalonban könnyen azt
hihetne az ember, hogy Párisban vau, de sőt
azokat a vonzó leirásokat is, melyokot az elsö világ-
hajósok a Csöndes-tenger szigetlakéiról hátra-
hagytak, meg azokat is oly tudósitások váltották
fől mostanában, melyok szerint o szigetek lakói
ma már európai módon öltözködnek, hajókat épi-
tenek s a kölcsönös oktatás előmozdítására iskolá-
kat alapítanak és templomokat emslnek.

Fönt a Hitnalaya-hegység havas tetőin, a
tenger szine fölött 7ÖÜO labnyira, hol nehány év
előtt még vadon természet uralkodott, a hol csak
a hinduk vándor zarándokainak sebzett lábai vor-
tek ösvényt: ott ma, miként Jaquemont irja, ogy
Simla nevü fürdőhely épült 60 európai házzal, hol
európai fogatokon, czipőkben és selyem harisnyák-
ban gyűlnek össze egy-egy vendégségre, melyben
európai módon szolgálnak fel s pezsgőt és rajnai
bort isznak. A hol, kevéssel ezelőtt, Uj-Hollandban
a természet még a maga szűzies eredetiségében
mosolygott, és vad gyermekei a müveltség legala-
csonyabb lépcsőjén álltak, hol az idők viszontag-
ságai ellen csak nehány lehajló faágat használtak
és a tenger csigáival táplálkoztak: ott ma európai
városok fényiének, nagyszerü hotelekkel, kávé-
házakkal, tekeasztalokkal, olvasótermekkel és ló-
futtatásokkal.

A fölszámithatatlan előnyök, melyeket az
egyesek a népek növekvő forgalmából nyernek, s
az ezzel együtt emelkedő polgárosodás, nemcsak
a testi jóllét, hanem a szellemi élet tekintetében
is, könnyön elenvésztethetik a növekvő egyhan-
gúság miatti aggodalmakat. Sőt merjük állitani,
hogy a polgárosodás nem hogy az egytormaságot
mozditaná elő a népek között, sőt inkább a főbb
nemzeti különbségeket annál jobban kiomeli.

Ugyanis nem szabad figyelmen kivül hagy-
nunk, hogy a müveltség sok szellemi erőt ébreszt
föl, melyok azelőtt szunnyadásban voltak, és hogy
ezáltal számtalan egészen uj viszonyok állanak
elő. Ugyde a fölébredt szellemi tehetségek nem
mind egy irányban fejlődnek. A<, uj viszonyok
nem maradnak mindenütt egyformái;, és igy -az
egyformasággal egyidejüleg egy rakás uj különfé-
leség is áll eiő, meiyek még a régi különbségeket
is jóval tulszárnyalják. Ki fogja kétségbe, vonni,
hogy ÍIZ angol és franczia nemzet között jóval
nagyobb különbség uralkodik, mint a guineai és
mozambique-i néger között, vagy pedig a külön-
böző vad indián törzsek között .Brazília belsejé-
ben? Igy tehát nincs miért attól tartanunk, hogy
földgömbünk akár lakóit, akár természeti termé-
nyeit illotőleg ékes és kedves változatosságát va-
laha olvosziti, s annak helyébo az unalmas egyhan-
gúság szinét fogja magára ölteni.

Schouw után Sámi Lajos.

E IU 1 é k-j e g y z e t« k.
1866-tól 1868-ig.

Jetzenöy Miklós tartalékos gyalog káplártól.
CV<;
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Trieszt.

Trieszt hegyoldalban fekszik, egy része a hogy
lejtőjén. Az utczák tiszták s páratlan remekül
kövezvék, de nem csoda, mert a közel hegyek bő-
ven szolgáltatják az anyagot hozzá.

Ékes muzeum, jeles olasz szinház, pompás
kereskedelmi, konzulátusi, raktári s magán épü-
letek diszesitik a 104,000 lakossal dicsekedő vá-
rost, melynek különben vidéke is fölséges.

A kikötő árboczerdején keresztül a szelek által
gyakran fölkorbácsok tenger hullámait látod, ezek
fölött viharmadarak sorege röpköd ide s tova,
zsákmány után le-lecsapva, a messziről jövő ha-

jósok sietve igyekeznek ilyenkor a kikötőbe, hova
esténként a világító torony magasan lángoló tüze
is vezényli öket; jobbra hegyoldalban a tündéries
Miramare palota tündöklik, határtalan kilátással a

nagy tengerre, ettől távolabb az Olaszország felé
vonuló s&ság, virányos ligeteivel, az egyes fal-
vaknak ágaskodó tornyaival.

Hogy Trieszt nagy koreskedő város, ezt tanu-
sítják a kikötőben ezrenkent hemzsegő zászlós-
vitorlás hajók, ezek csatornákon az utczákba is
behatolnak, hogy drága terheiket föl- vagy lerakva'
a világ minden tájai felé ismét elszéledjonek. És
ezek körül a mogszámlálhatlan sokaságu koreskedő
nép jobbra-balra mozogva, a legkülönfélébb nyel-
veken beszélve, vélnéd: ujolag akarja ismételni a
bábel zavarát!

Azonban Trieszt városa rajza hiányos volna,
ha az itten őszi hónapokban gyakran uralgó kelle-
metlen bora szélről nem tennénk emlitést. A vihar
e hatalmas eleme nemcsak a tengerbe terjesztett
védgátakon keresztül, hanem a szárazföld felől is
a különben nyilt kikötőbe hatol, s roppant erejé-
vel hajókat horgonyaiktól fölszabadit, egymáshoz
csapkod s ez által tetemes károkat okoz.

A védgátak közül a közel 200 öles hosszu
móló a kikötőt nyugot-és délnyugotról oltalmazza.
Mária Terézia által épittetett. A triesztiek ked-
vencz sétahelye ez, hol az üde tengeri levegőt él-
vezik. A csudaszép világító torony szintén e
mólónak tengerbe nju^ó végén emelkedik. A többi
öt védgát közül az 1797-ben épitett „San-Carlo"
legnagyobb. A kikötő északi részén van még né-
hány molo, melyek „porto-sporco" néven ismere-
tesek.

A Lloyd gőzösein kivül hadi és kereskedelmi
hajók horgonyoznak itt, utóbbiak közül különösen
föltűnök a görög hajók kirivó szineik által, ezek
ide keletről fügét, mazsola-szőlőt, olajat s egyéb
terményeket szállítanak.

Indulás Grátzba, búcsú az olaszoktól.

A szépségéről s egészséges vidékéről dicsér*
stájer fővárosba ezredünk oktober 21-én indult'
miután zenénk már jóval előob odautazott, az indó-
házhoz a 23-ik vadászzászlóalj zenéje kisért.

Trieszt ékes villái közül alig bontakozva ki,
a tengerre büszkén tekintő Miramaro palota mel-
lett haladánk el, aztán pedig utunk hogyek közé
kanyarodva, sötét alagutakon keresztül Nabrezina
bérezés vidékére vezetett.

Styria igen festői vidékeket tár a szemléiő
elé, a rengeteg erdőkkel boritott hegyek, az apró
falvakkal hintett völgyek egymást kellemesen
váltják, regényesek; de Olaszrországédenkertének
szépségét fölül nem múlják.

Gratz vagy Gratz

az 1866-ki összeírás szerint 74,146 lelket számlál,
kik kevés szlovént s olaszt kivéve, jobbadán né-
metek.

A Mura vize a várost keresztül hasítván,
rajta a közlekedést az Albrecht és Ferdinánd
lánc/hidak, valamint a Strassoldo s Radeczky fa-
hidak tartják í'ón.%

A belváros a várhegy gyel balparton van.
Nevezetesb épületek itt: az ó püspöki székesegy-
ház, a magas tornyu francziskánus s a városi tem-
plom, az ódon külsejü országháza, a helytartó laka,
a városi szinház, az universitás épülete, a keres-
kedelmi akadémia, a polgári s katonai kórházak, a
Joanneum (muzeum) gyönyörü botanikus kerttel,
a főőrállomási épület a főtéren.

Balparti külvárosok: Andritz számos gyár-
ral és malmokkal; Grábon szentegyházzal; Gei-
dorf; Harmsdorf; St. Leonhard " templommal;
Műnzgrábon kéttornyú szentegyházzal; Liebenau
katonai nevelőházzal.

Jobbparti külvárosok: Mura-külváros a két-
tornyú Mariahilf, továbbá az irgalmasok és a
csinos sz. Pál templomával, a vasuthoz vezető
pompás, többnyire három emeletes épületekkel
dicsekedő Anna-utczával; Lend nagy vásártérrel;
St.-Andra a dominikánus templom s laktanyával;
Karlau szentegyház- snagy fegyházzal; Grioss az
olaszok templomával s hasonnevü térrel.

A grátzi vár a város közepén egy árnyas
sétányokkal keritettmagíisbérczhogyen omladozik.
A még ép vártoronyban egy 1583-ban öntött 160
mázsás harang van, a nép Lizá-nak nevezi. A
tüzet jolző vésztorony 6 ágyúval s a- kellő le-
génységgel szintén itt emelkedik. A kilátás innét a
városra, valamint a Vidéki erdős hegyek, a köstingi
váromladék, a nyári kéjlakok, gyárak, a raariathali
kéttornyú szentegyház s a kígyózó Mura folyó
völgyére leirhatlanul festői.

A városnak szépsége, egészséges alpesi leve-
gője sok főúri családot, nyugdíjas tisztet s magán-
zót vonz ide, kik többnyire Gráben, Geidorf,
Harmsdorf, St.-Leonhard külvárosoknak terje-
delmes kertekkel kerított palotáiban laknak. A

belvárost keritő nagy sétatérről — hol többnyire
uj három emeletes épületek diszlenek — St.-
Leonhardba az „Erzsébet-utja" vezet, ezen utcza
nemcsak hossza és egyenessége, hanem pompás
palotái által is a város legszebb és legélénkebbi-
kénok méltán nevezhető.

A már emlitett nagyobb részt gesztenyefaso-
rokkal beültotett sétatér — hol a csinos evange-
likus templom és Thália szinház van oly tágae,
hogy azon akadály nélkül tartatnak a hadi gya-
korlatok.

A mulatóhelyek minden irányban számosak.
St.-Leonhard közelében illatos fe'nyvesek közt a
,,Hilmerteich" tava ragyog, naponta ügyes zené-
szek mulattatják itt a közönséget, mely a jó italon
kivül nyáron csolnakázás, télen pedig korcsol}"á-
zásban talál szórakozást.

A várostól félórányira fekvő Puntigam hires
sörével, Frohnleiten hideg gyógyfürdőjével egy-
szersmind vasuti állomáshelyek.

Az eggenbergi várkastély pompás vadaskert-
tel, az egy órányira eső Tobelbal gyógyfürdő
csinos épületekkel és kellemes alpesi vidékkel
dicsekedik.

A gyárak közt a szegedi születésü Kőrössy
vasgyára legnagyszerűbb, 400 állandó munkás
talál itt foglalkozást s ogy három emeletes épület-
ben lakást.

Vannak itt még számos szesz-, papiros-, vas-,
kávétisztáló — s egyéb gyárak, lisztes és lőpor-
malmok, többnyire a Murának a városban szétágaz-
tatott csatornái által hajtva.

A becs-trieszti vaspálya a város nyugati
szélén vonul el, csinos indóházzal, melytől
nem messze van a köflachi szénszállitó vaspálya
raktára.

A földmivelés, szarvasmarha-tenyésztés virág-
zó. Felső-Styriában kevés szőlőt, de annál több
gyümölcsöt termesztenek, melyből aztán a gyü-
mölcs-must késiül, itezéje ennek 5—6 krajczár.

A stájerek kedvelik a tyrolias viseletet, a köz-
nép leginkább szűk ezarvasbőr nadrágban jár. A
magas hegyek lakói közt sok golyvás találtatik.

Apró jegyzetek.

1866.

Ponte di Piave. Julius 14. A Piavo folyóban
fürdés. Egy szép kerttel és szobrokkal dicsekedő
két emeletes mezei kastély napórája alatt ezen latin
fölirat olvasható: „() miseri! dutn tempus adest,
cognoscite tompus!" (,,Ó nyomorultak! mig ideje
van használjátok az időt).

Palmanuova. Augusztus 14. A környékbeli
Felleti?, Porpetto, Sottoselva, Sovegliano, Strassol-
do, Cervignano és St.-Joanniz községok kikémle-
lésére őrjáratok rendeltetvén, századunk a négy
utóbbiban járt s az olaszoknak a fegyverszünet kö-
vetkeztében Udinébe s a Tagliamento vize mögé
történt kivonulásáról értesült.

Cantinare löporraktár (Trieszt mellett.) Ok-
tober 17. Itt vagyunk őrsön 18-áu. Kellemetlen
bora szél. A tenger rettenesen háborog.

Bécs. Deczembor 8. Egy katonai transporttal
érkezés. A roppant havazás folytán vonatunk a
Semmering hegyén többször fönakadt. Holnap
visszautazás Grátzba.

Gratz. Deczember 16. Irodába rendolttttem
a 3-ik zászlóaljhoz.

1867.

Marburg. Május 17. Tegnap érkeztein ide egy
katonai transporttal. A város egy minden oldalról
szőlőhegyekkel keritett völgyben fekszik, melyet.
a sebesen folyó Dráva szol keresztül. Számos csi-
nos épület vau i t t , melyek közül a katonai
székosegyház föltünő magassága által kiválik. A
Dráván keresztül fahíd vezet. A város keleti szélén
van a bécs-trieszti vaspálya remek vashidja és
indóháza. A lakosok nemzetiség tekintetében
németek és szlovének — feles számmal. Több
gyár, malom a Dráván.

Kalksdorfi löporraktár. (Grátztól 4 órányira.)
Julius 15. ö t napi őrállomásozás után ma vissza-
térünk Grátzba. Az itteni őrs áll 1 altiszt, 2 sza-
bados és 15 közkatonából.

Bécs. Aug. 7. Ujonczokkal és szabadságos
katonákkal ideérkezvén, megszemléltem a császári
lakot, sz. István templomát, a muzeumot, a roppant
terjedelmü arsenált, a vársánezok helyén (az u. n.
Ringstrassé-n) fölépült palotákat s egyéb neveze-
tességeket.

A vonattal utazás Bécstől Grátzig 8 óra
hosszat tart, melyből 3 óra a Senainering hegyére
esik. Az utóbb említetten kivül következő állomá-
sok emelik ezen ut élve/.etességét: az I. Napoleon

ütközetéről omléke'otes Wagram; a jó borokkal
dicsekedő Wösslau; a bad^ni hires gyógyfürdő-
hely; a csinos Bécsújhely, hol a vaspályának egy
ága Sopronba vezet; Mürzzuschlag és Bruck vá-
rosok erdőkoszorushegyeikkol, régi várromjaikkal.

Gratz. Oktober 1. Zászlóaljunk a dominiká-
nus laktanyából a vasut melletti Lazarethbo köl-
tözött. A „Politikai Újdonságok"-™ előfizettem.

Semmering. Oktober l l . Bécsbe tegnapelőtt
ujonezo^at vezettem. A Sotnmeringen az állomá-
sok, alagutak es áthidalások ekként következnek :

Glognitz állomás van a hegy lábánál.
Paierbaeh állomásnál hosszu áthidalás (via-

duct), aztán három alagut. Utolsó fölött épületek.
4-ik alagut átellenében hegyormon váromla-

dék.
5-ik után Kl-'tnm állomás, több száz ölnyi

mélységbe tátongó várromjával, hol sziklák közé
szorulva hasonnevü falu házai fehérlenek.

6-ik után két hosszu áthidalás. A vonatok
lámpásai a következő hosszu alagutak végett meg-
gyujtatnak.

9-ik után Breitenstein állomás.
11-ik után 1, a min'egy 50 öles csúcsos szikla

alatti 12-ik alagut után 4, a 13-ik után ismét 1
áthidalás. Hóval födött hegyormok minden irány-
ban.

14-ik alagut. Áthidalás. Semmering állomás,
mint a vaspályaut legmagasabb pontja. A semme-
ringi lakosnők fenyőbokorra tűzött havasi virágok-
kal s gyümölcsösei kínálnak.

Sommering elhagyása után a gőzös lefelé
kezd haladni s Alsó-Ausztriából Styriába tér.

A 15-ik alaguton ' 4 órán fölül tart az átha-
ladás. Innét kibukkanva az utas csakhamar a
völgy bon Spttal falu alatt találja magát, s Mürz-
zuschiagtól — melynek csinos indóházánál fél órát
szünetel — a Mürz-,Brucktól pedig a Mura folyó
kies völgyében folytatja utját, Grátzig.

Laibach. Deczember 4. Katonai szállítmány-
nyal érkezés.

Laibach Krajna tartomány fővárosa. Számos
templomai kőzül a kéttornyú püspöki székesegyház
ugy külsőleg mint belsőleg leggazdagabban ékesí-
tett. Vau itt szinház, kath. főgymnásium, több nagy
laktanya, kórház, szép vasuti indóház, a Laibach
folyón derék hidak, légszesz világítás. Az utczák
novei szlovén és német nyelven vannak fölirva. A i
város közepén íiiagáuálló hegyen omolkedik a festői ;
kinézésü várkastély, hol katonaság laktanyázik.
Laibach keleti oldalán regényo3 hegyláncz vonul,
nyugoti oldalán pedig csinos falvak, szerény mezei
lakok, termékeny szántóföldek, csörtető patakok
és sötétzöld fenyvesektől boritott sikság terül,
melyet minden oldalt távolról magasan kéklő
bérezek kerítenek.

Gratz. Deczember 18. Gratz vidékén a hava-
zás beállta óta (decz. 4.) kömény hideg uralkodik,
a kocsik kerekei csikorogva forognak a fagyon, a
Mura vizo zajlik a jégtől, de roppant sebes folyá-
sa miatt állandó jégboritékot nem kaphat. Itt már
beállott a hideg szeptember 23-án, midőn a váro3
északi részén huzódó 6,000 láb magas ,,Scheckl"
hegy fehér hótakarót kapott. Ugyan e napon ha-
talmas hadgyakorlatunk volt az 5 órányira fekvő
Wildon falunál, hol dandárunk a Marburgból
érkezettel összeütközött; este a falu alatt táboroz-
tunk, másnap pedig visszatértünk Grátzba. Külön-
ben a fáradalmas maneuverek nemcsak e két napon,
hanem egész augusztus és szeptember hónapokban
tartottak.

A grátzi dandár áll a 7 és 29-ik gyalog, 8-ik
tüzér, 14-ik huszár ezredből, a 10-ik vadászzászló-
aljból stb.

1868.
Januárius hóban kaptuk meg hátultöltő fegy-

vereinket a vasut melletti „Weizer"-féle í'ogy ver-
gyárból.

Márczius 18. Ápril hó 1-én induland a szabad-
ságos transport Torontálmegyébe, az 1862-től
1864-ig besorozott altisztek mind szabadságoltatni
fognak, tehát ea is — mint 1863-as — nem sokára
kedves hazámat üdvözölhetem, s ezzel emlékjegy-
zeteimet befejezem.

magyar akadémia által kiadott „Nagy magyar szó- !
tar", melyet Czuczor Gergely és Fogarasi János
állitottak össze. A mi ezeken kivül létezik, az vagy
szakszótár vagy idegen nyelvekhez készitett se-
gédkönyv, de nem kizárólag magyar.

Hogy azonban Kresznericset és Kassait meg-
előzőleg is össze volt már gyüjtve egy ily szótár
anyaga, sőt hogy annak előfizetési felhívása is
megjelent: az kétségtelen, habár erről irodalmunk
mindeddig nem is volt értesülve.

Élt ugyanis nálunk a mult században ogy
igen sokat tanult, Európa minden mű volt országát
beutazott, roppant nyelvismeretekkel rendelkező,
de ugy magánéletében, mint kiadott művei ír-
modorában valóban különcz tudósunk: Kalmár
György, a ki vállalkozott e nehéz és nagy munkára
s az anyagot össze is hordta, de hogy mégis miért
nem jelenhetett meg munkája és kéziratai hol lap-
panganak? azt ina már senki sem tudja.

E tudós, — kinek Budán, Pozsonyban, Bécsbon,
Berlinben, Szent-Pétervárott,Genfben, Londonban,
Oxfordban, Halléban, Lausanneban, Boroszló-
ban és Rómában jelentek mög művei magyar,
német, latin, görög, franczia, olasz, angol és zsidó
nyelven — 1778-ban kiadott egy ily czimü verset:
„A — Magjar Helikon, ért és Kástaliák-ért Fel-
séges Mána Theré'siához buzdúlt alázatos ének.
Kalmár Gjörgj által. D. E. P". (8r. 16 számozat-
lan lap. Végén ez áll: „Bécsben Schultz Gjörgj —
Lajos betűivel. M DCC L X X VIII"), melynek
9-dik lapján, hol a szavak származtatását emliti,
igy szól: „a szavak eredetek szármalásának bő-
vebb holyet találunk a szó-származó $ magjarázó
könyvemben (in Lexico EtymologicoJ".

" Ezt irta Kalmár 1778-ban, s már 1781-ben elő-
fizetési felhívását is kibocsátotta, melyet aLugossy j
József urnál Felsőbányán létező példányból, szives j
közlése folytán, a következőkben ismertethetek.

Munkájának czime lett volna: „LexiconHun-
garicum: Addita intorpretationo Latina, in usus
omnium, ea, qua debuit, ratione, etymologhe com- j
paratum et auctum a Georgio Kalmár", de o czim j
csak a mutatványul szétküldözött első iv tetején
áll. Ez első iv A betűtől Abrakon tarisznya szóig
megy s terve szerint az első kötet, mintegy 40
nyomtatott iven, csupán csak az A betüt tartal-
mazta volna. Ebből látható, hogy óriási vállalat-
hoz kezdott, s hogy min mult a megkezdett mun-
kának befejezése? azt ma már nem mondhatjuk
meg; valamint születési idejét, ugy halál-évét
sem tudja senki. Nagyon hihető azonban, hogy
halála miatt szakadt félbe, mert 1781-ben innét
semmi nyoma nincs többé. Valószinü, hogy kü-
lönczségének lett áldozata, mely p. o. a legcsikor-
góbb hidegben som hagyta nyugodni vagy meleg
szobában dolgozni, hanem arra vitte, hogy nyom-
dászának, Trattnernek, valami nyári lakában nya-
kig szalma közó temetve dolgozzék.

I Emliti még Lugossy ur, hogy az Ő példányán
í raj ta van Kalmárnak „sajátkezű irása és universal-
'• alphabétes pecsétje", melynek megértésére tud-
I nunk kell, hogy ő sokat foglalkozott a,,világnyelv"
'• eszméjével, mely 5—6. évvel ezelőtt nálunk is sok
| embert háborgatott, s melyhez ő egész alphabétet
j készitett s azt következetesen használta is. De
nagyon kevés követője akadt, habár e tárgyu mun-

| kai külföldön igen kapósak voltak is.
j Azonban bármily sok hiba rejlett is ezen

emberben, annyi bizonyos, hogy nevezetes mun-
! kára vállalkozott, midőn a magyar nyelv szótárát
i összeállitotta s nyelvünkre nézve örökös kár, hogy
j kéziratai — ha már nyomtatásban nem jelonhe-
j tett meg munkája — elvesztek Azonban még ta-
| lán remélhetjük, hogy ezek előkerülnek, a midőn
I nyelvészeink nem kis hasznát vehetik azoknak.

Eötvös Lajos.

írod donitörténeti kalászát.
i.

A legelső nagy magyar szótár.
,, a a "lagyar irodalomtörténetről szóló mun-

kákat lapozgatjuk: oUő nyelvészeti szótár gyanánt
találjuk Krenruria Ferencznek és Kassai József-
nes a jeien század elsö fölében megjelent átalános
szotarat; közvetlen ezek után omlittetik aztán a

Virág-vasár napján.
Különös jelenség, mit nem első alkalommal

vettünk észre, hogy vallásos népszokásainkat nap-
jainkban már csak a kis gyermekek és azöregasz-
szonyok ápolgatja^ s a hajdanta oly átalánosan,
nem és életkor különbség nélkül működő virág-
vasárnapi virágszedők és barkutartók most csak e
két véglet-rendből telnek ki.

Különben épen ezen két véglet találkozik a
legszebben — í l ov f e r ekességben; még a különbség
is ott van abban, hogy a z egyiket az ismeretlen
utáni vágy lelkesíti, másikat a leélt mult idök
hosszúsága aggasztja a a vége felé közeledő út
rövidsége serkenti — boldogító buzgóságra, mely
hihetetlen jókat igér.

„Boldogok a kik hisznek, mert meg nem csa-
latkoznak."

Virágvasárnapja Jézusnak jeruzsálemi ünne-
pélyes bevonulása emlékére van szentelve; midőn
a szeut város lakosai galyakat, szövetekot torit-
getve s az ifjak és gyermekek virágokat szórva a
megváltó utjára, — rajongó örömmel fogadták az
isteni mestert.

Az egyház az utra rakott galyak emlékeze-
tére barka ágakat szentel; s a nép az elszórt vi-
rágok emlékére virág-tépést rendez.

A kegyeletnek minden kis jele tiszteletre
méltó; hátha azt milliók, száz éveken keresztül
szokásukkal szentesítették s örökségül hagyták a
vele összeköttetésben lévő eszmével egyetemben
buzgó elődök háladatos unokáknak.

Ilyenek közül egy a „barka-szentelési( is, mit
az isten szolgája teljesit mise közben, a két sorban
álló hivek magasra tartott barka-ágain. Az ilyen
barka-ágnak aztán sok „ereje" van a köznépnél.

A ki arról egy ,,barka-szemet" (bolyhos rü-
gye a kis törpe fának, mint a nyárfa rügye)egész-
ben lenyel, annak soha torokfájása nem lesz, s a ki
az ablakába fóltámasztva beállítja, — soha tolvaj
vagyonához nem fér.

Sőt egy kis mese is jár s.rájról szájra a virág-
vasárnapi barkáról, s a ki elhiszi, nagyon termé-
szetesnek találja. Elmondom.

Öreg asszony özvegyen maradt két árvájával,
kiknek egyike édes, másika mostoha fia volt. Az
apjuk, hogy meghalt, hagyott hármukra egy tehe-
net, egy veteményes kertet és ogy egész kenyeret.

A mostoha fiu szeretett volna megosztozni
olyanformán, hogy övé legyen a tehén, testvérié a
kenyér és anyjáé a veteményes. Az özvegy nem
hagyta elosztani. — No várj, gondolta a, mostoha
fiu, majd elosztanád még, ha lenne mit; azzal két
akkorát vágott a kenyérbői, mint a másik kettő.

A kenyér harmadnapra elfogyott; akkor a
tehénre korült a sor, az adott nekik tejet és a kert
zöldséget.

Egyszer a mostoha fiu beeresztette a tehonet
a kertbe, és a veteményesből a 'tehén mindent
kitúrt.

A mostoha fiu örült és fölharagitotta az
özvegyet a tehénre. Adjuk el — ugymond, a pén-
zen akármit vehetünk. Az asszony rá is állott.

A fiu elhajtotta a tehenet a vásárra, de az
árát elkártyázta, elmulatta; aztán haza ment.

Anyjának azt mondta, hogy elvették tőle az
utonáliók s még meg is verték.

Az anya sirt és sajnálta a szegény fiut, a kit
megvertek az utonáliók és ápolgatta vizes ruhájával.

Hanem nem volt mit enni. A második fiu, a
kicsike enni kért, de nem volt már egy falat ke-
nyér, se zöldség, se tej. — A nagyobb fiu örült ti-
tokban.

A szegény özvegy méginkább sirt és akkor
aggodalmában eszébe jutott a „szentolt barka" az
ablakában.

Azt gondolta, hogy abból fog enni és adni
gyermekeinek. Egy barkát maga is evett, a két fiu-
nak is adott.

Éhsége olmult: a kis fiu is jóllakott, de a
mostoha gyermek százszor éhesebb lett a barkára.
Titokban ellopta a szálat, hogy majd a barka-sze-
meket mind le eszi róla. — Mikor a harmadik szemet
megette, kiesett a barkaszál a kezéből és a fiu is
utána esett a földre.

Nem is kelt föl onnét többet; mert a barka-
szemből csak egyet szabad enni, a második szem
már méreg. . . .

Kis gyorek koromban eltanultuk ezt egymás-
tól az iskolában, s,ha jól emlékszem, ol is pusztítot-
tunk közösen egy pár szálat; a hatására már nem
emlékszem, csak az jut eszembe, hogy a szőrös és
pelyhes portékának szerencsés lenyelése után még
két óra mulva is olyan formán éreztem magam,
mintha mégis ott ülne a Corpus dolicti — féluton.

Jó étvágyat kivánok hozzá kis barátaimnak.
Sokkal szobb szokás a másik, mit még mos-

tani fejemmel is szivesen ismételnék, a „virág-té-
pés." Ezt rendesen virágvasárnap délutánján cse-
lokedtük. Egyik gyerekpajtásnál összegyülnek a
fiuk s a házbeli kis leánynál a — kis leányok; jól
tudván, mi gonosz csontok már az időben, hogy
mily körülmények között legszebb a természet.

Az eleven társaság aztán közösen kirándul
az erdő-szélbe, a hol leghamarabb zöldéi a fű, sha
kedvező idő jár, leghamarabb nyit az ibolya, a
vad nefelojts és a gyöngyvirág.

Van ott aztán mulatság, futkározás, nevetgé-
lés, virágkeresés, málévágás, meg a jó isten tudja
hányféle gyerekdolog, a mit a virágvasárnap ro-
vására mind olyan szépen ol lehet követni. Kiki
azzal a kis leánynyal beszélget, azzal áll párnak,
a kit szive, szeme kiván, annak adja az összekores-
gélt virágbokrétát, annak a hajába illeszt egy vi-
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rág szálat, annak a fejéro köt koszorut, a kinok
akar; mégcsak nöm is ütközik meg rajta senki,
nem csufolják érte a gyerekok, nöm beszél róla egész
iskola, mi:.t a Kálmánon, a ki egyszer a főbiró leá-
nyának az ablakán bevetett egy szegfü ^ szá-
lat. Itt nem törődik senki a más dolgával, kiki mu-
lat egész kedvével.

Aztán évek multával hány nagy leánynál lo
van még nyomtatva az imakönyvben az a két szál
ibolya, a mit kis leány korában valakitől kapott, s
talán a kitől még most is kap virágot, de nemcsak
virág-vasárnapján; — és hány talán már emlékét is
elfeledte a gyormek-örömöknek, melyeknek ha
folytatásuk szükségkép nincs Í3, — amegemlékezést
mindig megérdemlik.

A ki valaha átélte a gyormek-ünnepeket, an-
nak, ugy hiszszük, nem fog roszul esni e visszaemlé-
keztetés.

Kivánok nektek kis gyermekek, — kik nyo-
mainkon jártok — örvendetes, boldog virágvasár-
napot. Varga János.

A szevillai dohánygyárban.
A ki Spanyolországban utazik, abban az or-

szágban, mely Havanna birtokával dicsekhetik, I
bizonyosan azt hiszi, hogy ott a
legjobb és legolcsóbb szivarokat
fogja szívni. Pedig nagyon csa-
lódik, mert sehol hitványabb szi-
vart nem lehet kapni, mint épen
Spanyolországban. Ennek pedig
legfőbb oka volt eddig a szigoru
monopólium és tiltó-rondszer, mely
sokat szeretne bevenni, a nélkül,
hogy valamit ki kelljen adnia.
Lehet, hogy az uj kormány sok
egyéb közt ezen a bajon is segit.
Annyi bizonyos, hogy csak ne-
hány évvol is ezelött, ha Spa-
nyolországban valódi havannát
vagy puroszt akart valaki szerezni
magának, kénytelen volt a csem-
pészekhez és dugárusokhoz fo-
lyamodni. E körülményből ma-
gyarázható ki azon átalános el-
terjedés is, melyben ott a papir-
szivarkák részesülnek.

Spanyolország legnagyobb
dohány és szivargyára Szevillá-
ban van, moly képos az egész
országot a szükséges dohánynyal,
szivarral s főképen papirszivar-
kákkal ellátni.

A Guadalquivir kikötőjétől
kevés távolságra egy roppant nagy
terjedelmü négyszögletű épület
emelkedik, mely kivülről inkább
királyi palotához hasonlit, mint
egy ipartolephez, s csakis a fojtó,
átható erős illat figyelmezteti az
elmonőt, hogy dohánygyár köze-
lében van. A gyárt VI. Ferdinánd
épittoté 1757-ben és három osz-
tályu beltere mintegy 30 udvart
foglal magában. Ez iszonyu ter-
jedelmü épület az Escoriál után
legnagyobb az egész országban.

Az elsö emelet kisebb részében a férfimun-
kások dolgoznak, kik leginkább az úgynevezett
puroszokat készitik, mig ollenbon az óriási épület
három hosszu szárnyát, mely egyetlen egy tormet
képez, a női-munkások foglalják el, kik valóban
sajátszerü látványt nyujtanak. Már az ajtó előtt
hallható az a különös zummogás, mely mintha
csak egy megmérhetetlen terjedelmü méhkasból
törne ki, a midőn a küszöböt átléptük, egy perczig
meglepetve állunk mög a bemenetelnél. Előttünk
egy három hajóju magas boltozat áll, moly tele
van nyolez-tiz személyre valo asztalkákkal és
•ezek körül ülnek a dolgozó leányok és asszonyok.
Valami 4500 nő van itt összezsufolva, s minthogy
egy idegen belépte mindig esemény, melyot su-
sogva ád tudtára mindenik a maga szomszédnőjé-
nek, és igy hol egy szék mozdul meg, hol egy kést
vagy ollót ejtenek az asztalra, elképzelhetjük, minő
zajos lehet a fogadtatás.

De legsajátságosabb zajt okoz az a sok száz
olló (tijeras), mely m i n d egy időben végzi köte-
lességét. E tijera-k, melyekkel a szivarok hegyét
szokták levágni, a munkásnőknek ugy szólva jol-
vényoi a egy népdal igy s z o i : „isten mondá:
Ember, a kenyeret, melyet eszel, arezod verejté-
kével fogod megkeresni. Azután hozzá tévé: Te
pedig, szivarcsináló nő, az olló után fogsz élni és

mindig igy fogsz tenni: tris! tris! tras!" (Az olló
hangjának utánzása, mikor vág.)

E teremben az öltözetet illetőleg kissé szaba-
don gondolkoznak, s a kis cigarrerák (szivarké-
szitő loányok) nem igen mutatnak sem szentes-
kedő, sem angolosan feszes, hideg arczot. Bármily
térés és magas is e terem, biz' ott kiállhatatlan
meleg van folytonosan, és aztán a szegény leány-
kák ruháikat is kímélni szeretnék, a mit a falakon
sorba kiakgatott krinolinok is eléggé bizonyit-
nak: csak annyi öltönydarabot hagynak magukon
munka közben, a mennyi épen mulhatatlanul
szükséges. E körülmény montse ki okot, hogy oly
könnyedén vannak öltözve, de szénfekete fürtjeik
közé soha sem felednek el egy-két szegfű-szálat,
dahliát vagy bármi más virágot oda tüzni.

Átalán véve a cigarrerákról nem lőhet elmon-
dani, hogy ők az orényesség mintaképei volnának.
Szokásaikról,erkölcseikről és beszédmódjukról egy
egész külön művet irt egy spanyol iró, hanem
azért ez som tud sok jót beszélni felölök. Azt
mondja, hogy otthon mindig házsártosak és vosze-
kedők; némelyek ugyan ugy viselik magukat, a
hogy tisztességes nőkhöz illik, do mások hetekig
csavarognak tétlenül és iszszák a korcsmákban a
pálinkát, mint a csap. S. L.

Szivarkészitő leányok Sevillában.

E g y v e l e g .
** (Népszámlálás Horvátországban.) Hor-

vát és Slavonországban az „Agr. Ztg." szerint a
népszámlálás eddig következő eredményt mutat
fel: Zágráb 20,637; Károlyvár 5175; Várasd két
faluval egyetemben 10,354; Kaproncza 5785;
Fiumo kerületével 18,809 ; Eszék 17,291; Pozsega
3136; Sziszek 2196; Dalj 5075; Tevja 3038: Di-
akovár 3259 lakossal bir. Zágráb városa 13 év óta
3980, Kaproncza 1039, Eszék 3408, Pozsega 393
lélekkel szaporodott. Károlyvár és Fiume lako-
sainak száma azonban csökkent, mi a hanyatló üz-
leteknek tulajdonítandó.

** (A chinaiak szini-elöadásai.) A chinai szin-
házakban a zenekar a szinészek mögött játszik s a
szinészeknek a zonét kell tulkiabálni. Kinek nincs
oly erős hangja, hogy a közönség a lárma daczára
is hallhassa, elmehet. A szinészek, ha valami vias-
kodás fordul elő, nemcsak tréfából, hanem teljes
erőmegfeszitéssel küzdenek egymás ellen, mint a
római viadorok. A kiamásikat leveri, azt a közön-
ség körülhordozza. Néha oly sebesülten visznek
el o.;y-egy szinészt, hogy nemsokára mög is hal.
Súgóról szó sincs, s egy-egy darab hónapokig tart.
A hallgatóság kedélyesen füstölgetvo nézi mint
vérezik egymást halálra a játszók.

** (Egy ló boszuja.) Tudva levő dolog, hogy
a lovak nemcsak nagy ragaszkodásra, de nagy
gyülölotre is képesek; a jó bánásmódra sokáig
visszaemlékeznek, de a sérelmeket nem feledik el,
s azokért boszut állani igyekeznek. A párisi társas-
kocsizási társulat egyik kocsisa igen kíméletlenül
bánt lovával. Az állat, midőn az istállóba vissza-
vezették, mig többen voltak jelen, igen csöndesen
viselte magát, do alig távoztak el a jolenvoltak,
kötőfékeiből kiszabaditá magát, a kocsisnak osett,
azt földre tiporta s fogaival kegyetlenül marczan-
golni kezdette. A segéiykiáltasaira olősereglett
kocsisok csak nagy nohezen tudták megmenteni,
s ápolás végett a kórházba kellett szállitani.

** (Repülő béka.) Hogy repülő evetek, repülő
halak léteznek, azt régóta tudjuk; de hogy repülő
békák is legyenek, arról csak legujabban értesü-
lünk "Wallace, angol tudósnak a malayi szigeteken
tött utazása leirásából (1869). Borneo szigetén
Wallacehez egy chinai munkás 4" hosszu nagy
zöld békát hozott, melyot ez egy magas fáról le-
szállani látott. A békának jó hosszu ujjait vékony
hártya köté össze, ugy hogy a kiterjesztett lábak
területe nagyobb volt, mint a testé, melyot külön-
ben igen nagyra tudott fölfujni. Az állatnak zöld
háta, sárga hasa volt, az ujjait összekötő hártyán
fekete-sárga csikók tarkáztak. Egyik-egyik hátsó

lába 4D"-nyi, a mellsők pedig
2—2G"-nyi területet foglaltak
ol. Az ujjak hegyén levö nagy
taplemezok azt bizonyitják, hogy
ez állat a fákra kúszó békák so-
rába tartozik. Nem igen hihető,
hogy az ujjak közt kifeszitett
nagy hártya csupán úszásra szol-
gálna; az állat azt mindenesetre
esernyő (Fallschirm) gyanánt is
használja. Wallace tapasztalata
még azért is nagyon érdekes, mert
azt bizonyitja, hogy a lábujjak
nemcsak kúszásra és úszásra, de
még repülésre is átalakulhatnak.

*% (12,000 frtos szamár.)
Különös per és még különösebb
itélet képezi most Nagy-Váradon
a közbeszéd tárgyát. Lederer Dá-
vid kereskedő és jószágbérlőnek
Nagy-Zomlin nevü bérelt pusztá-
ján elfogtak mint mezei kártevőt
egy vemhes szamarat, moly, mint-
hogy a füles által okozott kár
mög nem téríttetett, ki nem ada-
tott a törvény szerint előirt 3
nap után, s mivel a cselédek nem
tudták, hogy a törvény ugy ki-
vánja, Bálám állatja be sem je-
lentetett a bíróságnál. A csacsi
tulajdonosa úgynevezett „girás-
per"-t inditott Lederer Dávid el-
len, mely kimeneteléig két évig
tartott, és melynélfogva felperes a
behajtástól számitott időtől kezd-
vo mindennapra 3 girát, azaz 12
ezüstfrtot kért a visszatartott ál-
latért, moly napi „honoráriumot"
Biharmegye polgári törvényszéke
oda is itélt felperesnek, ugy hogy
az egészen komolyan tartott ité-
let szerint Lederer Dávidnak ez

idő szerint sem többet, sem kevesebbet nem kel-
lene fizetnie, mint 12,000, mondd: tizenkétezer
osztrák értékü frtot.

** (A harangszó hatása.) Három felvidéki
tót atyafi, írja a „Tiszavidék" — erősen összoszól-
lalkozott Nyíregyházán, a czivakodás hangja
fokonként erősebb, durvább és kíméletlenebb lett,
a szemek mind mérgesebbon kezdettok forogni,
az ajkak sápadtak, az arczok neki pirosodtak, a
karok ökölbe szoritva kezdettek feszülni s tisztes-
ségtelen érintkezésbe jönni egymás fejével stb.
Épen azon pillanatban, midőn már véres ütközetet
remélt a néző közönség, a kath. toronyban üti az
óra a tizenkettőt, mire a harangozórá rántja a ha-
rangot: erre a mi tót atyánkfiai elbocsátották
egymást s fóvegeiket lekapva borulnak térdre, és
mintha semmi sem történt volna, mondják el
imáikat. Azt hitték a jelonvoltak, hogy a legalkal-
masabb perczben történt a harangozás s most már
elmulik a csetepaté. De biz itt az imádkozás egy
kis intermezzo volt, mórt az atyafiak elvégezvén
az imát, annál mérgesebben folytatták a szeretet
munkájának gyakorlását t. i. a veszekedést.
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Irodalom és müvészei.
— (Toldy Ferencz „Irodalomtörténeti olvasó-

könyvél'-nek,) melyet Magyar irodalomtörténete
kiegészítéséül, s annak ogyes szakaira való folyto-
nos vonatkozással készitett, második kötete is
megjelent, s ezzol az egész munka be van fejezve.
Maga az irodalomtörténet kézi könyve akadémiai
nagy jutalmat nyert, s a jelen olvasókönyv annak
elválhatlan részéül tekintendő. Nemcsak felsőbb
iskolai használatra, hanem irodalmunk s irodalom-
történetünk minden barátjának ajánlható, ha Toldy
ily szakbeli dolgozatai átalában ajánlásra szorul-
nának. E második kötet ára is, mint az elsőé, 1
frt 50 kr. Kiadta az Athenaeum.

— (Az Athenaeum kiadásában) ujabban meg-
jelentek: Greguss Gyuláról, Greguss Ágost. A
Kisfaludy-társaság ez évi közülésében felolvasott
emlékezés. E meleg testvéri szivvel s amellett ha-
tározott művészi érzékkel irt emlékbeszéd, mely
felolvasva is oly átalános hatást tett,most olvasva
kétségkivül még nagyobb s átalánosb hatást teend.
A korán elhunyt nagy érdemü s még nagyobb
reményekre jogosító iró és tudós emlékezetét mél-
tóbban alig lehetett volna megujitani és örö-
kitni. A csinosan kiállitott füzet ára 30 kr.

Az uj testamentum magyarázata. Kézikönyv
helv. hitv. néptanitók számára; németből forditot-
ta Krób Pál, néptanitó. — Az 1868-ki népoktatási
tőrvény a hittani oktatást a többitől elválasztván,
szükségkép vonja maga után azon következményt,
hogy a vallástanitás, szükebb időkörre szoritva,
annál behatóbb legyen; erre pedig semmi eszköz
nem oly hatályos, mint az uj testamentum olvasása
és magyarázata. Jelen kézikönyv, kizárólag a
tanitó haszálatára, a nagy hirü svájczi podagóg
Scherr Tamásnak, Pestalozzi eszméi legjelesb meg-
testesítőjének kitünő müvét ülteti át tankönyv-
irodalmunkba, —̂ s ajánlatára felesleges is ennél
többet mondani. Ara 1 frt.

** (Hoffmann és Molnár) Eggonberger-féle
könyvkereskedésében jelent meg dr. Pauer Imre
szombathelyi főgymnasiumi igazgató tanártól: „Ta-
pasztalati lélektan." Világos fejjel és tollal irt tan-
könyv, s mintilyennem támaszt magasb bölcsészet-
irodalmi igényeket. Azt hiszszük, meg fogja találni
utját azon körökbe, melyeknek szánva van. A nyolcz
nagy ivre terjedő, csinos kiállitásu mű ára 80 kr.

** (Révész Imre) protestáns egyházi folyóira-
tából, a „Magyar Prot. egyházi és iskolai Figyelme-
zŐből" a márczius és április havi (III. és IV.) kettős
füzet jelent mög, az előbbihez hasonló tartalom-
mal. A füzet legnagyobb részét most is az 1868-
diki iskolatörvény éles, s itt-ott szenvedélyes bírá-
lata foglalja el, tisztán felekezeti szempontokból s
azért átalánosb és magasb álláspontra nem emel-
kedve. A kérdést vitatni nem a mi dolgunk; csak
sajnálnunk lehet, hogy oly tudományos készültség,
minő Révészé, ily tisztán romboló munkára fordit-
tatik. — A füzet kisebb fele irodalmi szemlét ad,
apró jegyzetekben s két levelen prot. hittéritési
tudósitást. A főczikk ezuttal be levén fejezve, na-
gyobb várakozással nézhetünk a következő füzetek
elébe.

** (A „Természettudományi Közlöny,") mely
a nyomdász-strike miatt a mult hóról elmaradt,
most kettős füzetben jelent meg, és bő tartalommal
TI. m.: A nyelv optikája, Thewrewk E-től. A föld-
rengés, Berecz A. A zsilyvölgyi kőszénmedencze,
Winkler B.-tól. A mezőgazdasági vegytan, Károlyi
L.-tól. A hódok. Pompeji, dr. Szabó J.-tól. Vogt
előadásai. As akadémiából, és végül több igen
•érdekes apró közlemény.

•* (Uj zenemüvek.) A Rózsavölgyi-féle műke-
reekedésben megjelentek: „Honvéd-dal", szerzé
Barsi József költeményére Thern Károly, ajánlva
Magyarország lelkes honvédségének, ára 50 kr; s
„Tavaszvirágok a zenészét mezejéről," kedvelt
népdalok, zongorára átírta Poór Vilmos, az első
füzet ára 1 frt.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémia) 2-ik osztályá-

nak ápr. 4-ki ülésében Ipolyi Arnold értekezett
,,Béla király névtelen jegyzőjéről." Egy lengyel
Retorikus azt állitja, hogy Anonymusunk nem más
mint A I i l . századbeli szicziliai költő és történetiró,
Columna; ennek ellenében Ipolyi kimutatja, hogy

T Á R H Á Z .
a névtelen jegyző mindenesetre csak magyar em-
ber lehetett. — Ezután összes ülésben Gyulai Pál
olvasta föl a biráló bizottság jelentését az idei
Karácsonyi vigjáték-pályázatról. Birálók voltak:
Toldy, Greguss, Gyulai, b. Podmaniczky Frigyes
és Pompéry. A jelentés a pályázott 14 vigjáték
közül négyet omolt ki, és pedig első sorban. „Az
udvari bolond" czimü, történeti vigjátékot, továbbá
a „Szinre szint," „Ne fújd, a mi nem éget" és „A
kortesnők" czimüeket.

E müvek valamelyikét kellett a biráló bizott-
ságnak a Karácsonyi-pályadíj 409 aranyával meg-
koszoruzni. Két biráló arra szavazott, hogy adijjne
adassék ki; három, hogy kiadassék, de megosztva
két mű között. Azonban, hogy molyik két mű ré-
szesüljön a 200—200 arany jutalomban, a három
szavazatból álló többség nem tudott megegyezni,
s igy egyhangulag a pályadíj ki nem adásának
ajánlása határoztatott. A biráló bizottság tiszte
csak a bírálatig terjedvén, az akadémia bölcsesé-
gétől fog függeni, hogy a dij az 1871 -ki Karácso-
nyi-pályadíjhoz csatoltassék-e, vagy oz évre külön
tüzessék ki?

— (Kisfaludy-társaság.) Rövid, de érdekes
kis gyülés volt a társaságnak márczius havi ülése,
30-án délután. Gyulai Pál mint a jelenvoltak közt
a társaság legrégibb tagja, elfoglalván az elnöki
széket, egymásután három baloldali képviselő tar-
tott felovasást.

P. Szathmáry Károly egyik készülő müvéből
olvasott székfoglaló értekezés gyanánt egy sza-
kaszt, mely müvének czime ez lesz: „A magyar
regényirodalom története." A felolvasott rész a
regény kellékeiről szól. Taglalja állását az elbe-
szélő irodalom egyéb fajai mellett; párhuzamot ál-
lit a regény és az eposz között; vizsgálja, meny-
nyire szabad a szaktudományok körébe behatol-
nia, s mily határig jogosult az irányregény stb.
Mindezt röviden, minthogy tulajdonkópen az ér-
tekezés csak bevezető szakasznak van szánva egy
irodalomtörténeti könyvhöz. — Második felolvasó
Tóth Kálmán, a ki Lugossy Józseftől, a hirneves
volt debreczeni tanártól mutatott be egy lelkesült
hangon .irott költeményt a „Honvédek"-ről, mely
a „Honvéd-menház könyvében" fog megjelenni. A
veterán nyelvész ifjui tüzzel pengeti lantját, köl-
teményének sajátos versmértéko is öszhangzatosan
van választva az egész vers hangulatához; mutat-
ványul álljon itt egy stropha:

„Délibábos puszta, mint hajnal meghasad,
Felvillog ködéből tündér lovagosapat,
Jámbor pásztornépek
Bérczről alálépnek,
öltvén kemény vasat."

Ezek után Szilády Áron a jeles orientalista
és műfordító érdekes felolvasást tartott az első
perzsa lyrikusról, sirazi Hafizról. Szilády több köl-
teményt is fölolvasott Hafiztól, mely közül kettőt
mai számunkban közlünk. Gyulai inditványára —
a felolvasás végeztével — Szilády Áron fölkére-
tett, hogy a pártolói kiadványok számára állítson
össze egy kötetet Hafizból; a mit Szilády meg is
igért.

Végül a titkár bojelenti, hogy Báron Bene-
dek pesti bankár (állampapírokban) 3000 ft ala-
pitványt tett a társulat számára; s gr. Dessewffy-
né Károlyi Palma 200 frttal, a kereskedő ifjak
pesti egylete ée Barkassy Imre ur pedig 100—100
fttal a társaság alapitói közé léptek.

•* (A nemzeti muzeum) termei vasárnap nyilnak
meg. Ekkor a természeti osztály lesz nyitva, hét-
főn a régiségtár, kedden a képtár. Azontul a kö-
vetkező rendben láthatók az egyes osztályok: ked-
den és szombaton (9 órától l-ig) a képtár; hétfőn
a régiségtár, csütörtökön a természetiek tára.
Minden vasárnap fölváltva más-más osztály lesz
nyitva 10 órától l-ig.

— (Zichy Antal, a nemzeti színháznak ideig-
lenes igazgatója) a nemzeti szinház rendezése
ügyében különvéleményt intézett a belügyminisz-
terhez. E különvélemény a mennyiben részint he-
lyes elveket fejteget, részint az igazgató állását
óhajtja körvonalozni — i g e n érdekes. Zichy elő-
ször is azon véleményének ad benno kifejezést,
hogy az opera különválasztása, illetőleg egy csil-
logó uj operaháznak létesítése a dráma hanyat-
lását eredményezné. Az igazgató állását illetőleg
megjegyzi: hogy ezen állás ne legyen sem sinecura

„méltóság", hanem oroszlánrészt nyerjen mind a
munkából, mind a felelősségből. — Igy aztán a
két tervezett szakvezető állását se tartja mulhatla-
nul szükségesnek, De fölhatalmazást kér arra,hogy
az intézetnek ifjabb tagjait, vagy megbizható szak-
férfiakat hasznos tapasztalatok gyűjtése végett
idönkint külföldre küldhessen. Az irói tisztelet di-
jakra nézve Z. A. az elfogadási dijakat és a ter-
vezett brutto százalék elfogadását nem helyesli.
Az összes költségűket évi 400,000 ftban kivánja
eLőirányoztatni. Óhajtja, hogy a vízvezetékkel
elláttassék a szinház belső része is, mely igy neta-
láni tüzvész esetén mérhetlen bacsü szolgalatokat
tenne. A szini tanodára nézve a dualismus elvét
óhajtaná alkalmazandónak azon kikötéssel, hogy
ott az intendáns tudta nélkül semmi lényeges vál-
toztatás no történhessék. Ezek, ugy látszik, azon
programmot képezik, melyek el vagy el nem fo-
gadásától teszi függővé Zichy Antal intendánsságát.

** (A magyar mérnök-egylet) f. hó 2-ik szak-
ülésében Schulz Ferencz Spanyolország középkori
építészetéről tartott előadást. Folyékony szabatos
előadása, de különösen azon számos és kitünö
figyelemmel készült kézi rajz, melyeket értekező
Spanyolországban léte alkalmával gyűjtögetvén, a
nagy 'számu hallgatóságnak bemutatott, különös
figyelmet ébresztett. Schulz Ferenczet, mint a
bécsi akadémiai Schmidt tanár legjelesebb tanítvá-
nyát, a „bécsi szépművészeti akadémia" küldötte
ki a spanyol középkori épitészet tanulmányozása
végett, honnan nehány év előtt visszakerülvén ,
Pesten telepedett meg, és mint magánépitész m ű-
ködik. O van megbízva Vajda-Hunyad várának
helyreállításával is. Schulz Ferencz előadását ren-
des választmányi ülés követte, hol a többi tárgy-
sorozat között a technikai műszótár kiadása korül-
vén szőnyegre, a szótár tartalmára nézve a
bízottság programmja némi módositással elfogad-
tatott, s összeállitásával Domanitzky István mér-
nök és honvédfőhadnagy bízatott meg.

** (A pesti hazai elsö takarékpénztár) (ápr.
4-én tartott közgyülésén az igazgató testületre
történt szavazás eredménye: Szavazott 130
részvényes, kik összesen 377 szavazatot képvisel-
tek. Igazgatóul minden beadott szavazat Hajós
József urat választotta. Választmányi tagokul, a
mult évi választmány tagjai ujból megválasztattak,
s a 45. szám következő uj tagokkal egészittetett
ki: Capdebó István, Fiuk Ede, Gschwind M. G.»
Gyöngyély János, Kollarics F., Nádossy György,
Pilisi Béla, Polgár Mihály, Pordán Imre, Schnei-
der I.

Mi njság?
— Lapunk szerkesztője engedélyt nyert a

gróf Batthyány Lajos temetésének rendezésére
kiküldött Pest-városi bizottságtól arra, hogy a
Ferencziek sírboltjának belsejét, hol jelenleg a
dicsőült hamvai uj koporsóba zárva s lepecsételve
őriztetnek, s honnan azon sírhely is nyilik, melybe
a holttest eddig befalazva volt, — a „Vasárnapi
Ujság" számára a helyszinén lerajzoltathassa. A
fölvétel, egyik kitünő művészünk által, folyó hó
6-án történt meg, a városi bizottság két tagja ea
a Ferencziek érdemes zárdafőnöke jelenlétében. A
készülőben levő képet már közelebbi számunkban
reméljük adhatni, — megörökitendők vele azon
néma sírhelyet, hol a haza vértanujának tetemei
husz évig pihentek, elrejtve az ellenséges hatalom
elől s föl nem kereshetve a honfiúi kegyelet által.

*• (A képviselőház) ápr. 7-én tartott zárt
ülésében a husvéti ezünetre nézve azt határozták,
hogy a jövő hétor. még lesz egy ülés a törvények
kihirdetésére; azután a ház elnapolja magát, 8
első ülését ujra ápr. 26-án fogja tartani.

•* (A Csokonai-szohor) választmánya Debre-
czenben elhatározta, hogy a szobor még ez évben
fel fog állíttatni, a keleti vagy kis emlékkertben.
A felállitási költségek fedezésére augusztusban
műkedvelői előadás rendeztetik, s 40 arany pálya-
díj tüzetett ki a szobor leleplezési ünnepélyén sza-
valandó költeményre. A pályamüvek augusztua
15-éig küldendők az emlék-társulati elnök, Zsom-
bory Imréhez Debreczenbe. A Münchenben készen
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levö szoborról nagy elismeréssel szólnak azok, kik
látták, s egyaránt dicsérik benne Izsó művészetét
8 a müncheni öntöde ügyességét.

** (A dalár-egyesület) által kitüzött férfi-
négyos pályázaton az Erkel Sándor pályaműve
(„Győzzön a jobb" jeligével) lett a győztes. Erre
a dalárdáktól beküldött harminczhét szavazat kö-
zül tizonhét esett.

** (Amerikai konzul Pesten.) — Kauzer Jó-
zsef István pesti épitész, ki az északamerikai egye-
aült államoktól konzulsági ügynöki megbizatást
nyert, ez állásában felsőholyről megerősítést nyert

•* (A pesti egyetem) sebészeti tanszékére (Ba-
lassa utódjául) dr. Kovács József neveztetett ki.

— (Jótékonyság.) „Az orsz. ev. árvaegylet'
igazgató-választmánya márcz. 31-én ülést tartván,
az elnökség következő jótékony adományokat je-
lenté be, melyek időközben befolytak, u. m.
Beőthy Lajos első alispán ur nagylelkűsége foly-
tán néh. gr. Gyulay Albert hagyatékából 1000 frt
alapítványul; — Zsigmondy Pál ur és nejo:
Jármay Vilma úrhölgy 2 db. posti ker. bank zálog-
levoleiben 100—100 frt szintén alapítványul, és az
adósságok törlesztésére 300 frt; — Horváth Elek
ügyvéd ur 120 frt, mint bizonyos csődügy befeje-
zése alkalmából kieszközölt kegyadomány; — a
„Buda-Pest fővárosi egyesült takarékpénztári
egylet" részéről 100 frt; a „pesti légszesz-gyári
társulat" részéről 80 mázsa koaksz; — továbbá a
„pesti köszénbánya és téglagyári társulat" részé-
ről 50 mázsa kőszén ; és végre Pfeiffer Constantin
urtól 10 frt — mely kegyadományok hálás köszö-
nettel fogadtatván, a köszönő levelok elküldetéso,
minden egyes kogyadakozó számára, az olnökségre
bízatott. — Elhatároztatott továbbá, hogy a ren-
des évi közgyülés f. é. ápr. hó 13-án d. u. 4 órakor
a szokott heíyon megtartassék, miről az egyleti
tagok ezonnol értesittetnek. — Az elnökség.

** (A miniszterelnök) Hugo Károlynak, a
„Báró és Bankár" költőjének, 600 ft évi dijt utal-
ványozott saját pénztárából.

** (Szinház.) Zichy Antal ur, a nemzeti szin-
ház ideiglenea igazgatója, Bogdanovics Krisztinát,
Hirtling Marit, a férfitagok kőzül Ormait, Szilá-
gyi Sándort, Korbait és Ernazt Henriket a nom-
zeti szinházhoz visszaszerződtetto. Igon méltányos
szerződést küldött ezen fölül Némethy Irmának
is. Szigethy Józsefet jövőre 4000 ft évi fizetéssel,
Felekit, Szordahelyit és Lendvait 3000—3000
fttal szerződtettek. A zenekari tagok fizotését is
fölemelték. Kovács Gyula a nemzeti szinház szor-
galmas tagja a kolozsvári szinházhoz szerződött.

** (A budai nép szinházi) an) hétfőn, a buda-
krisztinavárosi temetőben nyugvó honvédek ham-
vai fölé emolendő emlék javára a „Miatyánk isten"
czimü három felvonásos, németből forditott szin-
művet adták elő. A szerepek nagyrészt gyönge
kezekben voltak. A tiszta jövedelem 4, azaz:
négy krajczár volt!

** (Az erzsébettéri bódénak) is ütött végórája.
Virágvasárnaptól harmadnapra már ki köll köl-
tözködni belőle a német szinészetnek, akkor lehor-
dani kezdik, B május végeig már kő se mutatja
helyét, hogy itt állott a német Thaliának egy
rozzant színje, mely fenállásának utolsó evőiben
annyira igénybe vette az isteni gondviselést a ra-
konczátlan őszi és böjti szelek ellen.

** (Inkognitó.) Egy pesti hirlaptudósitó beszéli
a következő esetet. A napokban egy zöldszemüve-
ges ur kérdezősködött a postán, hogy morre van a
kiadóhivatal. Egy postatiszt durvánelutasitotta. Az
idegen megbotránkozva nézett a postatisztre s
figyelmeztette, hogy másképon kellono ám bánni
az idegenekkel. „Hát ki ön, hogy nekem praelek-
cziókat osztogat az illemről?Tudja-e kivel beszél?"
— „Nincs szerencsém." _ viszonzá az idegen,
zöld szemüveges ur. „Hát tudja meg, hogy én B.
elsö postatiszt vagyok, .érti?" mondá büszkén a
hivatalnok. „Igen örvendok, hogy szerencsés le-
hottem önt megismerhetni, mert én Gorove Ist-
ván koroskedelmi miniszter vagyok. Alásszolgája."

*
* *

(Elveszett pénz.) B. Földváry Lajos elve-
szitett egy csomagot 23,000 ft értékkol. A kapi-
tányság ezt közzé tette, azzal a megjegyzéssel,
hogy a becsületes megtaláló ezer ft jutalomban
részesül. S ime a mogtaláló csakugyan becsületes
volt. A hirdetményt olvasván, érintetlenül elvitte
a hatósághoz a csomagot. A derék ember neve
Kain Illés, Kacsról való, matróz a „József" gő-
zösön.

„*# (Egy szerencsétlen család.) A mult évben
A . . . asszony Budán őreinek megnyitása által
véget vetett életénok. Most ugyanazon nő két fia,
kik közül az egyik őrmester volt a 38. sz. gyalog-
ezrednél, a másik pedig másodéves technikus, Bu-
dán a szent János-hegy tövében agyonlőtte ma-
gát. Szemközt feküdtek egymásnak, a pisztolyok
mollettök, a földbe egy kis faág volt betűzve, s
rajta a követkőző tartalmu papirka: „Két testvér
lehelte ki itt életét testvéri szeretetből. Kérik,
hogy atyjukat, ki a városban lakik, erről tudósit-
sák." A városkapjtányság a kórházba szállittatá
a két hullát; de atyjuk kivánatára az atyai ház-
hoz vitték át.

— (Halálozások.) Zemplénmegye főügyésze
Karossá Endre, volt honvéd-főhadnagy, mivelt
jogtudós, márcz. 25-én hosszas betegség után S.-
a.-Ujhelyen 51 éves korában meghalt, három
kiskoru unokát, hat gyermeket, özvogyet, és jó
emlékezetet hagyott hátra. — Máramarosból is
gyászhirt veszünk. Osváth Pál sugatagi gyógysze-
rész, derék, mivelt férfi, 36 éves korában meghalt.

— (Sorshuzás.) A hitelsorsjegyek ápr. 1-sei
huzásánál következő 16 sorozat soroltatott ki:
1089 1125 1335 1638 1688 1885 1888 1896 1897
2291 2539 2630 2957 3069 3080 és 3»96. A fő-
nyerő 200,000 fttal a 1089. sor 8. száma, második
40,000 fttal 1105. sor 80 sz.; 3-ik 20,000 frttal
2630. sor 34. sz.; továbbá egyenként 5000 frtot
nyernok: 1335. sor 78 szám és 3080. sor 56 szám;
gyenként 3000 frtot: 1888. sor 4. szám és 2539.

sor 68 sz.; 1500ftot: 1089. sor 96. szám és "2291.
sor 42 sz.; 1OOO ftot: 1105. sor 37 ar,., 1885. sor
34 sz., 1897. sor 39 sz. és 2291. sor 67 sz.; végül
400frtot: 1089. sor 27 sz., 1105. s. 19 20 66 és 95
sz., 1638. sor 61 67 79 és 94 sz. 1688. sor 26 60
76 és 84 sz., 1885. sor 4 68 91 és 98 sz. 1888. sor
10 28 és 37 sz., 1896. sor 2 15 és 22 sz , 1«97. sor
46 sz., 2291. sor 65 sz., 2539. sor l l és 18 sz.,
2630. sor 38 sz., 3069. sor 72 74 78 97 és 99 sz.,
3080. sor 9 61 és 66 sz. és végül 3896. sor 40 sz.

többi, itt elő nem sorolt 1550 nyerőszámra 176
frt nyeremény esik.

Nemzeti szinház.
Péntek, ápr. 1. „Bang és szerelem." Vigjáték 3 felv.

Irta Legouve. (Helvey Laura k.a. szerződött tag follépteül)
Szombat, ápr. 2. ,,A troubadour." Opera 4 f«lv. Zenéjét

szerz. Verdi. —. (Singer Anna k. a. föllépteiil.)
Vasárnap, ápr. 3. „Aesopus." Vigj. 5 felv. Irta Rákosi.

— (Földéni/i B, vidéki szinész és Rákosi Szidi k. a.. szer-
ződött tag föllépteiil.)

Hétfő, ápr. 4. „Az idegesek.1' Vigjáték 3 felv. Irta
Sardou; ford. Feleki.

Kedd, ápr. 5. „Hamlet.11 Opera 5 felv. Zenéjét szerz.
Thomas Ambéoise.

Szerda, ápr. 6. „Paul Jones a kalóz." Dráma 5 felv.
Irta Dumas S. ford. Egressi B. — (Ardayné Hervey Ida
assz. föllépteiil.)

Csütörtök, ápr. 7. „A sevillai borbély." Vig opera 2 felv.
Zenéjét szerz. Rossini.

Szerkesztői mondanivaló'
— Pest T. B. A név csakugyan nem határozó nálunk.

S ha a költemény egészeu oly szép volna, mint e végső
négy sor :

„Bolyongva bolygunk messzi, messzi,
Csak a sötét ború kisér,
Nyomunk is el fog egykor veszni,
Mint a homokban a kis ér."

szivesen közőlnök — De a költemény nagyon elvont, tul-
ságos benne az eszmélkedő elem, s nem sikerült a*rt a ke-
dély melegével költészetté olvasztani. Várunk mást.

- - T.-Roff. M. S. Petőfi leiró költeményeiben on
kétségkivül a legjobb példányt választotta. De a legjobb

példányok utánzása is — csak utánzás. Önálló fölfogásra s
modorra törekedjék és egyénit adjon — a leiró költészetet
jogosulttá csak az erős alanyiság teszi.

— Szeged. Gl. M. Gyöngék.
— Eperjes. E. O. Nem erősebbek,
— Bordalok. Hallatlan sületlenségek.
— Igal. B. S. A családi képekben igen kevés és seké-

lyes a „psychologia." — íly kezdetleges dolgok nem valók
nyomdafesték alá.

— Pozsony. D. P. Valami énekes- vagy falusi ima-
könyvben helyet foglalhatna; de afenköltebb vallásos köl-
tészettől ihletet kivánunk.

— S. S. Igen sajnáljuk hogy a harmadik kisérlettel
sem engedhetjük czélhoz érni. Az elsőnek elsö nyolcz sora
igen csinos, de a két ereklye további leirása a köznapiságon
egy vonallal sem emelkedik felül. Egészet alkotni — erre
törekedjék.

SAKKJÁTÉK.
541-ik sz. f. — Loyd Samutól.

(Sakktréfa.)
Sötét.

ga b o d e
Világos

Világos utolsó huzását visszavonja s a helyett egy húzásra
mattot mond

Az 536-ik számu feladvány megfejtése.
(Loyd Samutól New-Yorkban.)

(Amerikai Sakk dió.)

Világos. Sötét.
1. Va5 - ed . . . . . . . tetszés szer.
2. V vagy H, vagy gyalog ad mattot.

IIely«-s*en fejtették meg: Veszprémben,:Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. —Miskolczon: Czenthe
József. — A pesti sakk-kör.

HETI-NAPTÁR.
Hónapi, és

hetinap
Katholikus és protestáns

naptar

Vasár
Hétfó
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént
Szóm.

Április
B 6 Virágvas.
J-«eo pápa
Gyula pápa
Jusztin j
N. csütörtök
N. pintek ©
N. szombat

B 6 Virágv.
Arszlán
Gyula
Ida, Tiborcz
Nagy csüt.

pent.
szomb.

Görög-orogB
naptar

Márcz, (ó)
29 D 5 böjtben
30 Klimachus
31 Hypatius

1 Április
2 Matrina
3 Titus
4 Nicetas

Izraeliták
naptara

Nisan S.
9 Methuz

10 Böjt ]
11 Manassz.
12M]hály
13 [estvéje
14 HUÍV. elö-
15 32. Sabb

N a p

hossza

f.
20
21
22
23
24
25
26

kél

ó. p.
5 22
5 21

1919J5
18!5 17
1715 15
15 5 14

Hold váltocasal. ® Holdtölte 15-én éjjel l l óra 42 pereikor

nyüg.

ó. p
6 41
6 43

H o l d

hossza kél nyüg.

f.

125
139

6 44"153
6 45 lt>8
6 47 183
6 48 198
6 50,213

P-
49
30
37
12
12 i
29,
50 j

ó. p.
l l 51
este
2 13
8 43
4 54
6 16
7 38

ö. p
2 36
3 15!
8 52|
4 23!
4 54
5 21
5 49

Elöfizetési felhívás

A VASÁRNAPI UJSÁG
és

Politikai Ujdonságok-ra
(„Országgyülési Beszédtár"-ral s más rendkivüli

mellékletekkel).
Postán küldve vagy Budapesten házhoz hordatva.

A két lap együtt:
Évnegyedre (ápril—junius) 2 ft. 50 kr.
Félévre (ápril—szept.) 5 „ — „
Három évnegyedre (ápril—decz.) . . 7 „ 50 „

Csupán a Vasárnapi Ujság:
Évnegyedre (ápril—junius) 1 ft. 50 kr.

Csupán a Politikai Újdonságok:
Évnegyedre (ápril—junius) 1 ft. 25 kr.

A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

Heckenast Gusztav,
hírlap kiadó-hivatala £est, egyetem-uteza

4-ik szám alatt.

T A R T A L O M .
A spanyol fejedelmek párbaja (két képpel.) — Háfiz

dalaiból. — A Hallig-szigetek és lakóik. — Szegény gyer-
mekek ebédje Londonban (képpel). — A különböző nép-
fajokjellemző növényei (vége). — E r a l é k jegyzetek 1866-tól
1868-ig (vége.) — Irodalomtörténeti kalászát. — Virág-
vasárnapján. — A szevillai dohánygyárban (képpel). —
Egyveleg.— Tárház: Irodalom és müvészet. — Közin-
tézetek, egyletek. - Egyház és iskola. — Mi ujság? —
Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk-
játék. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. raagyar-utcza 21. sz )
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HIRDETÉSEK.

Lószőrszoknyák,
3 ft. 50 kr., 4 ft. 75 kr., 6 ft., 8 ft. és

feljebb.

Tournures
!• ft- 30 kr., 1 ft. 75 kr., 2 ft. 80 kr.,

3 ft. 50 kr.

CheniiSettek kivágott ruhákhoz,
1 ft. 20 kr., 1 ft. 75 kr., 3 ft., 5 ft. és

feljebb.

Türseh F.-nél
Pesten, váczi-utcza 19-dik szám.

789 (1—3)

Csak alapos gyógyitás bizto-
sit ntóbajok ellen.

T i t k o s

betegségeket
s tehetetlenséget,

elgyengült férfierőt,
gyakori magömlések, sőt a végképeni
tehetetlenséget katonai és polgári kór-
házakban sikerrel használt egyszerü
módszerrel bámulatos gyorsan és ala-
posan (az ujonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyítja Weiss J. gyak.
orvos és szülész, az itteni cs. kir. gar-
nison fökórháKban kiszolgált osztály-
orvos, minden alkalmatossággal ugy a
titoktartás, mint a gyógyczéíokhoz jól
beosztott rendelő-intézetében Pest,
kis mező-uteza 83. sz. 1. emelet, (a „Te-
réziához" czimzett gyógytár szomszéd-
ságában), bemenet a lépcsőn, naponkint
reggel 1 órától 10-ig és délután 1—4
óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 675 (5—12)

A SerfÖZeS feletti gyakorlatok,
előadások s tanitások; további pá-
linka-égetés, eczet- s serélesztö-
gyártás, moly 10 év óta a mezőgaz-
dasági tanintézettol — Worms-ban
kapcsolatban áll, a mezőgazdasági
felolvasásokkal egyidejüleg, f. évi
ápril 26-án veszi kezdetét.

gPF" Bejelentéseket elfogad, s bő-
vebbi fölvilágositásokat ad

dr. Schneider,
a mezőgazdasági tanintézet s

f'~~ technikai osztály igazgatója
796 (1—3) Worms-ban a/Rh.

Kutya-labdacsok,
Anglia leghirnevesb állatorvosai-
nak évek hosszu során tett ta-
pasztalatai alapján, Kwizda Fe-
rencz János által készitve, Kor-
neuburgban; kutya-betegség,
vidatánez, nehézség, csúzs a ren-
des kutya-betegségek ellen.

U f l p Biztos óvszer a v e -
szettség ellen. ~ ^ K 1

Egy skatulya ára 80 kr.
Valódi minőségben kap-

h a t ó P e 8ten:TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnál, király-utcza
7-dik szám. 753 (7-9)

Elsö cs. kir. szab. gyár, a mesterséges

készitésére,

Trannfelsi Stnmmer Károly lovagtól,
a cs. kir. kiz. szab. „Adhasions-Filtrirsystem" szabadalom tulajdonosa.

Guanó,
50
50

3
4
5

50

50

Iroda: y
Elisabethstrasse 12-dik szám alatt. Bécs - Erdberger-Liinde.

A mesterséges Guanó árjegyzéke:
zöldtakarmányok alá, vám-mázsánként 1 forint 50 krtól 2 forint 50 krig.
hüvelyes veteményekre » 2

„ kapásnövényekre » 3
» virág s főzelékekre » 4

Ezen árak készpénzben fizetendők, a Guanót a bécsi helyi pályaudvarokhoz
szállitva. — A fentebbjegyzett legalantabb s legmagasb szabott árak közt azon arány
áll, - a mennyiben a Guanó, mennyiségre nézve fojtóanyagot s vilsavanyt tartalmaz.
Fentebbi Gnaíio-félék, bokrok s gyümölcsfák mivelésére is nagy elönynyel használha-
tók. A talaj minőségét, s a mivelés alá vonandó növényt illetőleg, — egy osztrák hold
10—12 vám-mázsa mesterséges Guanót igényel. — Ezenkivül, gyáram azon helyzet-
ben van, hogy a t. cz. gazdászoknak tömitett fojtóanyag tartalmu Guanót is szállít-
hat, mely oldott állapotban rétek öntözésére vegyitékül a réteken keresztül csörge-
dező vizhez — a legnagyobb sikerrel használhatók. — A bepakolás 5—10 mázsás
hordókban történik; pakolási dij vám-mázsánként 12 kr. E Guano-félék gyors s töme-
ges aiegrendelése tisztelettel kéretik, — hogy a szállitás is idejekorán foganatba
vétethessék. r

&KT A mesterséges Guanó hasznalati utasitása berni ente-
sen küldetik meg. 779 (6-6)

* Több faju kotlés-tyuktojás eladása.
Alólirottnál, következő legnemesebb fajta

tyúkoktól kotlós - tojások rendelhetők meg
április hótól kezdve. 1 tuczat kotlós-tojás
sveiezi tyúkoktól, fehérszürke s fehér búbbal
12 ft.

1 tuczat kotlós-tojás arany s ezüst szin-
vegyületü brabanti fekete tyúkoktól, fehér búb-
bal, Brahma Pootra szürke-fehérrel, valamint
.törpe tyúkoktól 6 ft. A pakolásért 50 kr.

A pénzösszeg beküldése bérmontvo kéretik s a megrendelések
utánvét mellett is eszközölnötök. Ritfnpr f Vil In

790(2—0) gyógyszerész Gloggnitz-ban.

LIEBIG-féle HÜSKIVOHAT
FRAY-BENTOS-ból (Dél-Amerika.)

LIEBIG-féle HUSKIVONAT-TÁRSULAT 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,
martalék s főzelékeknek stb. _

Erösítö eledel gyengék » betegek számára.

Jutalmazva két aranyéremmel, Páris 1807; Havre 1868.
A naav becsületdiploma — mint legnagyobb kitüntetés — Am-

sterdam 1869.

Kisebb részletekben! árak a magyar-osztrák birodalomra nézre:
1 angol font tégely V» angol font tég. % angol font tég. l/s angol font tég.
5 frt. 80 kr., 3 fi*., 1 frt. 10 kr., 92 kr.
*•% * /t Csak azon esetben valódi, hogy

, ^ ^ _ ha minden tégely aas itt oldalt
Q^ c< látható aláírassál van ellátva.

Kapható: az ország minden előkelö kereskedés » gyógyszertáraiban.

Nagybani raktár a társulat levelező tagjánál:
TIIAUiMAYER A. és társánál Pesten, s Bécsben: KLOGER és fia s

VOIGT JÓZSEF és társánál. 742 (4-22)

Beavatási ajándéknak
(Conflrination).

Kilián György pesti kiadó-könyvárusnál megjelentek és minden hiteles
könyvárusnál kaphatók:

Székács József. Imádságok és buzgólkodások
Evaneyelmi prot. keresztyének számára. Harmadik kiadás. Kis 8-rét. Egy ezim-
képj f í Vászonba kötve 2 ft. 30 kr , bőrbe kötve aranyvágással 3 ft., franczia
bőrbe kötve kapocsesal 5 ft. u. p.

S z é k á c s József. Kisebb i m a k ö n y v evangy keresztyének
számára Eev czimképpel. Kis 8-rét. Vászonba kötve 80 kr., vászonba kötve arany-
v á g W f l t 20 kr., bőrbe kötve aranyvágással 1 ft. 50 kr , francz.a borbekotve
ka;ocscsal2ft.50kr.u.p

4 ft. 50 krtól 6 ft., 8 ft., 10-14 ftig.

Keresztelő készletek,
12 ft., 15 ft, 18 ft., 24—30 ftig, minden

szinben bélelve.

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

765 (1—3)

793 Diszes ( 2 ~ 3 )

husvéti

tojások.
Legujabb

fecskendő-bokréták,
gyűrűk és pisztolyok

dús választékát

10 krajczártól kezdve 20 ftig
ajánlják

Kertész és Eisert
Pesten,

Dorottya-utcza 2-ik szám.

£*$ ©
forintig

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

20—22
» angol horgony órák 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 8. sz. horg.15 rub. 36,40, 45—80
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—5S

» 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 . • ̂ > fi ,i

/ 8 rub. kett födél . 88, •42-42
horgonyórák 15 rub. kett*. ft-
rUllpl . . . . . 00, 55—60
vál remontoir kett. födéllel 70,80-100
h órák «om. gyé"- • 60, 70, 80-100

Inga-órák hetenkint! felh. ft. 16, 20, 22-24
órai és félórai ütéssel . . . 30—32
<5ra és negyedóránkénti ütéssel . 48

60—55
Havi regulatorok 30—32
Ébresztő óra 6

Ezüst lánczok 4 ft 50 kr., 5, 6, 6ft. 50 kr.,
7 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 elő-
leges beküldése vagy utánvét mellett, gy°**
san és pontosan teljesittetnek.

Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 60 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.
i W r Nem tetszé áru kicseréltetik.

Javitások legpontosabban ea J«»nJ°8 *™f»
teljesítetnek. 747(10-0)

w,-
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Dr. Vaskovits János
svéd gyógytornászattal egybekötött

Budai vízgyógyintézete
Városmajor-ntcza 318. szám alatt,

biztos és alapos gyógyitást eszközöl idült betegségekben, milyenek: köszvény, csúz,
görvély, bujakór, mercurialismus, vérszegénység, alcoholismus, sápkór, bővérüség,
tulkövérség, astma; a külbör petyhüdtsége s tétlensége, több rendbeli kütegek, vér-
tódulások a fej, torok, mell és egyéb fontos testtájak felé; emésztési s ideges gyomor-
bajok, aranyér, bélgyengeség; a máj, lép s az alhas vérpangásai; különféle vérkerin-
gési zavarok s a táplálkozás hiányai; az idegrendszer bántalmai és következményei,
annak gyengesége s izgatottsága, hysteria, hypochondria, félfejfájás, szédülés, idegfáj-
dalmak, gerinczagyi szenvedelmek, az azokból eredö gyengesége a végtagoknak, gör-
csök, reszketegség, a szervezet kimerültsége, éjjeli magömlés, nemi gyengeség, női
bajok, hószámhiány, fehérfolyás,méhbajok; ajánltatik végre mint egyetlen biztos mód
a test megedzésére, kórhajlamok leküzdésére, s utókura gyanánt az egészség teljes
helyreállitására. 788 (2—3)

A jó viz, tiszta hegyi lég és kellemes kilátással ellátott intézetben a kényelem,
tisztaság, Ízletes vizgyógyászati élelmezés, s pontos szolgálatról gondoskodva van,
nemkülönben sok czélszerü újítások eszközöltettek. A gyógykezelés külföldön hosz-
szabb ideig tett személyes tapasztalatok után nyert legujabb tudományos elvek szerint
kiváló gonddal vezettetik.

Omnibus közlekedés az alagut pesti oldalától az intézetig történik.
Értekezhetni személyesen az intézetben vagy levél áltál; programm kívánatra

küldetik. Dr. Vaskovits János.

Egy, már használt

könnyü nyitott kocsi (Phaeton)
ölcsó árért eladandó.

( 9 * * Közelebbi értesitést ad: a hírlap kiadó-
hivatal Pest, egyetem-ntcza 4-ik sz. alatt.

KERTESZ és E1SERT 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 ft. 25 krtól
4 ft. 50 krig.

Falegyezők, különnemü kiállitásuak, 25
krtól 7 ft. 50 krig.

Fa ernyő-legyezők.
Egy egész uj, igen diszes neme a tavaszi

esernyócskéknek, melyek mint legye-
zők is használhatók, különböző fane-
mekből készülve, simák és selyem ré-
szekkel, 1 ft. 30 krtól 6 ftig.

Napernyők.
Kis félrehajtható tavaszi ernyőcskék se-

lyemből, bélés nélkül, 1 ft. 70 krtól
2 ft. 50 krig.

Selyemből bélelve 2 ft. 40 krtól 3 ftig.
Finomabb nemüek, 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-ernyők alpacca és selyemből,
2 ft. 30 krtól 8 ftig.

Napernyők arak számára, 3 ftól 7 ftig.
Esernyők.

Alpacca szövetből 3 ft. 75 krtól 4 ft.
50 krig.

Tafota és selyemből 1 ft. 60 krtól l l ftig.
12 bordás angol selyemernyök 12 ft.
Angol ruganyernyők 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 esó-öltönyök,
17 fttól 20 ftig.

Plaid-szijak.
Legjobb nemü angol 1 ft. 15 kr., olcsók

80 kr. 6

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

bak, 40 krtól 80 krig.
•*•* Szives figyelembevételül

Levélbeli megbízásoknál ktilünös feladatunk a belénk helyeiett bizalmat a rendel-
mény pontos eszközlése és gyors elküldése által megnyerni, miért is a küldendő
tárgyaknak közelítő árát meghatározni kérjük, megjegyezvén, hogy minden meg nem

f e l e I ó czikket visszafogadunk. 766 (3—4)

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

finomabb nemüekig.
Angol kantárok 2 ft. 65 krtól 10 ftig.

» kengyelvas-szijjak 2 ft. 50 krtól
3 ft. 30 krig.

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

minden egyéb aczélszükségletek leg-
jobb minőségben.

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

Lovagló-ostorok és botok, 60 krtól 10
ftig.
Rugany labdák és ballonok.

Minden nagyságu szürkék 10 krtól 1 ft.
20 krig.

Kétszinüek 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 törzs-ágakból, a

kosár szép fonadékból, bronzirozott
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,

Sétabotok.
Közönségesek különféle fanemekből, 25

krtól 80 krig.
Befont és nád Boxer-botok 75 krtól 2 ftig.
Finomabb nemüek, különböző nemes fák-

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

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

Gyermekek és fiuk számára, 16 krtól
80 krig.

KÁNYA JÓZSEF
Pest, Józseftér 10-ik szám alatt,

ajánlja ujonnan berendezett

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

mert azok gazdag változatosságban és oly kitünő valódiságban vannak
kereskedésemben készletben, hogy a legjobb minőségüoktől kezdve a
közhasználatra való vásznakig, a lehető legjutányoeabban szabott ára-
kon szolgálhatok. 754 (2—8)

791

Az elsö
(3-3)

magyar

PESTEN,
főraktár: kigyó-tér.

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.

k̂ gy darab ára 50 kr. a. é.
Valódilag kapható Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnálJkirály-utcza

7-ik sz. — Besztercíebányán: Göllner H. — Brassóban: Gyertyánfly és fiai. —
Csáktornyán: Kárász A. - Eperjesen: Zsembery J. — Eseéken: Deszáthy Ist-
ván. — Győrött: Lehner F. — Jassenovában: Dedovits J. - Ka*8"11: Novelly A.
— Keszthelyen: Wünsch F. - Kolozsvártt: Wolf J . Kos«eg: Csacsmovich I.
— Lugoson: Kronetter J. — N.-Becskereken: Nedelkovits. es Joannovics A. —
Orosházán: Gabovits Demeter. — Pápán: Bermtiller. — Pozsonyban : Scherz
Fülöp. — Rimaszombatban: Maleter S. és Hamaliár C. gysz. — Soborsinban:
Franke A. - Sopronban: Pachhofer L. - Segesvárt: Teutsch J. B. - Tlsza-
Ujlakon. Roth Ign. - Újvidéken: Schreiber F. - Varasdon: Dr. Halter A. -
Veröezén: Bész J . K. uraknál. 752 (3—3)

Kiadő-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870. (•gyetem-utez* 4-ik szám alatt).

Tizenhetedik évfolyam.

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. — Csupán 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 igtatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
tSbbszíri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadé-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Kr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. —
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

A feltámadás előestéjén, mikor a hivő
világ a szent sir pitvarába zarándokol, hogy
lássa a követ, mely másnap hajnalra elmoz-
ditandó lesz, s hallja az élet igéjét, mely a
legyőzött halálról és a fulánkjától megfosz-
tott koporsóról zeng diadaléneket, husvét
szombatja estelén, húsvét-vasárnap reggelén,
mi is egy sirboltba vezetjük olvasóinkat, hol

Gróf Batthyány Lajos sirja.
ha nem is egy világra s egész emberiségre
szóló igazságnak, de a nemzeti szabadság-
eszmének meggyilkolt vértanuja fekszik, mig
fölötte az eszme már uj életre ébredett.

A ferencziek pesti szerzetházának sir-
boltja ez, melynek belseje im, a Vasárnapi
Ujság olvasói elött föltárul; azon sírbolté,
mely a vallási kegyelet s hazafi hüség kettős

zavarával rejtegette s őrizte, az 1849-diki év
gyászemlékü október 6-dikán, az Uj-épület
mögötti téren elvérzett gr. Batthyány Lajos-
nak, az elsö magyar miniszterelnöknek halt-
testét; s őrzi, a titok lepattant pecsétje alól
föloldva, még egy kevés ideig, mig t. i. a
földi maradványok, a nagy halotthoz és a
nemzeti kegyelethez méltó módon, egész

Gr. Batthyány Lajos koporsója a ferencziek sirboltjában.

16-ik szám.

Pest, április 17-én 1870.

SKRIVAN VINCZE
selyem- és nemezkalap gyári raktárából

x •-"'• Nagy választéku
| raktár mindennemü selyem-
f ésnemez-kalapokbólurak,
í| hölgyek és gyermekök szá-

mára, saját és külföldi gyárt-
mányok; kelme-vadászka-
lapok, házi- és vadász-sip-
kák, kucsmák, nyakken-
dők, utazási neniez-topán-
kák, ugyszintén hölgyi ne-
mez-czipök börtalppal, pa-

- pucsok és egészségi nemez-
talpak.

Az összes formák az alanti
számok szerint kaphatók. Vi-
déki megrendeléseknél a mel-
lette álló számok pontos kité-
tele mellett, még a kalapok
árát, szinét és a fej nagyságát
kérjük megjelölni.

Kalapok, festés, tisztítás
vagy divatositás végett a leg-
nagyobb készséggel elfo-
gadtatnak és gyorsan elké-
szíttetnek.


