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** (Bittó István, a képviselőház elnöke,) f. hó 
15-én tartá esküvőjét Dulovicsnó urhölgygyel. 
Egyik tanuja Deák Ferencz volt. 

** (Eljegyzés.) Aigner Lajos tevékeny fiatal 
könyvárusunk, ki az irodalom terén is föltűnt 
dolgozataival, jegyet váltott Ujlaky Etelka kis-
asszonynyal. 

— (Szinnyey József,) lapunk munkatársa, ki
től az ez évi hírlapirodalom kimutatását közelebbi 
számainkban közöljük, e napokban tevékenységé
nek megfelelő állást nyert, a közoktatás miniszter 
által a pesti magyar kir. egyetemi könyvtárhoz 
köny vtártitsztnek neveztetvén ki. 

** (Kitüntetések.) Holl Albert, a magyar 
gőzhajótársulati igazgató, Hubner Gusztáv és Ru-
bricius Celesztin, az osztrák államvaspályánál 
közlekedési főnökök, a Ferencz József-rend lovag
keresztjét kapták a királytól; Bentz Ágoston 
vasúti főmérnök koronás arany érdemkeresztet. 
Hofbauer Antal hajó vezető pedig, ki két embert 
mente ki a hulláraokból, arany keresztet. 

** (Névváltoztatás.) Remete-pogányesti Stotz 
József pesti lakos ő Felségétől engedélyt nyert, 
hogy vezetéknevét, nemessége és előnevének ép
ségben tartása mellett „Pogány"-™ változtat
hassa. 

** (Bernáth Gazsi hagyományai) közt egy le
pecsételt levelet találtak, melyre az volt irva: 
„Lavotta tiszteletdija." Valószinüleg az az összeg 
ez, melyet a zenedétől kapott az őszszel Lavotta 
arczképeért és kézirataiért. Belül pedig ez volt 
olvasható: „Temetési költségeimre." Szegény 
öreg, hozzá nem nyúlt volna. Megemlitjük még, 
hogy iratait, könyveit, képeit lepecsételve átad
ták az irói segélyegylet titkárának, Gyulai Pálnak. 

** (Egy szegény család) egyik tagja közli a 
„Főv. L."-kal a következő adatot, mely Bernáth 
Gazsi szivjóságára a legszebb világot deríti: 
„Atyám régen meghalt, anyám télen rendesen 
beteg. Én — magam is beteg leány — varrásból 
tengetek három szegény életet, anyámét, maga
mét és kis öcsémét, kit kisdedovodába járatunk. 
Egyetlen pártfogónk, a ki volt, meghalt. O gyak
ran eljött hozzánk, bár a város végén lakunk, s 
mindig hozott valamit a kabát alatt, most süte
ményt, majd egy-két forintot, mivel — mint 
monda — szegény elhunyt apám jó pajtása volt. 
Midőn a pénzt letette, rendesen azt mondta: 
„Kaptam verseimért praenumeráczió gyanánt, s 
mivel magamnak nincs szükségem rá, ide hoz
tam." Azzal elment. íme, ilyen volt a szegény 
ember, kit egy-két német lap „cynikusnak" neve
zett. A mit „soha meg nem jelenendő költemé
nyeire" előfizetésül kapott , odaadta szegényeb
beknek. 

** (A koritnyicsai fürdót) dr. Siklóssy Ká
roly tizenkét évre bérbe vette a tulajdonos rész
vény-társulattól, összesen 54,000 frton. A bérlő 
köteles egy év alatt egy disees házat építtetni 
tizennégy szobával és vendéglővel. Dr. Siklóssy e 
nyáron már hideg vizgyógyintézetet állit föl 
Koritnyiczán. 

** (Csömörön) egy róka vadászat alkalmával 
a társaság megpihent ozsonnázni. A nép meghall
ván, hogy a királyi pár ott van, sokan friss kenye
rekkel siettek az utczára. A király szelt is az egyik 
kenyeréből, de a jó ember tovább is kínálta. „Kö
szönöm jóakaratát, atyafi, — feleié a király, — 
hadd maradjon maguknak is, én már jóllaktam." 
„De már ez ugy is nagyságos király uramiéknak 
volt szánva, s ha már nem eszik meg itten, vigyék 
el utravalónak." A királynak tetszett e szivélyes-
ség, egy aranyat adott a gazdának, a kenyeret 
pedig elvitette emlékül. 

** (Hány ház van Pesten ?) A legnjabb kimu
tatás szerint 5064. 

** (Egy milliárd frank) látható jelenleg Pa
risban 20 frankos darabokban. Desgranges nevű 
asszonyság ugyanis fogalmat akarván nyújtani 
honfitársainak ez összegről, aranyzott ólomból 
állította ki és most pénzért mutogatja. 

=• (Napóleon temetésére,) mely szerdán dél
ben ment végbe, huszonhárom különvonat óriási 
embertömeget szállított Chislehurstba. Mintegy 
60,000 ember lehetett jelen. A tömeg hallgatag 
viselte magát, minden tüntetés nélkül. A lapok 
táviratai szerint Napóleon halála óta mintegy 
28,000 ember fordult meg Chislehurstban. Napó
leon holttesteja halottas szobiban fehér atlaszszal 
bélelt mahagóni koporsóba volt kiterítve. A csá
szár tábornoki egyenruhát viselt a becsületrend 
csillagos szalagjával, továbbá a hadsereg s az 
olasz hadjárat érmével. Halvány, összefont kezei 
egy pár fehér keztyűt tartottak, a mint a keztyűt 
éltében is inkább kezében tartotta, mint fölhúzva 
viselte. A koporsóra a Bonaparték kedvencz vi
rága : ibolya volt szórva, s a holttest lábaihoz a 
Tuilleriák kertjéből hozott földet helyeztek. A 
temetés után Napóleon fia Camden-House-ban 
„Éljen a császár!" kiáltásokkal fogadtatott; mire 
a fiatal herczeg ezt válaszolá: „Nem! A császár 
meghalt. Éljen Francziaország!" 

f (Halálozások.) Kvassói és Brogyányi Kvas-
say Antal, Kvassay Jenő munkatársunk atyja, 
jan. 10-kén 73 éves korában Kis-Szent-Miklóson 
elhunyt. A tiszteletben állott hazafi egykor tevé
keny részt vett a politikai közéletben; 1848 előtt 
Barsmegye főjegyzője, később nemzetőrtiszt volt. 
1849 óta visszavonultan ólt falusi lakásán. — 
Debreczenben e hó 13-án hunyt el Sárváry Jáhab 
74 éves korában. A boldogult jeles jogtudós volt 
s „a halál büntetés eltörléséről" szóló tanulmánya 
a 40-es évek alatt, pályadijat is nyert az akadé
miánál. Sokat irt jogtudo'mányi folyóiratokba, s 
átalában azon emberek közé tartozott, kiknek a 
folytonos fogl ilkozás életföltételük. Több főúri 
családnak volt jogi képviselője, tevékeny részt 
vett az egyház és iskola dolgában, de a mellett 
kedvelt klasszikusairólsemfeledkezettmeg. Utolsó 
éveiben leginkább a pomologiával foglalkozott és 
Biharmegyében ő honositá meg a legjelesebb 
almafajokat. Özvegyet és hat gyermeket hagyott 
maga után, kik közül Elek az irodalommal fog
lalkozik, Imre pedig a miniszterelnök osztály
tanácsosa. — Az akadémia homlokán két napon át 
gyászlobogó jelenté egyik érdemes levelező tagja: 
Vass József kegyesrendi áldozár és tanár elhuny
tát . Hétfőn délután halt meg, 60 éves korában, 
tüdőszélhüdésben s szerdán temették el budavári 
lakásáról. Munkás életű, tudományos férfi volt. 
Történeti és nyelvészeti munkái közül több ré 
szesült jutalomban. Főbb munkái a dunántúli 
nyelvjárásról irt műve, „Erdély a rómaiak alatt," 
az Árpádok alatti iskolázás története s a vajdák 
alatti erdélyi országgyűlésekről szóló dolgozata. 
Ezeken kivül a folyóiratokban, hírlapokban jelent 
meg tőle több becses czikk. Mint tanár is sok 
érdemet szerzett, s mint az egyházi rend tagja, 
szabad gondolkozása által tűnt ki. Jó kedélye, 
mely szeretetté tette a derék öreget, utolsó pilla
natáig megmaradt. — Reviczky Pál kir. tanácsos, 
ki 1847-ben diétái követ s az utóbbi időkben 
esztergommegyei törvényszéki elnök volt, Eszter
gomban meghalt." — Kránicz József, a kir. itólő 
tábla bírája, meghalt Pesten 62 éves korában. 

Nemzeti színház. 
Péntek, jan. 10. „Gringoire." Vígjáték 1 felv. Irta 

Banville T.; ford. E. D. - „Három kalap." Vigj. 3 felv. 
Irta Hennequin Alfréd; ford. Szerdahelyi K.— (Ebry G. 
ur vendégjátékául.) 

Szombat, jan. 11. „A zsidónS." Opera 5 felv. Zenéjét 
szerz. Halévy. 

Vasárnap, jan. 12. „Dobó Katicza.'1 Népszínmű 3 felv. 
Irta Tóth Kálmán. 

Hétfő, jan. 13. „Rang ét szerelem'11 Vígjáték 3 felv. 
Legouvé után ford. Peleki. 

Kedd, jan. 14. „Tévedt nő." Opera 4 felv. Zenéjét 
szerzetté Verdi 

Szerda, jan. 15. „Delüa," Dráma 3 szakaszban. Irta 
Peuillet Octave; zenéjét szerzi Montaubrey. (Eöry G. ur 
utolsó vendégjátékául.) 

Ctütörtök, jan. 16. „A bűvös vadász." Kegényes opera 
4 felv. Zenéjét szerzetté Weber. 

Szerkesztői mondani való. 
— Pest. A. B. Gondosan irt munka; dicséretére válik 

a művészi alkotásra való öntudatos törekvés. Ez azonban 
még eddig nem, jövőre azonban remélni lehet, hogy — 
sikerül. 

— D. V . A L . . . . ról küldött költeményt közöljük. 
Hanem van ott más is, a kinek — Dante szerint — mély 
hallgatásban torka elrekedt. Várva várjuk megnyitását. 

— R—n. H. S. Ha azok az emberek állásukkal vissza
éltek, az ellen más az orvosság; ha kötelességüket teljesí
tették, ök nem okai, hogy mísnak kellemetlenséget kény
telenek okozni. Nem közöljük. 

— Győr. Dr. S. J. Vettük, adtuk, s hasonlókat más
szor is kérünk. 

— Gyorkdny. „Egy vendég". Hogy jól mulattak, 
örvendünk, de közérdekkel nem bíró vigalmak leírására 
nincs terünk. Különben is ugy foly az most széles az or
szágban a hasonló jó vendégszerető házaknál. A mellékelt 
egyfrtról tessék rendelkezni, különben jótékony czélra 
adjuk. 

— V. D. „Itt küldök egy verset, ha tetszik, jó, ha 
nem tetszik, az is jó" — irja ön. Bizony: nem tetszik. Hogy 
is tetszenék, mikor ilyenek vannak benne: „Betelik majd 
még KesWü ürömpohara az én szenvedésemnek." 

— H. ML „A vén papajkó életrajzát" legközelebb 
adni fogjuk. 

— Karczag. Sz. Levelünk kedden este elkésett. 

— A „Vasárnapi Ujsag" régibb évfolyamai. 
Eladó: a „Vasárnapi Újság" több évi folyama, jelesen-
1867-1869 és 1870. évről hiánytalan folyamok, 1866-ról a 
25-ik szám, *868-ról a 47-ik sz., 1871-ről a 29 és 48 sz., 
1872-ről a 43-ik számok híjával. A teljes évi folyamok ára 
5 ft, a hiányos folyamoké 4 ft 50 kr. — Postai utón tuda
kozódni lehet Soltész János ref. lelkésznél Ombodon u. p. 
Szatmár. 

SAKKJÁTÉK. 
686-ik sz. f. — G é r e c z K á r o l y t ó l 

(Sárospatakon.) 
Sötét. 

a b c d e f g 
Vi lágos . 

Világos indul s a hatodik lépésre mattot mond. 

A 681-ik számú feladvány megfejtése. 
(Healey F.-től Londonban.) 

1. F a 2 - g 8 Fh8—f b (a) 
2. V g 5 - d 2 f . . . . K d 4 - e 5 
3. f 2 - f 4 matt. 

a. 
1 1. F h 8 - g 7 ( b ) 
2- V g 5 - g 7 f 
3. Vg7 —a7matt 

2. H d 7 - e 5 

1 1. H d 7 - e 5 
2. V g 5 - d 2 f . . . . 2. F e 4 - d 3 
3. V d 2 - e 3 m a t t . 

Helyesen fejtették meg : Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolczon: Czenthe József. — Qelsén: Glesinger Zsig-
mond. — Jászkiséren: Galambos István. — Kecskeméten: 
Galambos László. - A pesti sakk-kör. 

CW Lapunk mai számához van mellé
ke lve : F r o m m e r A. pesti mag- és növénf 
kereskedésének árjegyzéke. 

H E T I - N A P T Á R 
Honapl-éa 

hetinap 
Katholikns e» protestáns 

naptár 
! 6örög-orosz 

naptar 
Izraeliták N a p H o l d Honapl-éa 

hetinap 
Katholikns e» protestáns 

naptár 
! 6örög-orosz 

naptar naptara | hossza j kél nyng.| hossza kél 

ó. p. 

nyűg. 

d. p. Január Jan. (ó) Teb. Ro. 1 f. p. k P.U P.I í. p. 

kél 

ó. p. 

nyűg. 

d. p. 
1 9 Vasár E 2Jm.se. nev. E X Márius 7 G Ker. Ján. 20 Eliáczim Í299 31Í7 42 4 42 176 45 10 35 10 81 

: 20 Hétfő Fábián és Sebest Fáb., Özséb. 8 György 21 300 32 7 41 4 43! 188 21 11 43 10 46 
21 Kedd Ágnes szűz Ágnes 9 Polieuct 22 301 33 7 41 4 451 201 n regg. 11 2 

l 22 Szerd. Anaztáz Vincze [10 N.Gergely 23 Enosz 302 34 7 40 4 47j213 8 0 62 11 22 
j 23 Csőt B. Assz. eljegyz. Imrike 11 Theodoz 24 Efraim 302 85 7 89 4 48: 225 60 2 6 11 44 
I 24 Pént Timóth Timóth [12 Titiána 20 304 36 7 88 4 50 239 16 3 22 0 14 
i 26 Szóm. Pál fordulása Pál fordulása 113 Hermyla 16 Sab. Va 305 37 7 87 4 52! 252 67 4 40 0 58 
| Hold val tozasai. <$, Utolsó negyed kedt len 21-én esti 9 óra 4 5. 7 pe rczkoi r. 

T A R T A L O M . 
Sztankovánszky Imre (arczkóp). — I z s 6 Miklóshoz. 

| — A hadnagyné tyúkja (folyt.). — III. Napóleon (képpel)-
— Akaratlan látogatás Chislehurstben Napóleonnál. — 
A természet befolyása az emberi társadalomra (folyt.). -
Bombaytól Bagdadig. — A szabadkőművességről. — A* 
1788-iki nagy köd. — Afrika gyémántmezői (képpel). -
Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet — Közinté
zetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, 
kereskedés. — Mi újság? — Nemzeti színház. — Szerkesz
tői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár. 

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

4-ik szám Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft. 
fiaF* Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre- 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr. "9Q 

fzzjT* Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ijság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnal 10 krajczárba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál csak 1 krajczárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Brrsbm: Opprlik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Hnasenstein és Voglrr, Wollzeile Nr. 3. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 krajczár. 

Heine Henrik, a németeknek Göthe után 
legnagyobb, leglángeszübb költője, a modern 
német szellem leghívebb kifejezője, minden 
idők s népek daZ-költői közt a legnagyobbak 
egyike, ki e nemben Horácz, Béranger, Burns 
s Petőfi mellett á l l , — neve s művei után 
irodalmunkban is ismeretesebb s olvasó 
közönségünk előtt is kedveltebb, mintsem 
arczképének s rövid életrajzának közlését 
bármikor eléggé indokoltnak ne tarthatnók. 
Élete bár viharos s hányt-vetett, nagy ese
ményekben felette szegény; és 
sorsának tragikuma egy beteg
szoba hosszas gyötrelmeiben 
központosul. 

Heine Henrik 1799. decz. 
12-én Düsseldorfban született, 
zsidó szülőktől. Atyjáról ke
veset tudunk, de anyjáról nagy 
szeretettel és tisztelettel emlé
kezik költeményeiben s egyéb 
irataiban. Első nevelését a 
szülői háznál nyerte és pedig 
gondos nevelést, mely tehet
ségei kora kifejtésére volt irá
nyozva. A kereskedői pályára 
volt szánva s e végből ment 
Hamburgba, atyai nagybátyja, 
a gazdagságáról és jótékony
ságáról egyaránt ismert Heine 
Salamon bankár szárnyai alá. 
De költői szelleme, mely a ke
reskedőivel semmi rokonszenv
ben nem állott, csakhamar 
gyűlölettel, sőt undorral for
dult el a választott pályától s 
szülői és nagybátyja nehezen 

kieszközölt beleegyezésével 
végkép fel is hagyott vele. A 
jogi tanulmányok felé fordult, 
s a bonni, berlini és göttin-
geni egyetemeket látogatta, s 
ez utóbbin jogtudorrá is avat
tatott (1825-ben), de csak mi
után előbb a keresztyén hitre 
tért át. 

Költői hírneve már ekkor meg volt ala
pítva, mert költeményei első gyűjteménye 
már 1822-ben jelent meg s átalános hatást 
tett, bár ez első hatás meg sem közelitette a 
későbbieket. 1827-ben a „Buch der Lieder" 
(„Dalok könyve") első kiadása után a német 

H e i n e H e n r i k . 
(1799—1856.) 

közvélemény egyszerre Göthe mellé állította 
a fiatal dal-költőt. S méltán. — Heine köl
tészetének főjellemvonásai, bár később még 
inkább kifejlődtek, e gyüjteménynyel már 
teljes világosságban állottak a német közön
ség előtt, ő a romantikus s egyszersmind 
naiv-népies költői hangot egyesitette dalai
ban. Tehetsége a romantikusok iskolájában 
növekedett s befolyásukat sohasem is tudta 
lerázni magáról, még akkor sem, mikor a 
legélesb ellentétben, sőt nyilt, ellenséges-

H E I N E H E N R I K 

kedésben állt velük és irányukkal s őket a 
gúny égő nyilaival ostromolta. A német 
romantikai iskola sajátságos jellemvonása, a 
sejtelmes vágy, a ki nem mondható sóvár
gás, Heine költészetének is egyik legjellem
zőbb sajátsága. Sőt ő azt bizonyos uj s 

jellemzetes modorban fejtette tovább és 
használta: költeményei alapeszméjét s vég
gondolatát nem mondva ki, csak sejtetve az 
olvasóval s függőben hagyva, vagy egy ön
magát gúnyoló humoros, majd cynikus for
dulattal látszólag megsemmisítve, de valóban 
még érezhetőbbé téve a felköltött hatást. 
Egyik prózai művében maga jellemzi a ro
mantikát, megkülönböztetve a classicismus-
tól, hogy mig ez az eszme és kifejezés azonos 
voltában áll, midőn a kifejezés alakja telje

sen megfelel a kifejezendő esz
mének, a romanticismus abban 
áll, hogy a forma nem fejezi ki 
azonosan az eszmét, csak kép
legesen sejteti azt. 

De dalköltészetének a ro
manticismus nem egyedüli jel
lemvonása. A mit előtte alig 
próbált valaki: a romanticis-
must a népiessel összeolvasz
tani , ennek egyszerűségét, 
őszinteségét, közvetlenségét 

amabba oltani: azt ö nemcsak 
megkísértette, de a legnagyobb 
sikerrel s hatással el is találta. 
Költeményeit átalában oly egy
szerűség, rövidség, a hang 
mesterkéletlen naivsága jel
lemzi, melyet a romantikusok
nál épen nem találunk; nem
csak egyes dalai veszik motí
vumaikat valódi népdalokból, 
hanem egész dalköltészete a 
népdalokból látszik kinőve s 
szebbé fejlődve lenni. Hatásá
nak a német szellemre ebben 
találjuk egyik kulcsát; épen 
mint nálunk a Petőfiének , ki 
Heineval e tekintetben a leg
közelebbi rokonságban áll. 
Mindketten, egy romlani kezdő 
izlés, idegenszerű befolyások, 
s tehetségtelen erőlködés kor
szakában, egyfelől a megelőző 
korszak nagyjainak (ott Göthe, 

itt Vörösmarty) vállaira állva, másfelől a 
minden nemzeti költészet ősforrásához, a 
népköltészethez térve vissza s annak soha 
el nem apadó kútfejéből merítve: közvetlen 
hatást gyakoroltak a népre, melynek hang
ján szóltak s a miveltek kedélyére, kik 
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ugyanazon szükséget s sóvárgást érezték 
tgy jobb kor után, mely őket a jelennel, a 
létezővel elégületlenné s meghaáonlottá tette 
s sziveikben az elérhetlen utáni vágyat 
lángra lobbanta. 

Tagadhatatlan, hogy az egészséges s va
lóban költői elemekhez némi kórjelensége-k 
is vegyültek Heine költészetében. A század 
harmadik tizedében nevekedett s" fejlődött 
tehetsége, Németországon a hanyatlás e szo
morú korszakában. A szabad szellem erő
szakos elnyomatása, nyilt visszahatást nem 
költhetve, a frivolság szellemét szokta föl
idézni, mely soha oly mértékben nem nyi
latkozott Németországon, mint épen e kor
ban, midőn Heine föllépett s fájdalom öt is 
megragadta. Veleszületett humora, elmés-
sége, a léttző, de már tűrhetetlen állapotok 
iránti fulánkos iróniában és szatirában ér
vényesült, s ez, a mily természetes, ép oly 
rendén is van magában. Ö azonban sokkal 
jobban tetszett magának e modorban, mint
sem át ne vitte volna azt oly térre s oly 
tárgyakra is, melyek ellenében kevésbbé 
volt jogosult. Költészetének épen ez oldala 
volt a legtetszetősebb kortársai előtt, ez 
tette öt — kivált az uj nemzedéknél — leg
népszerűbbé, s azért nem csodálhatjuk, leg-
fölebb sajnálhatjuk, hogy ezt tulságig vitte, 
addig, mig mindent: a szerelmet, a vallásos 
érzést, a hazafias fájdalmat, végre önmagát 
is a keserű gány ostorával, az irónia égő 
nyilaival üldözte és sebezte meg. 

1830-ban a júliusi forradalom Parisba 
vonzotta. Szellemét rokonabbnak érzé a sza
badságért rajongó s egyszersmind frivol 
francziával, mint saját népével s önként ex-
patriálva magát, állandóan Parisban telepe
dett le. Kizárólag az irodalomnak szentelte 
magát, természetesen a német irodalom
nak, s az idegenből küldözte haza nyilait, s 
gyújtó üszkeit. Prózában és versben, a német 
és a franczia állapotokról, politikai vagy 
irodalmi és művészeti ügyekről szólva, szel
lemének állandó nyilatkozási formája bizo
nyos sentimentalis irónia lőn, mely mig egy
felől a Német B und bölcs tanácsát arra birta, 
hogy (1835-ben) minden megirt és még meg
írandój(!) munkáit Németországból feltétle
nül kitiltsa: őt a német nemzet szabadságsze
rető részénél csak annál népszerűbbé tette, 
minél inkább tiltották olvasását. Tehetsége 
folyvást fejlődésben volt. Rendkivüli fogé
konysággal a természet képei és hangjai iránt, 
ép oly rendkivüli birtokát a nyelvnek és 
kifejezésnek egyesitette a e részben őt még 
Gőthe sem múlja felül. Egyes dalai a ter
mészet harmóniáját, a szélzugást és a szellö-
sohajt a zene teljes hatályával utánozzák, s 
néha a lombokat szinte suttogni és a virá
gokat egymáshoz hajolva csókolózni halljuk, 
őt olvasva. Gyűlölete mi den kényszer és 
eln) omás ellen, lépjen az föl anyagi vagy bár 
szellemi eszközökkel, érczhúrokat von lant
jára s rendkivüli erőt kölcsönöz prózájának, 
mely ha nem is oly komoly és keserű mint 
a Börneé, de szintoly lángoló és talán még 
hatásosabb. 

Munkáit egyenként elősorolni felesleges
nek tartjuk. Gyorsan követték egymást s 
minden tilalom daczára megtalálták az utat 
honfitársaihoz, sőt az egész világ szivéhez. 
Francziára fordittatásukról is maga gondos
kodott s rokonszellemü barátjai az ő felvi
gyázata alatt teljesítették azt; költeményei
nek válogatott nagy gyűjteménye prózai, de 
valóban művészi fordításban öt a francziák-
nál is nagyon népszerűvé tette, összes müvei 
teljes kiadása németül csak halála után je
lenhetett meg 20 kötetben s egy pótkötet
ben, mely hagyományait tartalmazta. 

1844-ben hagyta el utoljára Parist, meg
látogatván Hamburgot, s „Németországa 

eziinü nagy gunyoros költeményében keserű 
iróniával ostromolta az otthoni (politikai és 
társadalmi) állapotokat. Ez időtől kezdve 
egy orvosolhatlan s kinos betegség, a ge-
rincz-sorvadas vett erőt rajta s csakhamar 
betegszobájának rabjává tette, a nélkül hogy 
testi erejével együtt szelleme rugékonyságát 
is megtörhette volna. Sőt költői szellemének 
talán legszebb termékeit (mint 1850-ben 
megjelent ,,Romanzero"ját) is matrácz-sir-
jából küldötte a világba. Karszékéhez lán-
czolva, föl nem kelhetve, egész nap iróunal 
kezében, folyvást olvasott, jegyzett és dol
gozott; „Lazarus"-ában gyötrelmeinek köl
tői kifakadásait hagyta hátra, mig románczai 
és dalai egy meleg sziv és finom lélek ele
venségével nyilatkoznak, nem is sejtetve, 
hogy egy élő halottól származnak. Kínai
nak, végkimerültségével, 1856. febr. 17-kén 
vetett véget a halál. 

Heine költészetének a magyar irodalom
ban is többen készítettek utat, már régóta. 
Számtalan költeménye jelent meg, többé-
kevésbbé sikerült fordításokban; egész fü
zeteket is többen adtak belőle. Legközelebb
ről Szász Károly — most megjelent műfor
dításai között — egyszerre 101 darabját 
közli, költészetének minden korszakát s 
minden münemét gazdagon tárva föl ben-
nök. Egy pár költeményét, a legsikerülteb
bek közül mutatványul itt közöljük. 

Heine költeményeiből. 

Éji gondolatok. 

Ha/ám, ha éjjel a gondolatom 
Kád téved, többé el nem alhatom. 
Szemem se' húiiyhatom le többet, 
Forró könyüim ugy ömölnek. 

Száll az idő, év évre jő-mogy, 
Oly rég nem láttum jó szülőmet! 
Tizenkét éve már nem láttam, 
S nő napról napra forró vágyam. 

Forró, sóvárgó vágyam csak nő . . . 
Igazán megbűvölt ez agg nő. 
Rá gondolok folyvást, kit isten 
Ta:tson meg, áldjon és segítsen! 

Szegény! 6 engem ugy szeret; 
S valahányszor irt levelet: 
Láttam hogy' reszketett keze 
S anya-szive mit éreze. 

Eszembe' van folyvást a jó anya . . . 
S tizenkét év elsuhana; 
Tizenkét év lefolyt egymás után, 
Mióta őt szívemhez szoritám. 

Hazám — az örökéltíi lészeu, 
Mert egészséges, ép egészen; 
És bérczeit, hegy-völgyeit, 
Bármikor föllelem megint. 

Hazámat nem sovárganám: 
Ha ott nem volna jó anyám. 
Hazám csak meglesz, nem hal ő meg! 
De féltem, ah, jó agg szülőmet! 

Mióta elhagyám hazámat: 
Oh hányan sirba roskadának, 
Kiket szerettem. . . ha számlálom: 
Vérzik szivem, köny ül pillámon. 

Számlálnom kell — s a mint nő számok: 
Nő kínom is, nő búm utanok, 
Mintha szivemre nehezednék 
Holt testök. . .Tűnnek, hála szent ég! 

Oh hála ég! . . . Abla\táblámon 
Az idegen nap süt vidámon. 
Jő hajnal-szép nőm; rám mosolygott 
S szétüzte már a honi gondot! 

Az angyalokhoz. 

I t t jő már a bősz Thauatosz, 
Kit fakó sárga lova hoz, 
Patkói tompán konganak, 
Ertem jő e setét lovag, 
Magával visz, Matildot itt kell l.agynom, 
E gondolat s.ívemre súlyosan nyom. 

O nőm s a mellett gyermekem, 
S ha sírba szállni kell nekem, 
Hogy marad árván s özvegyül, 
E nagy világban egyedül, 
A nő s gyermek, ki ugy megbízva bennem, 
Híven s goudnélkül nyugvók kebelemben. 

Ti angyalok, az égbe fenn, 
Oh ígérjétek meg uekem, 
Ha engem majd sír halma föd, 
Hogy véditek e drága főt; 
Paizsa lesztek képetek másának. 
Oh védj tek Matildot, bús árvámat. 

Minden könnye, mit valaha 
Szemetek értünk hullata, 
A szóra, mit az áldozár 
Ismer csak éa szivébe zár, 
Szépségetekre, jóságtokra kérlek: 
Oh angyalok, \édjétek, sze.émkét meg! 

Szász Károly. 

A h a d n a g y n é tyúkja. 
Eredeti beszély 

P. SZATHMÁRY KÁROLY-tól 

(Folytatás.) 

IV. 
Mire Sándort kieresztették az iskolából, 

már mindennek vége volt. A bámuló tömeg 
elszállingózott s a két ellenséges érzelmű 
lakás oly nyugalmas, békés képet mutatott 
újra, mintha semmi sem történt volna. 

De Sándor már útjában hirét vette a 
nagyszerű eseménynek s oly sebességgel 
rohant haza, hogy odáig csaknem kifogyott 
a lélegzete. 

Édes anyját sirva találta s az oly rend
kivüli eset volt, hogy a fiu, ki megkesere
dett szivében talán szemrehányásokat lett 
volna hajlandó tenni, — megdöbbenve állt 
meg az ajtóban. A katonás édes anyja sze
meiben nem látott ő könyüt édes atyja ha
lála óta. 

— Mi lelt, kedves anyám? — kérdi rész
véttel és anyjának kezét ajkaihoz vonva. 

— Nem tudom, fiam. Azt hiszem, hogy 
az, mert bár igazságosan, nem okosan csele
ked tem— Bár szavaidra hallgattam volna! 
Az a tyúk még sem volt érdemes arra, hogy 
egy szegény özvegy annyi ellenséget sze
rezzen magának. . . Aztán nem fog-e az a te 
pályádra is kihatni? Nem fog-e meggátolni 
előhaladásodban? . . . 

Sándor szerelmes szive majd meghasadt 
a szomorúságtól; mégis neki kellett a vi
gasztaló szerepét átvennie. 

— Hagyd el, édes anyám lelkem; én 
csak elélek valahogy. Én csak azt sajnálom, 
hogy a kapitányékat megsértettük. 

— Mit? Mi sértettük meg? — kérdi a 
hadnagyné bánatából újra átcsapva a ha
ragba, mely természetével jobban talált. — 
Ki volt a sértő, ha nem ők? Nem ők tilták 
el gyermeköket tőled, mintha bizony annak 
a kis penészes leányuknak az orrát elha
raptad volna. No aztán meg a Miczi meg
gyilkolása ! Oh ez bizony legkevésbbé sem 
bánt engem. A mit tettem, emberül tettem, 
jól tettem! . . Egyéb az, a mitől én félek. 
Én már előre látom, hogy ebből nagy dolog 
lesz. Királyi tábla, gubernium, főhadi pa
rancsnokság egymást fogják itt érni s utol
jára is én szegény özvegyasszony jutok a 
malomkövek közé. Először is annyi bizonyos, 
hogy azt a kis penziómat el fogják vonni, 
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mint a ki ö felsége jussai ellen kitettem ma
gamat. De az még hagyján volna; attól bi
zony amúgy sem megyek a falnak, - bár 
neveltetésedre jó lett volna. De a második 
tempó tudom a lesz, hogy előbb utóbb ki
teszik a szűrömet ebből a szállásból, — pe-

' dig az nagy jótétemény volt reám nézve. A 
piacz közel van, a kert igen jó, — hol kapok 
én majd másikat?! 

— Hát még én? — kiált föl Sándor 
önfe'edten a szép, kedves, szelíd Ágnesre 
gondolva. 

— Mit ? Te ? — mond az özvegy, nagyot 
nézve s kezei a szokásos helyre, csípői felé 
hajlottak, — mi közöd neked ebhez a do
loghoz ? 

— Mi közöm ? — mond Sándor, mi köz
ben a szó torkán akadt s szempillái alá 
könyük gyűltek —Mi k'izöm? Az a közöm, 
hogy én Ágnes kisasszonyba halálosan sze
relmes vagyok . . . hogy nála nélkül nem 
tudok élni . . hát csak az a közöm. 

— Sze . . . szerelmes! — kiáltja elké
pedve az özvegy asszony. — Szerelmes! A 
bajuszodnak még alig látszik a helye s már 
szerelmes! S még nem tudsz nála nélkül 
élni? . . No csak az kellett nekem még! No 
hiszen mindjárt kiugrasztom én az urfiból 
azt a nagy szerelmet; — várj csak! 

És azzal a hadnagyné a nyirág-seprünek 
tartott, hogy abból egy fiának való vesszőt 
a „régi módi" szerint kiszakítson. 

Meg is tette ; elfeledkezett szegény asz-
szony, hogy annak, mikor ezt utoljára tette 
volt, már elmúlt kerek hét esztendeje s az
óta a gyermek Sándorból ifjú Sándor lett. 

Tettetett nagy haragjában visszafor
dulva, azt hitte, hogy fia rémült arczával 
találkozik; de most ö rémült meg szegény, 
midőn észrevette, hogy fia merően és bizto
san, sőt a konokság bizonyos kifejezésével 
néz szemei közé. 

— Mi ez? — te makacs gyermek? — 
kérdi — s te nem félsz többé, hogy édes anyád 
megver. 

De félek, igen is félek, — mondja el
határozott hangon Sándor, — mert ha édes 
jó anyám most felnőtt koromban már azt a 
szégyent tenné rajtam. — holnap bekellene 
állanom katonának! 

— Katonának! — kiált az özvegy kezeit 
összecsapva, miközben a vessző kiesett 
kezéből. — Az én egyetlen fiam katonának! 

— Igen, katonának — mondja elhatáro-
zottan Sándor. — A veres csákós huszárok 
verbungja épen tegnap érkezett meg s már 
hívogatott is a strázsamester. 

— Oh te átkozott! — kiált az édes anya, 
miközben most már az ő szemei lábadtak 
könyükbe s töprengve nézett körül a szobá
ban — mit üssek hozzád? mit? — S mi
után semmi fiához üthető tárgyat nem ta
lált, maga borult a fiu nyakába, zokogástól 
elfojtott hangon kérve gyermekét: — Sín
dorkám, lelkem fiam, ne menjél katonának! 
ne menj el katonának! . . Látod — folytatá 
csöndesültebben — szegény édes atyádnak is 
mi haszna volt benne? Elment; végig har-
czolt egy egész nagy háborút; sebet, medá
liát, mindent kapott, s nem vitte magasabbra 
egy hadnagyságnál — most meg majd öz
vegyét fogja kihajtani csendes lakából va
lami sehonnai felsőbb tiszt, ki még azt sem 
tudja, milyen a puskapor szaga! . . Ne 
menj el Sándorkám; ne menj el! látod ne
künk egészen más szándékunk volt veled. 
Jövő évre Eperjesre mennél, ott megtanulsz 
németül s végzed a just; fiskális, viczeispán, 
főispán, vagy kitudja még mi minden lesz 
belőled! Ugy-e el fogsz menni Eperjesre? 
El édes fiam, még a jövő héten. Hisz még 
ngy sem vagy házasodni való! Ki látta 
18 esztendős korában megházasodni . . . Az

tán meg az a német asszony csak kinevetne, 
kigúnyolna, ha föllépnél . . . Higyd el édes 
fiam; még ö is igen fiatal; egy pár év alatt 
majd felnő s ki tudja, majd ha mint hír
neves fiskális föllépsz, nem lesz-e a dolog 
ból valami. így, bizony tudom, szegyeinél 
még ablakuk előtt is elmenni! . . Ügy-e, 
kedves fiam Sándorom, szót fogadsz édes 
anyádnak ? . . Ne okozz nekem akkora szo
morúságot, mert bizony belehalok ! 

Sándor e néhány perez alatt átváltozott, 
Anyja, ki szigorú volt a gyermekhez, soha 
sem szólt még ily hangon hozzá; most sze
retete melegével f Jloldá az ifjú érzelmeit s 
teljes tudatára ébreszté helyzetének. 

— Szót fogadok édes anyám; szót foga
dok , — mondja elérzékenyülve. — Csak el 
ebből a városból mi hamarább, mert külön
ben félek, valami bolondságot találnék 
tenni! 

— El fiam, el! Mikor is van az utolsó 
examened? Holnapután, szerdán ugy-e? no 
hát legfölebb pénteken indulhatsz. Addig 
együtt lesz a pénz s épen indul Jakab ör
mény a debreczeni vásárra, a ki addig szí
vesen elviszen. Ugy, édes egyetlen gyerme
kem, ugy, már most nyugodtan hajthatom 
le fejemet az éjjeli nyugalomra. 

— De hát te? — kérdi most már az ag
gódó, gondoskodó fiu — hogy fogsz magadon 
maradni e zavarban ? 

— Engem ne félts, kedves gyermekem. 
Mi történhetik velem legfölebb kitesznek 
innen s akkor van a B . . . famíliának más 
háza; majd ad az nekem szállást. 

Anya és fiu látszólag megnyugodva haj-
ták le fejőket; de azért csaknem oly álmat
lanul keltek föl, mint a hogy estve lefe
küdtek. . 

A menetterv azonban el lőn határozva; 
Sándornak csakugyan mennie kellett. 

Aligha nem tudták ezt a készülődések
ről a szomszédban is; mert midőn csötörtök 
estve Sándor hosszasan fuvolázott, a hold fé
nyénél látta megjelenni Ágnes angyaléhoz 
hasonlitó fejecskéjét. 

Neki sem kellett több, hogy szive leg
melegebb érzelmével és szép soprán hang
jának kellemes hangján elzengje Csokonai 
érzékeny dalát: 

„Zokoghat még egy betücskét, 
Belőlem a fájdalom? 

Ejthetek még egy könyücskét 
Utánad szép angyalom? 

Bús elmém rijtad tűnődik, 
Csak szivem, sóhajt gyötrődik. 

Édes, fojtó képzetek 
Mind ez, a mit tehetek!" 

Erre aztán két felelet is jött. Egy ha
sonlóan szomorú bucsúdal még azon éjjel 
s reggel, kora reggel egy bokréta, melyet 
valaki épen ágyára hajított be a nyitott 
kerti ablakon. E bokrétában legtöbb volt 
az egykor általa ültetett nefelejts virága. 

Ez volt Sándornak egyetlen vigasztalója 
a hosszú, szomorú útban. 

Hajh nagy dolgok következtek a szegény 
özvegy tyúkjából a következő év alatt. 

Á régi vár birtokpöre lépcsőről lép
csőre hágott fölebb a megyéről a királyi 
táblához, a guberniumhoz, aztán föl Bécsbe 
a kanczelláriához. 

Mérnökök, vizsgáló biztosok jöttek-men
tek, koronként távcsöveket, mérnöki aszta
lokat állítottak fól a vár udvarára. 

A nép már azt is suttogta, hogy a bo-
szuság a fiskust odáig vitte, miszerint in
tézkedést tettavárlégberöpitésére lőporral, 
ne legyen hát az egész senkié! 

Mintha bizony azzal meg lenne oldva a 

kérdés! Hiszen a rom.>k s a földúlt udvar 
újra csak per tárgyát képezné. 

Más történt. Az, mit a szegény özvegy 
jól sejtett, de a B . . . család fiskálisa nem 
akart elhinni. 

A fiskus titkos rendeletet kapott s egy 
szép napon egy század katonával betört az 
özvegy szállására, kihordatá mindenét az 
utczára. Hiában volt szép azó, rút szó. A kato
naság kemény töltést kapott s a megjelent 
ügyvédnek ki volt mondva, hogy ha erőszak
hoz fordul, a katonaság lőni fog! 

— Dehiszez violentia! — kiáltott,képé
ből kikelve az ügyvéd J— Actus majoris 
potentiae! 

— Mindegy! —mond a fiskus. — Perel
jen a méltóságos família extra domínium ! 
Birtokon kivül! (Folyt, kov.) 

V i h a r u t á n . 
Ott, a hol Pommeránia és Mocklenburg ha

tári összegellik a német tengerparton, a száraz 
föld kinyújtotta egyik karját, mintha bele akarna 
markolni a tengor közepébe. Znigst-nek nevezik 
e kinyújtott kart, melyet csak egy vékony nyak 
kot össze a szárazfölddel, ugy hogy a környéken 
már földnyelvnek sem ismerik el s egyszerűen 
szigetnek nevezik. 

P ;dig a tengerbe nyúléi szárazföldön nem 
kevesebb, mint húszezer ember lakik. Szegény, 
igénytelen emberek, a kik a kopár, homokos 
talajon laknak ugyan, de nem abból élnek. Hogy 
is élnének abból, mikor minden pillanatban ki 
vannak téve a veszélynek, hogy hazájokat, a por
hanyó fövényt elfújja a tengeri szél, s többnyire 
csak kavicscsal és messziről oda hordott agyag
gal bírják leszögezni, hogy el ne szaladjon alólok. 
A félszigeten gvér erdőcserjék váltakoznak zab 
és burgonya-földekkel; egyéb tápláló növénye a 
természetnek meg nem terem itten. 

Az ő éltetőjök, az ő szántóföldjük a tenger. 
Annak hátát hasogatják apró halászcsolnakjaik-
kal, 6 belőle keresik ki maguknak és családjuknak 
a mindennapi — halat Meg a mi kevés tehenké-
jök, igásbarmuk van, annak se terem elegendő jfű 
a meddő félszigeten, — a halak szálkáit keverik 
nekik a téli takarmány közé. 

A félsziget déli részén van egy Kirr nevű 
falu. Magasra hányt homok-gátok, öt-hit egymás 
mögött, védik a hullámok csapkodáeai ellen. A 
legszélső horaokgát tengerfelőli oldalát belepték 
a csigák és kagylók ezrei, s kemény tarka réteget 
vontak reá egész odáig, a meddig a tenger ára
datkor felcsapkodni szokott. A magas homok-gát 
teteje felé meg van jelölve a magasság, a meddig 
1694. január 10-kén a tenger földagadt, a mikor 
is az egész félszigetet végig söpörte volt háborgó 
hullámaival s elpusztított életet, vagyont, min
dent. Azután hányták föl a védgátakat olyai 
magasra. 

A kis f .lu mögött sürü, hatalmas erdő terül. 
Ebből látszik, hogy itt a száraz föld jóval beljebb 
terjedt az előtt, de századok folyama alatt a 
habok nyaldosó nyelvei elmoshatták. Ez az erdő 
ellenállott az áradatnak, s lejtőjében egy csendes, 
megelégült falut tartott véd szárnyai alatt. 

A falu legmagasabb emelkedésén állt az 
isten háza, mellette a fehér paplak egy évszáza
dos hársfával udvarán. Ennek a hársfának az ár
nyékában szoktak estenden összegyűlni az öreg 
lelkész és gyermekkori barátja, az öreg erdész. 
Ifjú korukban, egyszerre jöttek a faluba. Itt töl
tötték ifjúságuk napjait, itt házasodott meg mind 
a kettő, itt lettek boldog atyákká. Neje mind a 
kettőnek elhalt régen, de az erdésznek maradt 
három derék fia, a lelkésznek meg három gyö
nyörű leánya A két nagyobbik fiu egy kisebb-
ezerü hajót szerzett magának s azon űztek ten
gerparti kereskedést, s az ég megáldotta fáradal
máé munkájokat. 

Egy nap aztán a két öreg barát arra az 
örömre virradt, hogy régi, kipróbált barátságukat 
most már rokoni kötelékkel is megpecsételhetik. 
A két tengerész fiu halálosan beleszeretett a lel
kész két idősebb leányába s ezeknek bizony nem 
volt kifogásuk a derék csinos fiuk ellen. Az öre
geknek pedig még annyi sem. Egy nap tartották 
meg a kettes lakadalmat, ma az öreg pap kötötte 
össze és áldotta meg gyermekeit. Egy ilyen áldás
hoz hogy ne csatlakoznék az Istené? 

Már apróság is sivalkodott a két fiatal házas-
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pár körül, a mikor egyszer csak kisül, hogy de 
bizony az erdész harmadik fia is bátyainak nyom
dokán készül elindulni. Igen kezdte kerülgetni 
Elizt, a lelkész serdülő szőke leánykáját. 

Hanem már ennek az öregek ellenálltak. Az 
öreg lelkész elővette piruló leányát, a ki szemle-
sütve állott előtte s igy szólt hozzá: 

— Édes kis leánykám, látod, nekem Vilmos 
ellen semmi kifogásom, jó fiu, derék fiu; szeretem, 
ha ő lesz. Jobban, mint ha akárki más. De gon
dold meg, hogy hiszen te még csak olyan tacskó 
vagy, nem eladó leány. Várj még legalább két esz
tendeig. Akkor aztán isten szent nevében. 

A leányka zokogva borult atyja kebelére, ki 
szeretetteljes mosolylyal simogatta leánya arany 
haját, mig csak az bele nem nyugodott, hogy 
hiszen két esztendő nem a világ. 

Az erdész egészen másként bánt a fiával. 
— Hát te semmirekellő, — igy rivalt rá, — 

még szoknya után mersz szaladgálni. No hiszen 
megtanitlak én, hogy kell egy olyan jó angyali 
teremtésnek, mint a kis Eliz, fejét elcsavarni. 
Nézze meg az ember, még alig hogy pelyhedzik 
az álla,és már Holnap berukkolsz Lübeckbe, 
ott azt mondod, hogy ámbár még nem vagy tizen- | 
kilencz éves, és igy nem is tar
tozol a sorozás alá: de miután 
nyakunkra tört a franczia, te 
azt nem nézheted itthon a su
ton , hanem elébe mégysz, 
mint annyi derék fia hazádnak 
és segítesz az ellenséget vagy 
vissza verni, vagy halva is gátat 
csinálni lába előtt, a melylyel 
hazád földére tiporni készül. 
Féljobb! Takorodj! 

A fiu elment a háborúba, a 
leányka meg felosztotta a két 
esztendőt napokra, igy aztán 
hamarabb legyőzi talán a hosz-
szu várakozás idejét. 

Egy nap aztán vége lett a 
háborúnak. Várták a fiukat 
hazafelé. 

A paplak előtti hársfa ár
nyéka is megnópesült. Ott 
üldögéltek néma pipaszóval a 
pap meg az erdész, mig Eliz 
távolabb varrt valamit szót
lanul s ki tudja, miket gondolt 
mellé. Apródonként elszállin
góztak a fiatal házastársak is 
pirospozsgás gyermekeikkel s 
volt aztán lárma, csevegés, ne
vetés. Eliz édes tejet, friss va
jat s hűvös forrásvizet rakott 
az asztalra s a mellett mulattak 
azzal a kevéssel beérő, boldog 
megelégedéssel, a milyet csak 
faluhelyen találhatni, ritkán, 
nagyon ritkán. 

Egyszer csak, a mint a 
nagyapák javában lovagoltat
ják térdeiken az apró unokákat, 
— fetárul a kapu-ajtó s belép 
rajta egy poros félkezü katona. 
Az egész társaság arra felé 
nézett, hogy hát ez mit keres 
itt? 

Hanem Eliz, a mint meg
pillantotta egy sikoltással félre dobta varrását, 
elébe szaladt, sirva és nevetve egyszerre keblére 

» magát és átölelte olyan szorosan, mintha 

mat. A fiútól annál több vért, mint a mennyit 
ontott, nem kivan a haza; a leányka meg eleget 
várt eddig, mit epedkedjék még tovább? 

November 14-én legyen az esküvő — ez lett 
a családi tanács határozata. 

Már csak két nap hiányzott az esküvő határ
idejéhez. Nekünk csak; de a szerelmes párnak 
roppant idő. Az eskü előtt mindennap egy esz
tendő. 

A falu, az erdő, mintha csak álmodott volna, 
oly csendes volt körülötte minden. 

Csak abban a kis házban, a mit az uj párnak 
berendeztek, no meg a paplakban volt nagy sür
gés-forgás. Készültek a lakadalomhoz. 

Az öreg lelkész már évek óta korábban kelt, 
mint a nap. Most is annak keltét nézte az öreg 
hársfa alól. Kelet felé, a merre az erdő már na-
gyobbára lehullatta lombját, vérvörös fény vilá
gított át a kopasz ágakon. Az ég többi három 
tája szürke, sűrű köddel volt borítva, mely össze
olvasztotta az eget a tengerrel. 

A pap aggodalmas szemekkel nézte az ég 
bíborvörös alját. Harminczöt esztendeje, hogy 

,Vihar után": Mentő csolnak (1872. nov. 13.). 

_ szorosan, 
soha se akart volna elszakadni onnan. 

Csak akkor tért eszére az egész család : 
— Hiszen ez Vilmos, a mi Vilmosunk! 
No lett erre öröm, a mit hiába is kisérlené-

nek meg leirni. 
Mikor a viszontlátás első meglepetésének 

vége lett: az öreg erdész elővette fiát s megfogta 
kabátjának üresen lelóggó ujját, szomorúan né
zett rá. 

— Biz az ott maradt a Loire mellett — monda 
a fiu, — no de azért még maradt egy, a melyikkel 
egy szorgalmas és takarékos menyecskét eltart
hassak; a mi annál könnyebb lesz, mert felka
romért olyan nyugdijat kapok, hogy megélnék 
belőle, még ha mindakettőt elvesztettem volna is. 
Ha ugyan Eliz el nem taszít magától egy ilyen 
csonka embert. 

— Oh édes, édes, — zokogott a leány ked
vese vállára borulva • csókokkal halmozva' el a 
ruhát ott azon a helyen, a honnan azt a drága kart 
levágták, nem tudott más Bzót kirebegni, mint 
azt az egyet: édes, édes! 

Most hát már ki is lehetett tűzni a lakadal

minden hajnalt megfigyelt, de még soha sem látta 
az ég hajlását ily haragosan kipirulva. Vihar lesz 
itt ma — gondola magában — még pedig az öre-
gebbjéből. Az ő két veje pedig künn van hajójá
val a sik tengeren, — ha az a vihar ott éri őket 
utói! 

E pillanatban egy éles sikoltás hallatszott 
felülről, mintha csak az égből. A torony tetején 
megcsikordult rozsdás sarkaiban a szélkakas. 

Ugyanekkor lépett a lelkészhez az öreg er
dész. 

— Ezer milliom! — igy köszöntött jó reg
gelt — tele van az erdő baglyok ezreivel. Olyan 
huhogást vittek végbe egész éjjel, hogy az ember 
elkárhozott lelkek között hihette magát. Olyan 
viharunk lesz, öreg barátom, a milyet még aligha 
láttunk valaha. Ez annak a jele. 

— Isten legyen szegény gyermekeinknek 
irgalmas, — felelt a lelkész, — a szél északkelet
ről támad s te tudod, hogy az mit jelent. 

— Menjünk ki a gátra, — monda az erdész s 
a két öreg ember megindult a tengerpart felé. 

A szél egyre élesebben fútt s a tenger tete
jén már akkor javában tánczoltak a fölfodoritott 
hullámok fehér tajtékos fejei. Az ég szennyes fakó 
boltozatát már alig lehetett megkülönböztetni a 

tengertől. A vihar apró, hóval vegyes eső szitált 
a fellegekből s a dübörgő áradat pillanatról pil
lanatra emelkedett. Mintha csak valami eleven 
óriás szörnyeteg volna, mely nehéz álmában föl-
follélekzik, ugy emelkedett és ereszkedett a ten
ger boltozata fel a magasba és le a feneketlen 
mélybe. Egyszerre, mintha óriások emelgetnének 
egy beláthatlan lepelt, feldomborult az egész 
tenger s mélyen nyögő nehéz vonaglással duzzadt 
a part felé. 

Ugy tetszett, mintha az orkán évszázadok óta 
gyűjtött erejével neki támaszkodott volna a ten
gernek, hogy eddigi ágyából a szárazra taszíthassa 
egész víztömegét. 

A lelkész vissszafutott a faluba, hogy a bor
zasztó veszélyről értesítse a népet. A halászok 
szerencsére odahaza voltak mindannyian, partra 
vonszolták csolnakj likat s imádkozva várták az 
itélet napját. 

A rettentő orkán reggeli tíz óráig dühön
gött. A hullámok vadul csapkodták a partot s az 
üvöltő vihar egymásután döntögette a tengerbe 
az évszázados bükk- és cserfákat. 

Ez időtájt a szörnyű vihar megállapodni lát
szott. A szegény lakosok megkönnyebbülve kezd

tek föllélekzeni. Korán volt. Az 
orkán nem szűnt meg, csak pi
hent. Ezután tört ki csak még 
egész vad haragjában. 

Az öreg lelkész futva ro
hant menyecske, leányaihoz, 
kik két szomszédházban lak
tak, csak egy kis kert válasz
totta el egymástól. Mind 
együtt találta őket, még Elizt 
és Vilmost is. 

E halász-családoknál ős, 
megindító szokás, hogy a mig 
a ház ura a tengeren van, addig 
valamennyi szoba be van zárva, 
ablaktáblái gondosan betéve, 
senki oda be nem lép. Egy 
szobába, az asszonyéba szorul 
az egész család, ez az egyetlen 
lakott része a háznak, a többi 
mintha csak ki volna halva. Mi
kor aztán a hajós visszatér, az 
ajtókat, ablakokat kinyitják, a 
bútorokat leporozzák, a szo
bákat kiszellőztetik s a gyer
mekek szabadon zsibonghatják 
be a ház minden zegezugát. 

Egy ily szobában várta a 
két hajóst az egész család. Az 
óra itt volt, melyre ígérkeztek. 
Helyettök az öreg lelkész ro
hant be, az esőtől hosszan le-
caapzó fehér fürtéivel s elfoj
tott lélekzettel kiáltott: 

— Mentsetek meg a mit 
lehet. Szedjétek Össze pénzete
ket , meg egy kis ruhát, s 
várjatok, míg visszatérek. 

Azzal elrohant, a legna
gyobb kétségbeesésben hagyva 
a családot. Az egyik asszony, 
ki nemrég lábbadt fel a beteg 
ágyból, feje fölött összekul
csolta két kezét, mereven né
zett maga elé egy ideig, aztán 

eltántorodott s egy fájdalmas sikoltással hanyatt 
terült a padlón. A többiek kétségbeesetten rohan
tak ápolására. 

A lelkész visszarohant a tengerpartra. Akkor 
már künn volt az egész falu, a gát tetején. Dél 
volt, de azért éjjeli sötétség borult az üvöltő ten
gerre, mely sustorgott, forrt és habzott, mintha 
egy vulkán égne alatta. A rohanó szélben lap
dákká gombolyodtak össze a felkapott sirályok s 
a fenyőszálak forgácscsá pattogva törtek ketté 
derékon. 

— Egy hajó, egy hajó — kiáltott egy halász 
a tenger felé mutatva kezével. 

— Hol? — kiálta a lelkész, megragadva az 
erdész karját, ki keményen állt o t t , mint valami 
kőszobor. 

Valami szürke félhomály csakugyan egy hajó 
árboczait engedte kivenni. 

Az erdész csendesen elővette távcsövét s an
nak a pontnak szegeszte. 

Sokáig nézett arra felé, akkor aztán egy
szerre kieresztette a látcsövet kezéből, — az le -
gurult a parton a tengerbe. 

— Ez a mi fiaink hajója — szólt aztán 
csendesen. 

— Akkor el vannak veszve — felelt a lelkész 
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azzal a komoly nyugalommal, mely annyi fájdal
mat tud rejteni magában. 

A többiek keserű kétségbeeséssel nyüzsögtek 
a két öreg alak körül. Az e^yik káromkodott, a 
másik imádkozott, a harmadik vadul kaczagott, a 
negyedik sirva dobta magát a vizes földre, ugy 
zokogott. Egyik se törődött vele, ha a felcsapó 
hullám összetört permetegje ködoszlopba boritá. 

De a kéztördelő, szitkozódó embereket csak
hamar mély csendre hangolta a vihar. Oly erővel 
tört ki, hogy kővé meredtek előtte. Néhány erő-
sebb hullám már keresztül c-apott a gát tetején s 
a tenger két őlnyivel hágott magasabbra annál a 
jelnél, a mi a kétszáz év előtti vihar tengermagas
ságát mutatta 

Az öreg lelkész térdre rogyott, fehér haja 
hosszan lobogott a viharban, ugy imádkozott ösz-
szekulcsolt kézzel. 

Ez alatt egé
szen beéjeledett; 
de mintha'meg-
akart fordulni a 
természet ren
dé, minél job
ban közelgett 
az éj, annál vi
lágosabbá szür
kült a homály. 

Most már 
körvonalaiban 

legalább szabad 
szemmel is ki 
lehetett venni 
a hajót. Valami 
négyszáz lépés
nyire lehetett a 
parttól. Látni 
való volt, hogy 
a zátony léket 
ütött rajta s fé
lig már el van 
sülyedve.A hul
lám keresztül 
csapkodott fö
délzetén, csak 
árboczai nyúl
tak elé, sötéten, 
meredten, mint 
valami fuldokló 
ember segítsé
get esdeklő uj
jai. Az árbo-
czokról szenyes 
rongyokban lo
bogtak az ösz-
szetépett vitor
lák s itt-ott az 
árboczok tete
jén egyes fe
kete pontokat 
lehetett észre
venni. 

— Azok ott 
emberek, a kik 
felkapaszkod

tak az árbo-
czokra s oda kö
tözték magu
kat — jegyzé 
meg egy ta
pasztalt halász. 

A főárbocz 
ide-oda ingado
zott a viz fölött. 
Néha lehajlott 
egész a zajgó 
hullámok fehér 
fodráig, majd fölegyenesedett újra, mint ogy ijesztő 
váz megfenyegetve az eget. A szerencsétlen 
emberek ott lógtak róla ég és viz között, szemtől 
szembe a kikerülhetetlen halállal. 

I t t nem volt segitség, istenkísértés lett volna 
a tengerre szállni. 

De a hajó szerencsétlen utazói oly szivrepesztő 
látványt mutattak, hogy a szegény halászok, elfe
ledve a maguk és családjuk szerencsétlen helyzetét 
8 az őket fenyegető veszélyt, — sürögve indultak 
bárkáik után. Majd csak akad bátor ember, a ki 
embertársai életeért kocz'íára teszi a magáét. 

A jó szándék föl lesz jegyezve oda fenn, azt 
mondja az irás. De most az egyszer a jó szándék 
kivitelére gondolni sem lehetett. Az áradat oly 
magasra hágott, hogy a partra vonszolt halász
bárkákat mind magával szakgatta. Most lett csak 
a rémület átalános igazán. 

Két lábnyira nőjjön még a tenger s akkor 

elborítja, végig söpri hullámaival az egész 
félszigetot és nincs ladik, nincsen csolnak se
hol, mely mentőszerül szolgálhatna. Irtóztató 
gondolat! 

Az öreg lelkész még mindig térdelt. A mint 
az üvöltő szél rövid pihenőt tartott, hallani lehe
tett reszkető hangjait, a mint beleimádkozott a 
viharba, folytonosan a szerencsétlen hajóra sze
gezve könybe borult szemét: 

— Mindenható Isten! — a ki parancsolsz az 
áradatnak és a szeleknek, tekints le gyermekeidre, 
kik a halállal küzdenek, s ha elvégezted vesztü
ket, — végezz, mindenható Isten, végezz velők 
hamar! 

Már nem mert imádkozni mogmentésökért. 
A vihar oly irtóztató erővel tombolt, hogy azt 
megfékezni egy isten mindenható karja se látszott 
eléj; hatalmasnak. 

„Vihar után":Egy család menekülése (1872. nov. 13.). 

És ez igy tartott óráról órára. Éjfél régen 
elmúlt, de a vihar csak akkor látszott jutni teljes 
erejéhez. Már a hajnal is derengeni kezdett, de 
csak azért, hogy egész rettentöségükben feltárja 
a világrengető zivatar irtózatait, a miket az éj 
palástja az emberi szemek előtt jótékony kimélet-
tel cltsilc'irt. 

A hajnalpír fakadni kezdett s a nyargaló hul
lámok világos szürke szint öltöttek magukra, mint 
ha nem is viz, hanem egy tűzokádó hegy kiontott 
hamusivatagja volnának, mely a szelekkel birokra 
kelt s most az egekre háborog. 

E perezben két női sikoltás hallatszott: „Szent
séges Isten, ez a hajóa „Mária Anna!" — Két nő 
rohant a partra egyszerre, lihegve, lobogó hajjal, 

i egyenesen a tengernek tartva, mintha b ;lé akarná 
magát vetni. A könyörülő halászok megragadták 
s vfsszatartották a kétségbeesett lépéstől. 

A két asszonyt nem lehetett visszatartani a 

házban, kijöttek, épen jókor, hogy férjeik hajóját 
még egyszer megláthassák. 

Abban a pillanatban, messze a láthatár felé 
magas széles hegynek emelkedett föl a tenger s 
borzasztó sebességgel tolult közelebb és közelebb 
sötéten, feketén mint egy felszabadult pokol. Egy 
perez alatt eltűnt a hajó a rengeteg vízben, mely 
a hömpölygő hegyóriás alá temette. 

A két asszony életjel nélkül roskadt le az 
átázott földre, két kezével takarva el szemét. 

Az alatt a megindult vizhegy mind közelebb 
tolult s egyszerre borzasztó erővel neki csapódott 
a magas partnak s átvetette magát a gát fölött. 
Azzal tovább zajgott a falu felé. 

A parton állókat lesodorta lábaikról, sokat 
közülök magával ragadott, mig mások élettele
nül látszottak ott heverni a parton, a mint felet
tök a roppant viztömeg elzajgott. 

Az öreg lel
kész volt az el
ső, ki kábultsá-
gából magához 
tért. ő térdelt, 
őt nem sodor
hatta nagy erő
vel a hullám, 
mint a kit lá
bon állva ta
lált. Leányait 
sietett fölkeres
ni. Azokat már 
a földön fekve 
találta a höm
pölygő áradat, 
nem volt tehát 
valószinü, hogy 
magával vitte 
volna. 

Csakugyan 
ott találta őket, 
még akkor is 
eszméletlenül s 
egészen átázva. 
De ugyanakkor 
valami sötét 

tömeget látott 
mellettök, mé
lyen a tengerbe 
nyúlni, mintha 
egy letört fe
nyőszálfa volna. 

Azelsülyedt 
„Mária Anna" 
letört árbocza 
vol t . . . és rajta 
egy ember, de
rekánál fogva 
szíjjal a fához 
csatolva. 

A lelkész 
hozzásietett s 
felismerte bsn-
ne egyik vejét. 
Reszkető, a 

fagytól meg
dermedt ujjai
val leoldta az 
árboczrólsszive 
táját kereste, 
dobog-e még? 

Még dobo
gott. 

Lázas siet
séggel kezdte 
el dörzsölni, de 
a munka nehe
zen ment. A 

I megmeredt tagok nem tudták visszanyerni rugal-
! másságukat. 

Ekközben megmozdult az egyik leány is; 
| hideg kezével végig simitotta homlokát s körül 
| tekintett, mint a ki nem tudja, hogy hol van ? Las
sankint magához tért, fölkelt s oda lépett öreg 
atyjához. A mint megpillantotta eszméletlen fér
jét lázas zokogással vetette rá magát, heves csók
jaival, forró könyeivel áztatta arczát, homlokát, 
kezei között melengette hideg kezeit, s odaszoritá 
koronkint lihegő kebeléhez. 

Az eszméletlen hajós egyszer csak felnyitá 
szemeit. A nő csókja, ölelése az egyedül, a mi a 
halál torkától visszaszólíthat. Háromszor, négyezer 
végig borzongott az egész testén a hideg, akkor 
aztán félkönyökére támaszkodott s mereven nézett 
maga elé. Most hirtelen talpra ugrott és fel
kiáltott ; 

— Halló legények! föl a vitorlákhoz, holnap 



42 
lakadalmon kell le ununk, — hurrá, mig utol nem 
ér a vihar! 

A lelkész borzadva tekintett vejére. Hisz ez 
megtébolyodott! 

Egy borszesz-esutorát vett észre derekán, azt 
hirtelen leszakitá onnan s veje szájához emelé. Az 
hosszú kortyokat nyelt az égetett borb íl, mire 
egészen macához tért. 

Körül nézett, s aztán hevesen megölelte ne
jét, kezet szorított öreg apósával s csendesen bo-
lingatni kezdett fejével, mintha mondaná : „Most 
már tudok mindent." 

Azzal hirtelen megragadta az árboczot s ke-
zével-lábával átkulc-olva azt, evet-gyorsassággal 
lekúszott rajta a tomboló tengerbe. 

A vihar szilajul bömbölt, a tenger vad dühönr 
géssel csapkodott, az öreg lelkész éa leánya egy
másba kapaszkodva elfojtott lélekzettel várták mi 
lesz ebből? Jól tudták, hogy árboczra kötött test
vérét ment keresui. 

Néhány pillanat múlva felbukkant a hajas a 
vízből ugyanazon az utón, a melyen jött. Levert 
mogorva arczárói le lehetett olvasni, hogy nem 
találta meg, akit keresett. Azt az árboczról lesza
kította az áradat. 

— Vége! — igy szólt tompa hangon a fölme
rült hajós, lerázva ruhájáról a vizet, — mentsük 
meg, a kit még lehet. 

A másik asszony még akkor is életjel nélkül 
hevert mellettök. Azt a két férfi karjára vette s 
megindultak vele a falu felé. Kivülök más ember 
már akkor nem is volt a parton. A többiek vissza
mentek tűzhelyeikhez. Ha már el kell veszni, 
legalább szeretteik körében, együtt veszszenek el. 

Ideje volt visszatérniük. A feldagadt tenger 
egymás után kezdé küldözni rémületes hullám
hegyeit, a mik átömöltek a gátakon. Már csak 
egy gát volt hátra, abból is nagy dirabokat szak-
gatott el a hullám. Térdig gázolva a vizben jutot
tak el a hajós házához, hol az eszméletlen asz-
szonyt levetkeztetve, száraz ágyba fektették. 

Az alatt egészen kivilágosodott. 
Iszonyú látvány tárult a szem elé! A viz 

borzasztó tömegben szaladt alá a gátról, keresztül 
törve az erdőn, le a falu felé, ledöntve, a mi útjába 
akadt. Egy roppant széltaszitással, mintha óriási 
ágyúból lőtték volna ki, felkapatva a levegőbe, ren
geteg hullám csapódott be a tengerből. Borzasztó 
recsegés hallatszott az erdőből. A hullám egy 
hajó vázát ragadta magával s pokoli erővel dobta 
két óriási fa közé, hol fennakadt, mintha oda 
szögezték volna. 

A „Mária Anna" volt. 
A félkezü Vilmos meglábolta a zajgó hullá

mokat s a hajóroncs felé sietett, hátha találna 
benne valakit, a kit az életnek még vissza lehetne 
adni. Hátha megtalálná benne másik testvérét. 

Szomorúan tért vissza. A hajón nem talált 
embert, azokat elsöpörte a hullám. Az az eszmé
letlén asszony ott az ágyon, özvegy bizonynyal. 
Jobb is lenne talán soha föl nem ébrednie! 

Ekközben már magasra dagadt az áradat. A 
szoba ajtaján is betolta már fehérbodru fejét a 
szörnyű ellenség. Itt nincs megmaradás, innen 
menekülni kell. 

De hogyan ? A paplak és a templom magas
laton feküsznek. Azt nem fogja elborítani a hul
lám. De mikép jutni oda, mikor köztök és a men
hely között egy egész tenger zajong. 

E pillanatban a hajós, a ki kiment volt, 
beszakította az ajtót s hirtelen karjába ragadta a 
beteg asszonyt. 

— Jöjjetek utánam, — kiálta, — igy egy pil
lanat sincs veszteni való. 

A ház előtt már ölnyi magasságra dagadt a 
viz. A kapufélfához egy kisded csolnak himbált, 
egy kormányossal farában. A hajós a csolnakba 
fektette a beteg nőt, kinek csecsemő gyermekét 
keblére helyeztek. Neje ésElíz,amásik síró gyer
mekkel, mellette foglalt helyet; az öreg erdész 
és a pap evezőt ragadtak kezökbe, — mig Vilmos, 
a ki félkezével nem hogy használt, hanem csak 
teher lett volna, visszamaradt. Majd keresztül lá
bol valahogy-

Ácsolnak megindult. A hajókapitány szemébe 
nyomta kalapját a a máris túlterhelt csolnak pár
kányába csak félig kapaszkodva jelölte a kormá
nyosnak az irányt. 

Utjokban jól kivehették a szörnyű pusztulást 
mindenfelé. Az istállókban fájdalmasan bőgött a 
marha s a Ikutyák szűkölve vonitottak a ház 
előtt. I t t egy ház egyik fala egészen levált, belá
tást engedve a szobák belsejébe, mint a szinpadon. 
Amott egy egész ház omlott össze, maga alá te
metve a mi benne élő volt. A viz a házak ablakain 
keresztül kezdett beomlani s a merre eveztek, 

esengő kiáltások hangzottak feléjök a még le nem 
szakadt házak hajózatairól, melyek emberekkel 
voltak ellepve. Pedig megmentésükre nem gon
dolhattak, máris több teher volt a csolnakon, 
mint a mennyi rá fért. A ház hű kutyája is el-el-
bukva a zajgó vizben, csak úszva követte a csol-
nakot. 

A viz ragadó áradattá változott, tele tajtékban 
gyűrűző örvényekkel. A gerendák ezrei, sindelyek 
tehenek, lovak, birkák úsztak a viz mocskosfelszi-
nén, mig egy ilyen ösvény közelébe nem értek, 
honnan aztán nem volt több menekülés. Az erdő 
gyökerestül kitépett fáit hajtá a hullám maga 
előtt, neki taszitva őket egy-egy kunyhónak, melyet 
aztán egy pillanat alatt ugy elsodortak, mint egy 
óriási seprő a hitvány szemetet. A viz teteje nem 
sokára székekkel, asztalokkal, ágyakkal, padok
kal lett tele s a hajós éles szeme egy bölcsőt is 
felfedezett az úszó bútorok között, benne egy ele
ven gyermekkel. Az szépen, nyugodtan aludt az 
alatt, mig a halál ringatta karjain. A hajós a 
bölcsőnek irányozta csolnakát s az alvó gyerme
ket szerencsésen kiemelte és bevette a csolnakba. 
Ez a csolnaknak nem oly nagy teher, minő a lé
leknek lett volna, ha elengedte volna veszni a 
szegény ártatlant. 

Tovább evezve egy Öreg emberrel találkoz
tak, a ki görcsösen tartott átszorítva egy gerendát 
s minden erejéből küzködni látszott azért a kis 
időért, a mely neki még élni fennmaradt. A hajós 
azt is meg akarta menteni. Do hiában. Egy uj 
hullám keresztül csapott ősz feje fölött és elte
mette örökre. 

Alig haladtak el e vérfagyasztó jelenet mel
lett, a mint közvetlen közelükben egy ház recsegve 
omlott össze. Négy embert ütöttek agyon a lezu
hanó geredák s néhány másodpercz múlva ott 
úsztak hulláik a viz tetején, eltorzulva, hala-
ványan. 

Most egy apró tutajjal találkoztak. Látszott, 
hogy hirtelenében tákolták együvé. Három kis 
szarufa volt együvé kötve, azon ült két gyermek, 
meg egy kutya. — A tutajt a csolnak mögé kö
tötték s ugy eveztek vele tovább. 

E pillanatban egy halászkunyhó ablakán 
keresztül egy öreg asszonyt hallottak rimánkodni 
segítségért. A ház ingott e minden eresztékében 
recsegett. Csak egy kis taszítás kell neki s azon
nal összedűl. 

Ekkor egy másik csolnak került elő a ház 
mögül. Egy férfi hajtotta, egy asszony és három 
kis gyermek volt rajta a teher. A férfi neki feszi
tette horgos rúdját a padlás-ablak párkányának s 
lesegitette csolnakába az öreg asszonyt és fiát. 

Végre elérték a magaslatot, a hol a templom 
állt. Ide menekült, a ki még idejekorán tehette. 
Ilyen magasra, az Isten házáig nem merte rom
boló kezét kinyújtani a vihar. A kis templom, a 
fehér paplakkal békés szigetet képezett a pusztító 
vihar közepett. 

A mint a menekülők a templom közelébe 
értek, mintegy összebeszélésre, megzendült az 
ének: „Erős vár az Isten nekünk!" 

Az emberek térdre borultak, a templomból 
kihangzott az orgona rezgő chorálja s az üvöltő 
viharba belezengett száz meg száz kobilből: „Erős 
vár az Isten nekünk!" 

S mintha a könyörülő Isten azon pillanatban 
meghallotta volna a szerencsétlen gyermekeinek 
hozzá felreszkető éneket: egyszerre újra megcsi
kordult a torony tetején a szélkakas. A szél meg
fordult délfelé. 

A megfordult szél rövid perczek alatt vissza
korbácsolta a medréből kihágott áradatot. A viz 
szemmel láthatólag apadt és elfogyott oly hirtelen 
a mint jött vala. 

Délután három órakor már csak egy enyhe 
fuvallat játszadozott a levegőben. Ez idő, mely 
elébb őrületes rombolásában nem találta dühének 
határát, kiderült, és mosolygott, mint egy ártat
lan gyermek. 

Pedig a mit a kis félszigeten okozott, a pusz
títás le nem irható. 

Agyonvert, megfuladt emberek, döglött bar
maikkal vegyest feküdtek minden lépten-nyomon. 
A sárga iszapból szomorú házmaradványok mere
deztek elő; föld és kert vastagon volt meghordva 
fövénynyel és romdarabokkal, csolnak és ladik
vázakkal, gerendákkal, törött bútorokkal és házi 
eszközökkel, összevissza minden, — mint egy 
özönvíz után. 

E nyomorhoz járult a kimerültség, az éhsé» 
és a szomj. 

A szerencsétlen embereknek nem volt hová 
fejőket lehajtniok. Fejők felől elhordta a fedelet 
a vihar, alólok a párnát. A mi élelmiszer volt, azt 

mind elsodorta, hulláikat pedig betemette színig 
a tenger sósfanyar vizével. A távirda-oszlopokat 
kidöntögette a szél, nem panaszolhatták el baju
kat embertársaiknak, hogy segítségükre siessenek 
hirtelen. 

Tizenhatezer ember maradt a félszigeten 
száraz fedél, egy harapás kenyér nélkül. 

És a Kirr falu lelkészi lakában e nyomor kö
zött is mégis megtartják a lakadalmvt. Maga az 
öreg lelkész akarja igy. 

Hej, nem örömünnepnek való ez a nap! 
Hiszen nem is örömünnep ez csupán. Tudja 

a jó öreg, mit csinál. 
A kik a viharban elvesztek, ott feküsznek 

sorban kiterítve a templom előtt. Az első egy 
szép fejér halott. A lelkész leánya, ki eltávozott 
férje után. 

Azt a halászházat ott alant nem birta fel
dönteni a tenger haragja. De ablakai nem nyilnak 
föl talán soha. Jobb igy! a két kisded árva majd 
csak talál szülőt. 

Az öreg lelkész fekete karos-székből temeti 
el a halottakat, egyszerre valamennyit. Együtt 
lettek a haragvó ég által elszólítva, tegyük őket 
nyugalomra együtt. 

A temetés után következik az esküvő. 
A lelkész bevitette karosszékét, a templom 

oltára elé, ott aztán bele tette Eliz kezét Vil
moséba, csendesen megáldotta őket, és kimúlt. 
Az elmúlt huszonnégy óra iszonyai megtörték 
életerejét. S ő tudta ezt. Még össze akarta esketni 
gyermekeit. Ezért nem volt szabad az esküvőt 
elhalasztani. 

Ott szenderült el örök álomra az oltár előtt,, 
mint a jó szolga, hivatása teljesítésében. 

Az öreg erdész fogta le szemeit. Gyermekei 
oda borultak meghidegült kezeire . . . 

Odakünn tavaszi, enyhe szellő enyelgett a-
6Z3liden mosolygó habokkal. 

Tél közepén. Tors Kálmán. 

A természet befolyása az emberi 
társadalomra. 

(Vége.) 

Tekintsük most röviden a szorosabb értelem
ben úgynevezett természeti tüneményéket. Ezeknek 
nagy kultúrai és szocziális hatása azon befolyás
ban rejlik, melyet a képzeletre, és ez által vala
mely nép egész gondolkozásmódjára gyakorolnak. 

Nincs kétség, hogy egészséges elmei álla
potban az értelem és képzelem karöltve járnak, 
egymást kölcsönösen támogatják. De míhely az 
egyensúly bármi okból megbomlik, zavar áll be, 
mely nem ritkán káros következményeket von 
maga után. Mily érdekes és mily tanulságos volna 
azon okszerű összefüggést ismernünk, mely vala
mely egyén gondolkozásmódja, egész lénye és-
azon viszonyok, — mint okok — közt fönforog, 
melyek behatása alatt lett azzá, a mi! 

Ha ily okok átalánosok és állandóan hatók,, 
egész népekre gyakorolják befolyásukat, és ennek 
gondolkozásmódját határozzák meg. Ily állan
dóan ható okok a szorosabb értelemben vett ter
mészeti tünemények, mint: igen magas hegyek, vul
kanikus kitörések, földrengések, villámlás, nagy 
dörgés, terjedt tenger vagy sivatag sat. szóval min
den természeti tünemény, mely átalános csodála
tot, félelmet kelt; mely a bizonytalanság érzetévet 
tölti el az emberi keblet; mely imposans nagysze
rűsége által képes az emberben saját korlátolt
sága érzetét fölkelteni a vele szemben oly hatályo
san működő erők, egy fölötte álló megfoghatatlan, 
megmagyarázhatlan nagyha'alom ellenében. S ev
vel legkedvesebb tápját nyeri a képzelet, mely 
innen tovább és tovább szőve képeit, nem ritkán* 
a legtulzóbb végletekre jut. Természetes, hogy 
mentül nagyszerűbbek e tünemények, annál köz
vetlenebb módon fogják gyakorolni érintett be
folyásukat. Elég e tekintetben Indiára hivatkozni, 
hol a természet teljes pompájában és teljes bor-
zasztóságában lép föl. Égig nyúló hegyek, áthi-
dalhatlan folyamok, áthatlan őserdők, rögtöni 
zivatarok, nagy tengerek, óriási villámlások és 
dörgések egyenkint és összesen,oly rendkivülileg 
hathatnak a képzeletre, hogy nem csodálhatjuk,, 
ha annak beteges kinövéseit épen az indiaiaknál 
szemléljük legkiválóbban. Az indiaiak mindent a 
phanthasia körébe vontak. Még a legelvontabb 
számtani és mértani tételekot is lejtelmes versed
ben foglalták. Valllásuk mindent tartalmaz, a mit 
csak a legszélső határig fölcsigázott képzelet 
lázas agyrémekben kigondolhat. Művészetük a 
váltás befolyása alatt állván, terményei hasonlag 
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egy kiégett képzelet rémbélyegét hordják magu
kon. Elég e tekintetben Siva isten nejének Dvor-
gáiiak ábráját megtekintenünk, halál-fejekkel 
övizett sötétkék testével, piros tenyerével, hosz-
szan kilógó véres nyelvével! Valóban terribiles 
viea formael 

Mily egészen más alakulatot látunk vallás és 
művészet tekintetében Görögországban , De mily 
egészen más szinben mutatkoznak ott a termé
szeti tüneményok is. Nincs semmi, a mi a képze
letet tulcsigázná, az egész földalakzat, az egész 
természet szelíd, alkalmas arra, hogy az em
berben bizodalmat keltsen saját er.je iránt. 
Ez nem is maradt viss.ahatás nélkül vallá
sukra. Az ő isteneik hallhatatlansággal fölru-
házott emberek (Euhemerismus) emberi erények
kel , szenvedélyekkel, foglalkozással. „ A női 
hidegség Dianában, szépsége Venusban, büszke
sége Junoban, erényei Minervában lelnek meg-
testesitést. — Neptun hajós, Vulkán kovács, Cu
pido pajkos diák, ki ujjaival és nyilaival játszik, 
Jupiter szerelmes király, Merkúr tolvaj stb." 
(Buckle i. m ) 

Nem folytatjuk tovább e rajzot. Czélunk volt 
átalános érzetet kelteni és ezt átalános vázlat 
által igyekeztünk elérni. A nagy igazság, melyet 
itt tág körvonalokban adtunk, működik, — habár 
nem oly föltűnően — szűkebb körben is; minden 
vidék, család, sőt egyén életében fölfódözhetjük 
hatásának nyomait. Hatályos befolyásáról olvas
hatunk az emberi művelődés történetnek min
den lapján. Az avatott szem fölismeri azt, — 
mint magot — az emberi intézmények mindeni
kében ; látja azoknak üdvös látását, ha ez igaz
ság követelményeivel megegyeznek, látja meg
sértésének szomorú következményeit a társadalmi 
bajok nagy táborában. Tömeg-nyomor, prosti-
tutio, erkölcstelenség, dögvész, öngyilkosság, és 
egész sora a társadalmi betegségeknek e nagy 
igazság megsértésének kifolyásai; orvoslásuk csak 
ez igazság szem előtt tartásával lesz lehető. 
Rendkívül érd kes volna az egyes természeti 
tényezők hatását külön-külön is ecsetelni, és az 
összhatás annál szembeötlőbb lenne. 

Gondoljunk csak a tengerre, a tavakra és folyó 
vizekre, a kereskedés éa művelődés e fő-fő ténye
zőire ; vatry a gyógyforrások, erdők, rónák, hegyek, 
az eső, hó, szélek és más légtünetek hatására, az 
egészségügy, gazdászat és^ipar tekintetében. 
Vagy tekintsük a talaj phisikai és geológiai vi
szonyait és mint nyitott könyvből olvashatunk 
az emberi viszonyokra' mélyen beható természeti 
erőiről. Gondoljunk csak az ásatagok közül a 
sóra, az állati és növényi élet ezen első szükség
letére, az ipar e megbecsülhetien segédszerére; 
vagy a kőszénre, egy letűnt ősvilág nagyszerű nö
vényzetének temetőjéből kiaknázott, csodákat 
művelő maradványra. Vagy a fémek közül a 
vasra, rézre, aranyra, ezüstre sat. és sejteni fogjuk 
azon mérhetlen hatást, melyet a természet ezen 
mélyen fekvő tényezőivel is gyakorol a közviszo
nyokra. De a részletezés messze tul vinne kitű
zött feladatunkon. Hisz a mi csak érzékeink alá 
esik, — a napsugár, a virágszál, a bősz vihar, a 
világosság és sötétség — minden a nagy igaz
ságra emlékeztetnek. Erezzük, hogy a természet 
hatalmában tart. Az ember meghódítja a földet, 
a vizet, tüzet és szelet, hasznára fordítja az ele
meket és azt gondolja, ő az ur ! De az elemek 
kaczagnak törpe törekvésein, látszólagos diadalán. 
S midőn az ember legnagyobb győzelmeit véli 
ünnepelhetni a természet erői fölött, épen akkor 
gyakorolják ezek legmesszebb ható befolyásukat, 
társudalmi életére, összes fejlődésére. Bizonyság 
erre a világtörténet, bizonyság a statisztika. Mi 
pedig tanulságul tartsuk szem előtt az intelmet: 

.„Tiszteld a természetet, hódolj parancsainak!" 
Dr. Személy Kálmán. 

A szabadkőművességről. 
ÍL 

Hogy a azabadkőmüvességoly hihetlen, mond
hatnók roh.mos gyorsasággal elterjedt a művel
tebb világlakók közt mindenütt: a szabidkőmüves 
szövetség föladatának természetéből és a 18-ik 
század sajátos buzgalmából, melylyel a múlt idők 
hiányait pótolni sietett, igen könnyen megmagya
rázható. Akkor nem volt müveit polgár, ki büsz
keségének ne tartotta volna e szép irányú szö vétség 
tagjai közé fölvétetni. Uralkodó herczegek, feje
delmi családok tagjai, sőt maguk az uralkodók is 
siettek erőt adni belépésükkel a kőmüvességnek. 
JDe e körülmény, a mennyire emelte a szövetség 

tekintélyét, annyit ártott másfelől függetlensé
gének. 

A szabadkőművesek száma, ámbár teljes hi
telű szabadkőmüvesi statisztikával nem birunk, 
két milliónál jóval magasabbra tehető, s ez némileg 
megmagyarázza azt a nagy hatalmat, melyet a kő-
müvesség képvisel, másfelől azonban indokoltnak 
tünteti föl azt az éles ellenszenvet is melylyel az 
ultramontanizmus és a reakezió e rá nézve vesze
delmes egyesületnek minden lépését kiséri. Leg
jobb, n el van terjedve Amerikában, az angol föl
dön, Franczia-, Német- és Olaszországban. 

Tulmenneegynohány rövid hírlapi czikk t<r-
mészetszerü keretén, ha a kőm'dvességet összes 
fejlődési fokozatain keresztül máig kisérni akar
nók. A kit az ügy közelebb érdekel, azokat 
utaljuk azon számos, nem kőművesek által is 
megrendelhető kézikönyvre, mely a szövetség 
történetét tárgyazza. Ehelyütt eeak a szabadkő
művesség azon mozzanatait kivánjuk megérinteni, 
melj ek színhelye hazánk volt. 

Magyarországon egészen a legutóbbi időkig 
nem létezett önálló kőmüvesi főhatóság, s ép ezért 
az a csekély mozgalom, mely hazánkban a kőmü-
vesség terén ekkorig észlelhető volt, a hozzá leg
közelebb álló két szomszédos népnek , t. i. az 
osztráknak és a lengyelnek kőmüvességé\el kap
csolatban fordul elő. 

Bécsben 1787-ben alakíttatott meg az első 
független nagypáholy, s különösen II. Józ-ef ural
kodása alatt e nagypáholy vált az osztrák kőmü-
vesség középpontjává. De a mily rohamos terjedést 
vett ez időszakban a kőmüvesség Lajthán tul, 
annyira távol maradtak attól a hazánkbuliek. Mi 
magyarok e közönyösség okát igen könnyen föl
lelhetjük azon hosszú fárasztó küzdelemben, me
lyet hazánk az osztrák beolvasztás ellen kénytelen 
volt századok során át küzdeni, s azon természe
tes ellenszenvben, melylyel itt minden olyas in
tézménytalálkozott, molynek kútforrása Bécs volt. 
Innen magyarázható meg, hogy az osztrák kő
müvesség Magyarország területén mindössze is 
csak tiz páholyt tudott teremteni, ezeket is job
báramind a végvidékeken s oly elemekből, melyek 
nem igen voltak a magyarral összeforrva. 

Volt páholy Zágrábban „Az okossághoz" 
czimmel, Károlyvárott „A vitézséghez" czimmel, 
Eberauban „Az arany kezekhez" czimmel, Eper
jesen „Az erényes utazókhoz" czimmel, Balassa-
Gyarmathon „Az erényes Pilgrim" czimmel, Mis-
kolczon „az erényes kozmopolitához" czimmel, 
Pesten „a nagylelkűség" czimmel, Pozsonyban „a 
biztossághoz" és „hallgatagsághoz" czimokkel, 
végül Varasdon a „barátsághoz" czimmel. 

Ezek közül az eperjesit a krakói lengyel nagy
páholy alapította bizonyos Bernhardi által, kinek 
részére az alapítási engedély-okmány kiszolgál
tatott. 

A magyarországi kőmüvesség ez időből való 
történetéről csak keveset tudhatni, először azért, 
mert a páholyok legtöbbjének működésétől a ma
gyar elem teljesen távolmaradt, a magyarság 
pedig annyi óvatosság, al és annyira zárkozóttan 
működött, s oly gondosan elfödött mindent, hogy 
még a történet nyomozónak is gondot fog adni e 
működés irányáról és mozzanatairól, valamit, föl-
födöznie. Nehezitőleg járul ahhoz azon körülmény 
is, hogy midőn a Szabadkőművesség működése az 
pgész osztrák t< rritor'umon betiltatott, s a páho
lyok iratai kir. biztosok közbejöttével lefoglaltat
tak a magyarországi páholyokból is elczipeltek 
mindent a bécsi udvari levéltárba. 

Annyi bizonyos azonban, hogy a kőmüvesség 
ezután sem pihent, s hogy a Kubinyiak, Festeti
csek, Hadvánszkyak s több ősmagyar család tagjai 
mint előkelő kőművesek működtek, a hogy e» 
utóbbiak családi levéltáraiban nem egy chiffriro-
zott okmír.y várhatja a napvilágot. 

Kőműves volt Kazinczy* nagy nyelvre'or-
mator, és minden valószínűség szerint Bacsányi a 
költő is. 

A 48-at közvetlenül megelőzött években ám
bár a kőmüvesség szorosan eltiltva volt, szintén 
működött egy páholy „ZurMorgenroth" czimmel, 
melynek főmestere Kossuth Lajos volt. 

Nyilt térre 1868-ban lépett nálunk a kőmü
vesség. Dr. Lewis ugyania páholyalakitási enge
délyért folyamodván, azt a magyar kormány min
den nehézség nélkül megengedte. Igy alakult meg 
az „Egység a hazában" és mindenek fölött a „Szt. 
István" czimü páholy, melyet számos más köve
tett. E páholyokra nézve a főhatóság a német 
nagypáholv volt. Megkvén a kellő szám, létrejött 
az önálló Szt. János-rendű nagypáholy, melynek 
élén Pulssky Ferencz áll. 

Ugyanez időben álapitotta meg Türr István 

altábornagy hazánkban a *kót szertartású kőmü-
vesség.;t, mely eleintén a párisi Grand Orient vé
delmét élvezte. Anyapáholy volt a „Corvin Má
tyás" czimü, mely mais alognépesebb és mintegy 
központja a kőmüvesi működésnek, s melyből 
azóta mintegy lti műhely sarjadzott ki. 

A két különböző ritusu szabad kőművessé-/ 
önállóan halad egymás mellett, de a skót kőmü
vesség, melynek szervezete amazénál sokkal töké
letesebb , máris nevezetesen túlszárnyalta amazt. 
Különösen nagy lendületet vett a skót kőmüvesség 
az önálló magyar nagy Orient megalkotásával, 
mely egy éve törtónt, s mely óta a működő páho-
lyok száma megkétszereződött. 

Van most már skót páholy Pesíenhét, czimoik: 
„Corvin Mátyás," „Humboldt," „Zur Arbeit," 
„Könyves Kálmán, az előitéletek legyőzéséhez," 
„összetartás" „Hungária" és a „Grosmuth;" Ara
don et-y; Érsekújvárt egy, Temesvárt egy\Oraviczán 
egy; Szathmáron egy; Kassán egy; Beregszászon 
egy; Szamosujvárt egy; B -Csahán egy stb. 

A skót kőmüvesség idei nagygyűlése, mely 
megállapította az alkotmánykönyvet és újjá szer
vezte a szövetség tanácsát, Pesten dcezember hó 
14 és következő napjain tartatott meg. Ugyanak
kor nagymesterré három év tartamára megvalasz-
tatott Joannovics György országgyűlési képviselő. 

Vén papajkó életleirása. 
Ez a nevezetes egyéniség egy fokete-fehór-

tarka anyaiéul; született 1852-ik évben Nógrád-
megyében Szandavárallyán Ko-odényi Lajos bir
tokos portáján, kinek mint lúdleífólő bérbeadónak 
tulajdonába azon évben került. Hogy a fiatal ok
talan állat az első évbon hizlalóba és onnan 
nyársra nem került, az a baromfi-dögnek tulajdo-
ni'andó; hogy pedig e szerencse mai napig sem 
érte, az tulajdonítandó azon kitűnőségének, hogy 
év. nként kétszer tojt s költött; jelenleg pedig 
talán már egyedül annak, hogy bizon ő kegyel
méből nagyon vén pecsenye kerülne ki. De e 
mellett érdemei is nyomnak valamit a latban. 

A vén pap.ijkónak, a minthogy már jelenleg 
20 éves, sok viszontagságon és veszedelmen kel
lett keresztül menni. 

Mindjárt születése évében szerencsésen át
élte a nagy baromfi dögvészt, mely Szandavár-
al'yán 1852. évben kukoriczaknpáláskor ütött ki, 
s melynek minden udvarb li társa áldozatul esett, 
s ez volt az oka: hogy mint egyedüli magnak való 
a hizlalóba 8 onnét nyársra nem került. (Zárjel 
közt megjegyzem, hogy még akkoriban a pecsenyét 
nyárson sütötték s ehettünk szabadban sült, illa
tos pecsenyét, melyhez a mostani főző masinában , 
fojtott helyon sült-főit és vasizzel büzitett pecse
nye nem is hasonlitható.) 

Volt Szandavárallyán egy vásott szabóinas 
kölyök; ennek, minthogy a csupán foltozgatás 
nagyon unalm is mesterség, az a mulatsága volt, 
hogy mestere kutyáját a lud>kra uszitgatta; a 
igy megtörtént a még akkor fiatal papajkóval az 
a kázus, hogy a kutya egészen összemarta, de 
nagy sebeiből szerencsésen kigyógyult; egy lá
bára azonban mégis sánta maradt. 

Ezután ura s gazdasszonya Szandára költöz
ködvén, lett belőle is szandai la'-os. Itt a mala-
czokkal szoros barátságban élvén, e barátságot 
tartósnak hitte, s akkor is folytatni akarta, mikor 
már a kis 8' rt-'sek igazi disznók lettek a a hizla
lóba kerültek. A jámbor papajkó nem tudva azt, 
hogy nagy urakkal egy tálból cseresznyézni 
nem tanácsos, hosszú nyakát az ól rovátka között 
bedugva megpróbálta a váluban levő kukoriczát 
kóstolgatni, de ennek a disznó-barátságnak árát 
majd életével fizette meg i m ;rt a hízók egyike a 
bőrt nyakáról föl feje felé s fején is egy darabra 
lehúzta; ugy. hogy nyaka ós koponyája csupasz 
lett, bőre pedig tollastól orráról lógott alá. Azon
ban mint az udvarnak érdemteljes és hasznos 
tagja, de talán azért is, mert pecsenyének sovány 
volt s ily nyavalyás állapotban nem is hízhatott 
volna, ápolás alá vétetett; — bőrét fejére és 
nyakára szépen visszahúzták, összevarták és disz 
nózsirral kenegették s minthogy a gyógyítás fo
lyama hosszan tartott, tán még a gonosz szándékú 
hizó zsirja is szolgált szegény papajkónak gyógy
szerül. Elég az hozzá, hogy bár nyaka ós feje 
akkorára dagadt, mintegy meszelyes bögre, — éa 
bár élete nagy veszélyben forgott és sok kínokat 
szenvedett, ugy hogy eleinte enni, inni sem tu
dott, - s csak ugy öntötték bele, sngy nyeldeste 
le nagy kinnal a vizet, vagy rántott levet, de ba
jában ! ha sehol, itt teljesedett a azomondas, 
„quem dii pendere volunt, non mergitur undis" 
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(gazdasszonyok kedvéért, kik már velünk egvü t t 
elfelejtették a deák szót, ok kép magyarázom: 
„k i t isten kötélre szánt, nem ful vizbe") a már 
akkor java korában lévő papajkó ebből a b j b ó l 
is tökéletesen föllábadt. 

Később ismét, valami 17 éves korában, — 
mer t már akkor a többi lúdfalkával versenyt nem 
futhatott , — és mert a kocsikerék már előbb 
egy ujját e l v á g t a , a nyájtól elmaradozott, s 
Oláh Mikó, ujmagyar nemzetségből származott 
hetyke libapásztor, ostora* al jobb szemét vágta 
ki . — Ugyanazon tájban, ugyanazon veszélyből 

* menekül t ki , mely — mint mondják — egy 
déli, ifjú, szomszéd fejedelmet is fenyegetett. 
A dolog igy tö r tén t : Másfél éve egy róka vele ba
rátságot akarván kötni, az elől (a disznó-barátságon 
okulva) az árnyékszék belbelyiségébe menekült , 
hol i jedtében, nem a legkellemesebb illatú sárban, 
oly csendesen viselte magát, hogy bár mindenfelé 
keresték, másfél napig veszett hire volt, mig végre 
az éhet és szomjat tovább nem állhatván, hangos 

Ságogással jelentget te életben létét s ugy szaba-
i t tatot t ki . 

Hogy sok viselt dolgainak elősorolásával a 
t. olvasót ne untassam, még annyit mondok, hogy 
áteset t ő még sok más bajokon is. Nem egyszer 
menekült ki nyargaló lovak és kocsik a lu l ; a ba
romfidög úgyszólván minden évben megkívánta 
a maga áldozatait ,de rajta ki nem foghatott, — sőt 
még az 1872-ik évben is kétszer tojt és költöt t . 
Tojásai addig soha el nem zápultak, libáit mindig 
mind gondosan fölnevelte; minthogy azonban ir.ár 
jelenleg vén husocska, a gunárok biz ő kegyelmé
nek csak is akkor keresik társaságát , mikor 
a többi ludak már elültek, s ez oka annak, 
hogy utóbb már nem minden tojása kelt ki. 
Nevezetes azonban, hogy a vén kaczér, bár 
az év egyéb szakaiban rokkantságát épen 
nem titkolja, a gunárzás idejekor oly hety
kén hordja foldozott s félszen ü fejét és oly 
egyengetve rakja görbo lábait, mikép távol
ról alig lehet benne a vén papajkóra ismerni. 

A vén papajkó azonban már hanyat
lóban van, mert e télen az udvar t r i tkán 
látogatja, fejét a pitvarban levő almáriom 
alá dugva, órákig ott hasal, valószinüleg 
vénszemének roszul esik a világosság; mi
dőn enni akar, hangosan gágog, és enni is 
már csak a kenyeret szereti. Éjszakára 
bekéredzik a meleg konyhába — a hova 
lelkiismeretesen be is bocsátják, — nappal 
azonban a szabadba vágyik, de a pitvarból 
már nem igen megy ki. 

Életleirását i t t közlöm; — majd ha 
élete megszabad, utolsó napjairól vagy még 
netán viselt dolgairól el nem mulasztandom 
a t . olvasó közönséget értesíteni. 

Hoitssy Miksa. 

A jeges korszak.*) 
A föld kérgét képező felsőbb vizeredetü ré

tegek között, melyeket átalában tertiar, vagyis 
harmadkoriaknak szokott nevezni a tudomány, 
van egy csopor t , mely ugy kinézése, mint egyéb 
sajátságai miatt már rég idők óta kiválólag magára 
vonta a geologoknak figyelmét. 

E z az u . n. pleistocenebeli jégne, vagy jégár 
képződmény. 

E csoportba foglaljuk mind azon, eddig még 
a terti'árhez számitott ré tegeket , melyekben a kö 
vületek legnagyobb részt a most élő fajokhoz tar
toznak már. Geológiai ismereteink jelen állása ' 
mellett lehetetlen pontosan megállapítani a ter-
tiarbeli pleistocen határai t , s mind az, a, mit tehe- ( 
tünk, abból áll , hogy egy csomó agyagot, homo-
kot és kavicsot ,,vizözöni képződmény" név alá j 
foglalunk össze. Átalában nem igen vannak kő-
zetek, melyek képesek volnának jobban zavarba 
hozni a geologot, vagy a melyeknek eredete ké
tesebb volna, mint ez u. n. áradmány, vagyis a 
régi geologok „diluvium"-ja. Némely helyen sza
bálytalan alakú éles kövekkel kevert homok dom
bokból, máshol pedig nagy terjedelmű kavics 
ré tegekből , és talán még átalánosabban kü lön
böző szinü agyagokból állván, — melyek minden 
rend és sor nélkül gyakran nagy számú vizhordta 
szikladarabokat u. n. vándorköveket tartalmaznak. 

Kétségtelen, hogy e telepek nem a viz rendss 
működésének köszönik lételökef. 

Néhol a homok és agyag többszörösen válta
kozik egymással, a sötétebb szintieket a világo
sabbak váltva föl; de még gyakrabban oly töme
gekben fordulnak e lő , melyek egye?, különös 
alakú „kavics-fészkeket" vayy vándor kő-rakáfo-
kat zárnak körül. H a ezen vándor kövek felszínét 
vizsgálgatjuk, számos metszéseket vagy karczolá-
sokat találunk azokon, mintha nagy erővel dör
zsöltettek volna egymáshoz, — de mindig egy 
irányban, és a mi még feltűnőbb, azon felszinök, a 
melyen a kék agyag fekszik, többé-kevésbbé simí
tott , és éles egyenes vonalakkal és barázdákkal 
van beszántva, mintha ez agyag valami nagy erő 
által tolatott volna el felettök, s e közben karczolta 
és csiszolta volna őket igy össze. É p igy feltűnő 
továbbá az is, hogy ezen bemetszések és karczo-
lások azon hegyekkel és völgyekkel mindig pa
rallel vonalakat képeznek, a melyek közt e ván
dor kövek előfordulnak; vagy pedig minden irány
ban szétsugárzanak, mintha valami kiálló magaslat 
lett volna azon vidéken, melyről aztán mint köz
pontból széledtek azok széjjel. Másfelől a halmok 
legnagyobb részint nyugot és északnyugoti i rány
ban meredek és szakadozott felszint mutatnak, 
mintha viz által mosattak volna el; mig ellenben 
kelet és délkelet felé lejtősek, s agyag, homok és 
kavicsCial vannak bor tva. Ezen átalában „hom
lokzat- és uszály" név alatt ismert alakzatokat 
hasonlókép ugyanazon mozgató erőnek tulajdo
nítják, mely a hordalék óriás vándor köveit szál
lította, s velők azon sziklák felszínét fölszántotta, 
a melyek fölött lefelé sodrottá őket. 

Mindezt összevéve, kétségkívüli, hogy mint em-

tertiiir óriás emlősei el tűntek, s a száraz föld több 
ezer lábra víz alá sülyedt, mit az bizonyít, hogy 
mi most a legmagasabb hegyek tetején is találunk 
elkopott vándorkövet. E z elsülyedést aztán egy 
hideg északi klíma követ te , mely alat t a mai 
Grönlandéhoz hasonló jégköpeny boritotta el a 
száraz földet , későbbi fölbomladozása közben 
aztán koptatva,- horzsolva és kiálló részein elsi
mítva azt, az egyes el-elváló jégtömegek maguk
kal vivén a beléjök fagyott vagy elszakadott szir-
tekét. 

Hogy meddig tar tot t ez első, elsülyedési kor
szak, azt lehetetlen számokban megha tá rozn i ; — 
csak annyi látszik, hogy nagyon hosszú idő után 
az elsülyedt területeknek lassankénti emelkedése 
kezdődött meg, s a mai hegytetők ós hegylán-
ezok egyes szigetek alakjában feltünedezve, a 
völgyek mint tengeröblök és tengerszorosak 
még sokáig viz alatt maradtak. Ezen szigeteket 
azonban még mindig j ég borítván, a rövid nyár 
alatt el nem olvadhatott hótömegek lefelé csúsz
t a k , és a magukkal sodrott töredékeket , mint 
u. n. homok és kavics morainákat hagyták hátra 
maguk után, mig a jéghegyek át tör tek a ten
geröblökön, felzavarva, megnövelve és bizonyos 
mértékben újra alakítva a törmeléket, mely ezek
be az előbbi elmerülés ideje alatt lehullott. A 
mint az emelkedés tovább tar tot t , uj felszinrészek 
jelentek meg, melyekről a tengerfenéki lágy anya
gok, a mint azok a vizszin fölé értek, újra más, 
még fel nem emelkedett tengerfenékre hordat tak 
le. Angl iában az áramok északról és nyugotról 
dél- és keletfelé haladtak, s ennek köszönhető, 
hogy pl . a skót felföld (highland) gránit és gneis 
sziklatömbéi most Fife és Midlothian síkjain, a 

kumberlandi sziklák pedig Yorkshire mo-
orjain vannak elszórva. — Európa északi 
részén az áram délibb i rányt vett, s igy a 
laplandi és finlandi sziklák Orosz- és Len
gyelország s ík já ra ju to t tak , a norvég grá
nitok pedig Dánia és Holstein lapályain 
nyugszanak. Másfelől némely helyeken, 
mint Svájczban pl. az áram egy központból 
látszik szétsugározni, a mit ugy képzelhe
tünk, hogy az Alpok mintegy elszigetelve 
ál lot tak egy jeges tenger közepén, jógár-
ja ikat évenként minden irányban szétbo-
csátva. 

Idő folytával a szárazföld a mai fel
színre emelkedvén föl, a száraz és tenger 
más felosztása jöt t létre, és ezzel a jeges
korszak véget é r t ; "Európában az uj vi
szonyoknak megfelelő uj flóra és fauna 
keletkezett , — néhány faj kivételével, mely 
már azóta kihalt, ugyanaz, mely most éke-
siti réteinket és népesiti erdeinket. 

*) A „Vasárnapi Újság" mnlt évi októberi számaiban 
ismertettük a Dapsy L. által D. Page után dolgozott „Geo
lógia" első füzetét; most ugyané mü 2-dik füzete is 
megjelenvén, azt hiszszük örömest veszik olvasóink, ha e 
tnlajdonkép első, magyar nyelven irt geológia egy ujabb 
fejezetét mutatják be. Szerk. 

A jégár-hordalék. 

liténk, a pleistocene a viz nem közönséges hatásának 
köszöni eredetét. Nem képzelhetni oly tengert vagy 
folyót, mely elég erős volna 20— 30 mázsás köve 
ket több százjmértföldre elszállítani, sem oly rendes 
vizüledéki viszonyokat, melyek közt lehetséges 
volna a köveknek és agyagoknak ugy keresztül 
kasul összehányatva lenni, mint i t t látjuk őke t ; s 
annyival inkább nem, mivel a Szikladarabok cd 
szolt és barázdolt felszine hosszan tar tó hatásra s 
nem pedig valami hir teleni katastrophára mutat . 
Egyet len egy physikai tényező ismeretes csak 
előt tünk, mely elegendő mind ezen tünemények 
kimagyárazására, t. i. a gletserek vagy jégárak, 
melyek az északi hidegebb vidékek fagyos éghaj
lata alatt , a magas hegységek közt lehullott, s 
nyaranként olvadozni kezdő hótömegekből szár
mazva, s mint kemény, összeálló jéghegyek csúszva 
lassanként lefelé, ez a la t t elkoptatják s felszánt
j ák a hegyek oldalait, és a völgyeket, melyeken 
áthaladnak. Ezek aztán a ledörzsölt anyagokat 
részint pedig a beléjök fagyott szikladarabokat 
magukon szállitván tovább, azon tengeröblök felé 
viszik, melyekbe ama a völgyek nyilnak, mint pl. 
Grönland partjainál ma is látjuk ezt, a melyek
nek vizén aztán tova úsznak, le az egyenlitő felé, 
sokszor csak több száz mértföldre olvadva el, a 
i t t hullatva le a ra j tok úszó szikla töredékeket. 

E tényezőhöz lehetet t tehát egyedül a geo
logoknak fordulni a fentemiitett tünemények 
megoldásaért. A pliocene lerakódása után ugyanis 
ugy látszik, hogy Európai északi részén, sőt való
színűleg az egész északi félteken is le a 42-dik 
szélességi fokig, az éghajlat egy nagy mérvű 
átalakuláson ment keresztül , egyszersmind ugyan 
akkor a tenger és száraz földnek uj rendezkedéae 
jővén létre. Annyi mindenesetre áll, hogy a 

Egyveleg 
** (Khinai időszámítás.) A khinai esztendő 

lunaris, tizenkét hónappal , melyek váltakozva 
29—30 napot számítanak. Minden harmadik év
ben egy 13 ik hónappal toldatják meg a hónapok 
számát, hogy ily módon kiegyenlítsék a lunaris 
és Solaris esztendők közti különbséget. Minden 
60 evi időközben 22 interkalaris hónap fordul elő. 
A khinaiaknál a naptár a legnagyobb fontossággal 
bir, a „szerencsétlen" napok szorgalmasan föl 
vannak benne jegyezve, a nincs igazi khinai , a ki 
ily szerencsétlen napokban valamibe kezdene. A z 
esztendő huszonegy szakra van osztva, egybe
hangzóan a nap helyzetével az égen, a mint az az 
egyes állatkörökbe belép és azoknak közepére ér. 

** (A zöld szőnyegek ártalmas hatása.) 
Odessában Bitachier nevű gyáros halt meg, k i öt 
év előtt valamennyi szobáját zöld falszőnyegekkel 
vonatta be. E g y idő múlva, a kik csak a házban 
laktak, mind megbetegedtek,különféle betegségbe 
esvén. Ha t munkás meghalt, a gyáros neje meg
vakult , leánya görcsös rángatózásokat kapott. 
Bitachiert többször szélhűdés érte, melyek közül 
az utolsó véget is vetett életének, a nélkül, hogy 
azelőtt valami bajban szenvedett volna. Leánya, 
ki egy mérnökhöz ment nőül, minden beszámít
ható ok nélkül agyonlőtte magát ; valószinüleg 
ama szerencsétlen, mérgező anvagot tartalmazó 
szőnyegek egészen megrongálták idegrendszerét. 

** (Török hirlapstatisztika.) Konstantinápoly
ban jelenleg 43 lap jelenik meg, s ezek között 19 
naponként s egy női lap határozott idő nélkül. E 
lapok között van 12 török, 11 _ 1 2 örmény, 7 10 
görög, 8 — 10 franczia, 2 angol a 2 bolgár. A 
német lapok megbuktak. 

Melléklet a Vasárnapi Újság 4-ik számához 1873. jan. 26, 

A magyar hírlapirodalom 1873-ban. 
I . P o l i t i k á i n a p i l a p o k . * ) 

Pesti Napló. Főszerkesztő b. Kemény Zsig
mond; felelős szerkesztő Urvá ry Lajos ; kiadó
tulaj 1. az „Athenaeum" irodalmi és nyomdai 
részvény-társulat. X X I V . évfolyam. (Reggeli és 
esti kiadás ) Ára egész évre 24 frt, 

Kolozsvári Közlöny. (Kolozsvár.) Szerk. Sán
dor János. X V I I I - évfolyam. Ára 12 frt. 

Alföld. (Arad.) A szerkesztésért felelős : 
Bettelheim Vilmos. LaptuLijd, és kiadó Bettel-
heim Vilmos; nyomtatja és kiadja Réthy Lipót. 
X I I I . évfolyam. Ára helyben 12 írt . , postán 
14 frt. 

A Hon. Szerk. Jókai M ó r ; kiadja az „Athe
naeum" X I . évfolyam. (Reggeli és esti kiadás.) 
Á r a 24 frt. 

Budapesti Közlöny. Hivatalos lap. Szerk. Sa
lamon Ferencz. VI I . évfolyam. Ára a molléklap-
pal együt t 12 f r t ; a melléklap külön 2 frt. 40 kr . 

Magyar Újság. (Gyors-Posta.) Szerk. Irányi 
D á n i e l ; főmunkatárs Áldor I m r e ; kiadó-tulajd. 
Heckenast Gusztáv. VI I . évfolyam. Ára 16 frt. 

Magyar Polgár. (Kolozsvár.) Szerk. és tu
lajdonos K. Papp Miklós. V I I . évfolyam. Ára 
16 frt. 

Magyar Állam. (Idők Tanuja.) Laptulajd. 
és szerk. Lonkay Antal . V I . évfolyam. Ára 
20 frt. 

Ellenőr. Szerk. és tulajd. Csernátony Lajos. 
V. évfolyam. Ára 20 frt. 

Reform. Szerk. Rákosi J e n ő ; kiadó-tulajd. 
b. Kaas Ivor. XV. évfolyam. Ára 20 frt. 

Kelet. (Kolozsvár.) Szerk. Szász Béla; k i 
adó-tulajd. Stein János. I I I . évfolyam. Ára 12 frt. 

Magyar Politika. Szerk. és kiadó-tulajd. 
Kecskeméthy Aurél. I I . évfolyam. Ára 20 frt. 

Szabad Sajtó. Szerk. dr. H a t a l a P é t e r ; kiudó-
tulaul. és szerk.-társ Rózsaági Anta l . I I . évfolyam. 
Ár V 20 frt. 

Temesi Lapok. (Temesvár.) Laptulajd. és 
szerk. dr . Kakujay Gyu la ; kiadják a Magyar 
testvérek. I I . évfolyam. Ára 12 frt. 

Összesen = 14. 

II. P o l i t i k a i h e t i l a p o k . 
Politikai Újdonságok. Szerk. Nagy Miklós; 

kiadó-tulajd. Heckenast Gusztáv. X I X . é ' folyam. 
Á r a egész évre 5 frt. 

Győri Közlöny. (Győr.) Szerk. és kiadó 
Mersich József. X V I I - évfolyam. Megjelenik 
hetenként 2 szer. Á r a 8 frt. 

Szegedi Híradó (Szeged.) Szerk. Nagy Sán
dor ; főmunkatárs Lévay Ferencz, kiadja Burger 
Zsigmond. X V . évfolyam. Megjelen hetenként 
3-szór. Ára 10 frt. 

Bihar. (Nagyvárad.) Szerk. és kiadó-tulajd. 
Hollósy Lajos. I X . évfolyam. Megjelen heten
ként 4-szer. Á r a 10 frt. 

Eger. (Eger . ) Szerk. és kiadó-tulajd. Szabó 
Ignácz . X I . évfolyam. Ára 5 frt. 

Máramaros. (Máramaros-Sziget.) Szerk. Szi
lágyi I s t v á n ; főmunkatárs Várady Gábor ; nyo
matik a máramarosi könyvnyomda és kiadói 
részvény-társaságnál. I X . évfolyam. Ára 6 frt. 

Magyar Néplap. Szerk. Pászthory Zsigmond; 
kiadja Vodianer F . V I I I . évfolyam. Megjelenik 
hetenként 2-szer, a . .Mula t ta tó" czimü társlapja 
hetenként egyszer. Ára 6 frt. 

Somogy. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. és tulajdo
nos Roboz Is tván. V I I I . évfolyam. Ára 5 frt. 

Heti Posta. Szerk. Csukássí József; kiadó
tulajdonos az „ A t h e n a e u m . " V I I . évfolyam. 
Ára 5 frt. 

Igazmondó. Szerk. és kiadó-tulajd. J ó k a i 
Mór. V I I . évfolyam. Ára 5 frt. 

Alföldi Hirlap. (Debreczen.) Szerk. és kiadja 
Telegdi László. Megjelenik hetenként 3-szór. Uj 
folyam. V. évfolyam. Ára helyben 6 frt 80 kr., 
vidéken 8 frt 80 kr. 

Ung. (Ungvár.) Szerk. és tulajd. Bánóczy 
Ferencz. V I I . évfolyam. Á r a 6 frt. 

Hírmondó. Szerk. ésf tulajd. Komócsy József. 
V I . évfolyam. Megjelen hetenként 2-szer. Ara 
4 frt. 

*) Az egyes szakokban a lapok keletkezési idejők sze
rint vannak sorozva. 

T A R H Á Z. 
Jász-Kunság (Jászberény.) Szerk. Szőnyi 

J á n o s ; kiadó Polgáry Ferencz. V I . évfolyam. Ára 
6 frt. 

Székely Hirlap. (Maros-Vásárhely.) Szerk. 
Dobolyi Sándor ; kiadó Wit t ica J . könyvkereske
dése. V. évfolyam. Megjelen hetenként 2-szer. 
Ára 6 frt. 

Debreczen. (Debreczen.) Szerk. ós kiadó-tu
lajd. Oláh Károly ; főmunkatárs Szatmáry Ká
roly. V. évfolyam. Megjelen hetenként 5-ször. 
Ára 10 frt. 

Szigeti Közlöny. (Máramaros-Sziget.) Szerk. 
Broznay P á l ; kiadó-tulajd. Kaufman Ábrahám. 
IV. évfolyam. Ára 6 frt. 

Népújság. (Eger.) Szerk. ós tulajd. Luga 
László. IV. évfolyam. Megjelenik minden 10-dik 
napon. Ára 2 frt. 

Szabadság mint a Népzászlója. Szerk. Bényey 
I s tván ; főmunkatárs Tóvölgyi Titusz ; kiadja He
ckenast Gusztáv. I I I . évfolyam. Ára a „Csodabo
gár" melléklappal 6 frt. 

Nemere. (Brns ó.) Szork. és kiadó-tulajd. 
Hermann Antal. I I I . évfolyam. Megjelenik heten
ként 2-szer. Ára 6 frt. 

Szombati Lapok. Lapvezér és tulajd. Simonyi 
E r n ő ; szerk. Erde i Bódog; kiadja Heckenast 
Gusztáv. I I . évfolyam. Ára 6 frt. 

Udvarhely. (Sz.-Udvarhely.) Szerk. és tulajd. 
Szombathy I . M. I I . évfolyam. Megjelenik heten
ként 2-szer. Ára egész évre 6 f r t ; félévre 2 frt. 
50 kr . ; évnegyedre 2 frt. 

Szabad Polgár. (Győr.) Szerk. és tulajd. Kis 
Sándor. I I . évfolyam. Megjelenik hetenként 2-szer. 
Ára 8 frt. 

Abauj-Kassai-Közlöny. (Kassa.) Szerk. és 
kiadó-tulajd. Timkó József. I I . évfolyam. Ára 
6 frt. 

Jászkún Figyelő. (Jászberény.) Szerk. Tur-
osányi Gyula; kiadó Bit termannEde. I I . évfolyam. 
Ára 5 frt. 

Lehel Kürtje. Laptulajdonos és szerk. Lonkay 
Antal . I I . évfolyam. Ára 4 frt. 

Sárközi Lapok. (Kalocsa.) Szerk. Náda i ; 
laptulajdonos Halmai Károly. I I . évfolyam. Ára 
4 frt. 

Nyitra. (Nyitra,) Szerk. Kostyál P á l ; ki
adó-tulajd. a „Nyitrai Deákkör ." I I . évfolyam. 
Ára 6 frt. 

Haladás. (Kassa.) Szerk. és kiadó-tulajd. dr. 
Moskovics Jakab . I . évfolyam. Ára helyben 5 f r t ; 
vidéken 6 frt. 

Jónás Lapja. (Kolozsvár.) Szerk. Jónás ; ki-
adó-tuLíjd. K. Papp Miklós. I. évfolyam. Ára 
egész évre 5 f r t ; félévre 2 frt. 50 k r ; negyedévre 
1 frt. 50 kr. 

Kecskemét. (Kecskemét.) Szerk. Horváth 
György; szerk.-társ Fehér Pé te r ; kiadó-tulajd. 
Szilády Lajos. I. évfolyam. Ára egész évre 5 frt.; 
félévre 3 frt. 

Nógrádi Lapok. (Balassa-Gyarmat.) Szerk. 
Harmos Gábor ; kiadó Kék László. I . évfolyam. 
Ára 6 frt. 

Pécs-baranyai lapok. (Pécs.) A szerkesztő
ségért felelős: Simon Zsigmond. I . évfolyam. 
Megjelenik hetenként 2-szer. Ára 8 frt. 

Összesen — 33. 

III. V e g y e s t a r t a l m ú k é p e s l a p o k . 

Vasárnapi Újság. Szerk. Nagy Miklós ; kiadó-
tulajd. Heckenast Gusztáv. X X . évfolyam. Ára 
6 frt. A „Polit ikai Ujdonságok<;-kal együtt 10 frt. 

Magyarország és a Nagyvilág. Szerk. Ágai 
Adolf; kiadja a Deutsch testvérek pest-bécsi iro
dalmi és művészeti intézete. I X . évfolyam. Ára 
10 frt. 

Képes Világ. Szerk. Kiss József; kiadja a 
Deutsch teatvérek pest bécai irodalmi és művészeti 
intézete. V I I I . évfolyam. Megjelen havonként 
4-szer. Ára 6 frt. 

Képes Néplap. Szerk. Nagy Miklós ; kiadó 
tulajd. Heckenast Gusztáv. I . évfolyam. Megjelen 
havonként 2-azer. Ára a „Politikai Hiradó"-val 
együt t 2 frt. 

összesen = 4. 

IV . E g y h á z i é s iskolai l apok . 
Beligió. Szerk. ée kiadó-tolajd. báró Hornig 

Károly hit tudor. X X V . évfolyam. Megjelen he
tenként 2-szer. Ára 10 frt. 

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Szerk. és 
kiadó-tulajd. dr. Ballagi Mór. X V I . évfolyam. 
Ára 9 frt. 

Népnevelők Lapja. A „Népnevelők pesti egy
letének hivatalos közlönye." Szerk. Péterfy Sánd. 
társszerke8?tők: Kerékgyártó Elok, Lakits Ven
del, Roth Vilmos éa Sretvizer Lajos; kiadja Aig-
ner Lajos. V I I I . évfolyam. Ára 4 frt. 

Néptanoda. A pécsi tanitó-egylet közlönye. 
(Pécs.) Szerk. Salamon József. VI. évfolyam. 
Megj' len minden l,ó 1- jén és 15-kén ; aug. és 
azept. hónapokban szünetel. Ára 2 frt. 

Néptanítók Lapja. Szerk. Jfayer Miksa; ki
adja a vállá* és közoktatásügyi magyar kir. mi
nisztérium. V I . évfolyam. Ára 3 frt. 

Egri Egyházmegyei Közlöny. (Eger.) Szerk. 
R.ijiüca Raymond. Kiadja Zsendovica. V. évfo
lyam. Megjelen minden hó l-jén és 16-kán „Elemi 
T a n ü g y mellék lappal. Ára 3 frt. 

Remény. (Győr.) Szerk. Schemiz Károly. 
V. óvfolvara. Megjoleu mindén hó végén. Ára 
1 ft; 50 kr. 

Néptnnoda. (Maros-Vásárhely.) Szerk. és 
kiadó Veszély Károly. IV. évfolyam. Megjelen 
minden hó 2-dik és 4-dik vasárnapján. Ára 1 frt. 

Zalai Tanközlöny. A zala-megyei tanitó-egy
let közlönye. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. Bója Ger
gely. I I I . évfolyam Ára 4 frt. 

Bimbófüzér. (Sopron.) Szerk. Bancsó Antal, 
segédszerk. Zár-rák Dénes , kiadja a soproni ev. 
Lyceum „Deákkuti vármegye" testülete, kiadó 
Farkas Mihály. I X . évfolyam. (Az I—V. évfo
lyama kéziratban jelent meg.) Ara 1 frt. 50 kr. 

Erdélyi Protestáns Közlöny. (Kolozsvár.) 
Szerk. és kiadó Szás -. Gerri, főmunkatárs Szász 
Domokos, I I I . évfolyam. Ára 6 frt. 

Kis Tükör. Szerk". Aszódi Mihály, kiadja 
Bartalics Imre. I I I . évfolyam. Ára 4 frt. 

Kis Lap. Szerk. Forgó János (dr. 
A d o l f ) ; kiadja a Deutsch testvérek irodalmi s 
művészeti intézete. I I I . évfolyam. Ára 4 frt 80 kr. 

Népiskola. (Szatmár.) Szerk. és kiadó-tulajd. 
Dr . Züftéry, főmunkatársak Gyórffy Iván és Kár
páti Endre. I I I . évfolyam. Ára 4 frt. 

Nevelési szak-közlöny. Szerkesztő Komjáthy 
György, szerkesztőbizottság: Líber Józs., György 
Aladár ; kiadja az alapnevelők országos egvlete. 
I I I . évfolyam. Megjelen havonként egyszer. Ára 
2 frt. 

Keresztyén Család. Szerkesztik és kiadják 
Farkas József és Kovács Albert. I I . évfolyam. 
Ára 2 frt. 

Tanügyi Lapolr. (Szeged.) Szerk. Nagy J á 
nos; kiadja az Alfoldi-Tanitó egylet I I . é\ folyam. 
Megjelenik havonként 2-szer. Ára 2 frt. 

Egyházi Közlöny. (Esztergom.) Szerk. és 
kiadja Zoványi Mihály. I I . évfolyam. Ára 3 frt. 

Kis Vasárnapi Újság. Szerk. K. Beniczky 
I r m a , kiadó-tulajd. Heckenast Gusztáv. I. évfo
lyam. Ára 6 frt. 

Katholikus Hetilap. Szerk. Füssy Tamás, 
kiadja a Szent-István társulat. I. évfolyam. (A 
„Katholikus Néplap" folytatása.) Ára 4 frt. 

Összesen — 20. 

V. Szép i roda lmi é s v e g y e s t a r t a l m ú l a p o k . 
Nefelejts. Szerk. és kiadó-tulajd. Friebeiaz 

F< rencz; Inptulajdonos Bulyovezky Gyula. X V . 
évfolyam. Ára 12 frt. 

Családi Kör. Szerk. és kiadó Emili;'. X I V 
évfolyam. Ára 12 Irt. 

Pesti Hölgy-divatlap. Szerk. és kiadó-tulajd. 
Király János, főmunkatárs Komócsy József. 
X I V . évfolyam. Megjelen havonként 2-szer. Ára 
8 frt. 

Fővárosi Lapok. Szerk. Vadnai Károly, tu
lajd. Tóth Kálmán, kiadja az S *' feg-
jelen hetenként 6-szor. X . évf< . F U J ^ ^ B frt. 

Magyar Bazár. Szerk. Szar adó 
az Athenaeum. VI I I . évfolyam. M 3n-
kónt 2 szer. Ára 8 frt. 

A Divat. Szerk. és kiadó-t dsz 
Ferencz. V I I I évfolyam. Megj hó 
8-án éa 24-én. Ára 8 frt. 

Figyelő. Szerk. Szana Tam ner 
Lajos. I I I . évfolyam. Ára 8 frt. 

Erdély. (Maros-Vásárhely jkes 
Sámuel, laptulajd. és kiadó Bálás Antal. I I I . év
folyam. Ára 6 frt. 
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A nők munkaköre. Liptulajdonosok és szer
kesztők Wohl Janka, Wohl Stephanie; kiadja a 
Deutsch testvérek pest-bécsi irodalmi ós művé
szeti intézete. I. évfolyam. Megjelen minden hó 
8-án és 24-ón. Ára 8 frt. 

Athenaeum. Szerk. Beöthy Zsolt; kiadó-tulajd. 
az „Athenaeum." Ára 10 frt. 

összesen = 10. 

VI. Humorisz t ikus lapok. 
üstökös. Tulajd. és szerk. Jókai Mór. XVI. 

évfolyam. Ára, 7 frt. 
Bolond Miska. Szerk. Tóth Kálmán, kiadja 

az Athenaeum. XIV. évfolyam. Ára 7 frt. 
Ludas Matyi. Szerk. és kiadó-tulajd. Mészá

ros Károly. VII . évfolyam. Ára 6 frt. 
Borsszem Jankó. Szerk. és tulajd. Csicseri 

Bors (dr. Ágai Adolf). VI. évfolyam. Ára 8 fr t 
Mátyás Deák. Szerk. Lőrinczi Ferencz, ala

pító és laptulajd. Lonkay Antal, kiadja a „Hu-
nyady Mátyás" irodalmi intézet. I I . évfolyam. 
Ára 6 frt. 

Tréfás Vándor Jogász. Szerk. és tulajd. Wra-
belly György. I. évfolyam. Megjelen minden hó 
1. és 15. napján. Ára 4 frt. 

Összesen = 6. 
VII. Szaklapok. ' 

Gazdasági Lapok. Szerk. Korizmics László 
vezérlete mellett Morócz István, kiadja az orszá
gos gazdasági egyesület. X X V . évfolyam Ára 
10 frt. 

Vadász- és Versenylap. Szerk. Kéve József és 
Sárkány Ján. Fer., kiadja az „Athenaeum." 
XVII . évfolyam. Ára 12 frt. 

Orvosi Hetilap. Szerk. és kiadó-tulajd. Mar-
kusovszky Lajos tr., főmunkatárs Balogh Kálmán 
tanár. XVII . évfolyam. Ára 10 frt. Melléklapjai: 
a „Szemészet" és „Közegészség és törvényszéki 
orvostan." 

Törvényszéki Csarnok. Szerk. és kiadó-tulajd. 
Szokolay István. XV. évfolyam. Megjelen heten
ként 2-szer. Ára 8 frt. 

Gyógyászat. Szerk. és tulajd. Poór Imre tr., 
társszerk Kövér Gábor tr. X I I I . évfolyam. Ára 
10 frt. „Államorvos" félhavi melléklappal. 

Zenészeti Lapok. Szerk. ós kiadó-tulajd. id. 
Ábrányi Kornél. X I I I . évfelyam. Ára 10 frt. 

Gyógyszerészeti Hetilap. Szerk. óa tulajd. 
Schédy Sándor tr. XI I . évfolyam. Ára 10 frt. 

Gyorsírászati Lapok. Szerk. Szombatby Ig-
nácz, kiadja a budapesti Gabelsberger gyorsiró-
társulat. X. évfolyam. Megjelen havonként 2-szer 
Áru, 4 frt. 

Kertész-Gazda. Szerk. és kiadja Girókuti P . 
Ferencz. IX. évfolyam. Ára 5 frt. 

Jogtudományi Közlöny. Szerk. dr. Dárday 
Sándor, kiadótulajd. Heckenast Gusztáv. VI I I . 
évfolyam. Ára a „Curiai Határozatok" melléklap
pal 12 frt. 

Hasonszenvi Lapok. Szerk. dr. Balogh Tiha
mér, kiadja a magyar hasonszenvi orvos-egylet. 
VII I . évfolyam. Megjelen havonként 2-szer. 
Ára 6 frt. 

Posta-Közlöny. Szerk. és kiadó Joannovics 
György. VII . évfolyam. Ára 6 fr. 

Bendelvények a magyar postahivatalok szá
mára. Kibocsátja a nngyar kereskedelmi minisz
térium. VII. évfolyam. Ára 2 frt. 

A Honvéd. Szerk. Halász Károly, kiadja Vo-
dianer F . VII. évfolyam. Ára 6 frt. 

Bányászati és Kohászati Lapok. A m. k. bá
nyász-akadémia közlönye. Szerk. Kerpely Antal. 
VI . évfolyam. Megjelen minden hó 1. ós 15 nap
ján. Ára 6 frt. 

Magyar Fortuna. Tőzsde- és sorsjegylap. 
Szerk. Szabó Gyula. Kiadja Fischer M.L . VI . év
folyam. Megjelen minden húzás után. Ára 2 frt. 

Természet. Szerk. és kiadja Berecz Antal. V. 
évfolyam. Megjelen minden hó l-jén és 15-én. 
Ára 4 frt. 

Archaeologiai Értesítő A m. t. akadémia 
archaeologiai bizottságának közlönye. Szerk. dr. 
Henszlmann Imre, segédszerk. Érdy Kálmán. VI. 
évfolyam. Ára 20 ives kötetnek 3 frt. 

Typographia. Szerk. Firtinger Károly. Az 
önképző-egylet tulajdona. V." évfolyam. Ára 3 frt. 

Erdélyi-Gazda. (Kolozsvár.) Az erdélyi gaz
dasági egylet közlönye. Szerk. Gamauf Vilmos. 
V . évfolyam. Megjelen minden hónap közepén és 
végén. Ára n«m tagoknak 4 frt., az egyleti tagok
nak ingyen küldik meg. 

A Színpad. A magyar szinész-kebelzet hiva
talos közlönye. Szerk. Bajkay F . I. Kiadó-tulajd. 
Reichardt. E. színházi ügynöksége. V. évfolyam. 
Ára 6 frt. 

Közrendészeti Lap. Szerk. ós kiadó-tulajd. 
John Lajos, szerk.-társ Golenich Károly. IV. 
évfolyam. „Hivatalos körözvény" mellóklappal. 
Ára 6 frt. 

Központi Vasúti és Közlekedési Közlöny. 
Szerk. Tettau Lázár, kiadó Tettau József. IV. 
évfolyam. Ára 8 frt. 

Községi Jegyzők Közlönye. Szerk. és kiadja 
dr. Ki8< (Ilmóri) István. I I I . évfolyam. Ára 
8 frt. 

Nemzeti Divatközlöny. (Bécs.) Szerk. ós kiadó-
tulajd. Hofman F . A. I I I . évfolyam. Ár.i 7 frt. 

Magyar Themis. Szerk. és kiadó-tulajd. dr. 
Siegmund Vilmos. I I I . évfolyam. Ára 8 frt. 

Anép kertésze. Szerk. tulajd. Lukácsy Sándor 
I I I . évfolyam. Megjelen havonként 2-szer. Ára 
2 frt. 

Közigazgatás. Szerk. és kiadó Bakos Gábor. 
IH . évfolyam. Ára 8 frt. 

Angol és franczia nyelvlapok. Szerk. és kiadó-
tulajd. Bauer M. Lőrincz tr. I I I . évfolyam. Ára 
7 frt. 

ApoUó. (Buda.) Zenemű-folyóirat. Szerk. ós 
kiadó Fellegi Viktor. I I . évfolyam. Megjelen ha
vonként 2-szer. Ára a melléklappal 6 frt. 

Színlap. Szerk. Erődi Béla. Kiadó-tulajd. 
Miklósy Gyula. I I . évfolyam. Megjelenik min
dennap. Ara 8 frt. 

Zenészeti Hetilap. Szerk. és kiadó Langer Vik
tor. I I . évfolyam. Ára 8 frt. 

Magyar Hivatalnokok Lapja. Szerk. Rózsaági 
Antal, szerkesztőtárs Balázs Sándor; kiadó-tulaj
donosok: Vanicek Antal és Bózsaági. I I . évfotyam. 
Ára 6 frt. 

A pesti áru- és értéktőzsde jegyzései. Szerk. és 
kiadja a miniszteri tőzsde-biztos. I I . évfolyam. 
Megjelenik minden tőzsdenapon. Ára helyben 1 frt 
50 kr., postán 2 frt. 75 kr. 

Gyakorlati Mezőgazda. (Keszthely.) Szerk. és 
kiadja Sporzon Pál. Megjelenik havonként 3-szor. 
I I . évfolyam. Ára 4 frt. 

Világkiállitási Közlöny. A bécsi világkiállí
tási orsz. magyar bizottmány végrehajtó bizottsá
gának megbizásából kiadja Steinacker Ödön. I I . 
évfolyam. Ára 4 frt. 

Munkás - Hirlap - Krónika. Szerk. Madarász 
János, kiadók Farkas Károly, Ihrlinger Antal és 
társai. I. évfolyam. Ára 2 frt 40 kr. 

Közgazdászati Hetiközlöny. Szerk. Hollós 
László, kiadó-tulajd. Neumann B. I. évfolyam. 
Ára 8 frt. 

összesen = 38. 

VIII. Vidéki lapok (nem poli t ikai t a r t a 
lommal.) 

Zala - Somogyi Közlöny. (Nagy - Kanizsa.) 
Szerk. Bátorfí Lajos, kiadó Wajdits József. X I I . 
évfolyam. Megjelen hetenként 2-szer. Ára 8 frt. 

Borsod. (Mískolczi Értesitő.) Szerk. és kiadja 
Bácz Ádám. VII . évfolyam. Ára 4 frt. 

Vasmegyei Lapok. (Szombathely.) Szerk. Ba
logh Gyula, kiadó-tulajd. Bertalanffy Imre. VII . 
évfolyam. Megjelenik hetenként 2-szer. Ára 8 frt. 

Kecskeméti Lapok. (Kecskemét.) Szerk. Szűcs 
Imre, kiadja Gallia Péter. VI. évfolyam. Ára 
5 frt. 

Vásárhelyi Közlöny. (Holdmező-Vásárhely.) 
Szerk. Ábrái Károly, kiadja Vodianer F . V. év
folyam. Ára 4 frt. 

Szamos. (Szatmár.) Szerk. Jeney György, 
társ-szerk. Bihari Péter. V. évfolyam. Ára 4 frt. 

Gömöri Lapok. (Rimaszombat.) Szerk. Ber-
nolák Nándor, kiadó tulajd. Bernolák-Plechner 
Irma. V. évfolyam. Ára a „Hivatalos Értesitő"-
vel 8 frt, a nélkül 6 frt. 

Nagyvárad. (Nagyvárad.) Szerk. Rácz Mi
hály, kiadja Hügel Ottó. IV. évfolyam. Megjelen 
hetenként 6-szor. Ára helyben 10 frt., vidéken 
12 frt. 

Zemplén. (Sátoralja-Ujhely.) Szerk. és kiadó-
tulajd. Borúth Elemér. IV. évfolyam. Ára 6 frt. 

Maros. (Makó.) Szerk. ós kiadó-tulajd. Sar-
tory J . IV. évfolyam. Ára 4 frt. 

Vácz. (Vácz.) Szerk. és kiadó-tulajd. Éliásey 
Gyula. IV. évfolyam. Ara 4 frt. 

Sopron. (Sopron.) Szerk. ós laptulajd. Ballagi 
Károly. I I I . évfolyam. Ára 6 frt. 

Bácska. (Szabadka.) Szerk. éa kiadó-tulajd. 
Paukovics Andor. I I I . évfolyam. Ára 5 frt. 

Bácskai Híradó. (Szabadka.) Szerk. Farkas 
Antal, kiadó-tulajd. Bittermann Károly. I I I . óv-
folyam. Ára 5 frt. 

Hód-Meeő-Vásárhely. (Hód-Mező-Vásárhely.) 
Szerk. Futó Mihály. Tulajd. a laptáraulat. I I I . 
évfolyam. Ara 4 frt. 

Székesfehérvár. (Székeafejórvár.) Szerk. Ud-

vardy Géza, kiadó-tulajd. Klökner Péter. I I I . óv-
folyam. Ára 4 frt. 

Hargita. (Miros-Vásárhely.) Szerk. Munker 
Andor. I I . évfolyam. Ára 4 frt. 

Szabolcs. (Nyíregyháza.) Szerk. K. Kmethy 
István, kiadó-tulajd. a „Szabolcsmegyei lapkiadó -
társulat." I I . évfolyam. Ára 4 frt. 

Békés. (Gyula.) Szark. ós kiadó-tulajd. Do-
bay* János. I I . évfolyam. Ára 4 frt. 

Gyöngyös. (Gyöngyös.) Szerk. Földváry Kál
mán, laptulajd. és kiadó a gyöngyösi tudakozó 
intézet. I I . évfolyam. Ára 5 frt. 

Szentesi Lap. (Szentes.) Szerk. Farkas Lajos. 
Kiadja Cherrier János. I I . évfolyam. Ára 4 frt. 

Torontál. (Nagy-Becskerek.) Szerk. ós tulajd. 
Balázs Frigyes. Kiadó Pleitz Pál. I I . évfolyam. 
Ára 6 frt. 

Kecskemétvidéki Közlöny. (Kecskemét.) Szerk. 
és kiadja Pásztor Ferencz I . évfolyam. Ára 4 frt. 

Szegedi Lapok. (Szeged.) Szerk. Gyalókay 
Mózes, főmunkatárs Homor István, kiadják a 
Bába testvérek. I. évfolyam. Ára 8 frt., első ne
gyedben 1 frt. 50 kr. 

Vácz-vidéki lap. (Vácz.) Szerk. Félix Mihály. 
Kiadó ós laptulajd. Spitzer Mihály. I. évfolyam. 
Ára 4 frt. 

Győri Figyelő. (Győr.) Szerk. és tulajd. dr. 
Persz Adolf. I. évfolyam. Megjelen hetenként 
2-szer. Ára 9 frt. 

összesen = 26. 

IX. Hirdetési lapok. 
Debreczen-Nagyváradi Értesítő. (Debreczen.) 

Szerk. Báthory Sándor. Kiadó Ballá Károly. 
X X X I . évfolyam. Ára 4 frt. 

Szepesi Értesítő. Zipser Anzeiger. Spissky 
Oznamovateli. (Lőcse) Szerk. és kiadó Seeliger 
Károly. XI . évfolyam. Ára 4 frt. 

Nógrádmegyei Hivatalos Hirlélő. (B.-Gyar-
mat.) Kezelője Caéffalvay Béla. X I . évfolyam. 

Társulati Értesitő. (Kalocsa.) Kiadó Ku-
binszky Mihály. VI. évfolyam. Megjelen havon
ként két íven. Ára 1 frt. 

Vasmegyei hirdető. (Szombathely.) Szerk. és 
kiadó-tulajd. Seiler Henrik. I . évfolyam. Ára 
4 frt. 

összesen = 5. 

X. Folyóiratok. 
Erdészeti Lapok. (Buda.) Az orsz. erdészeti 

egylet közlönye. Szerk. Bedő Albert. X I I . évfo
lyam. Megjelen havonként 1-szer. Ára 5 frt. 

Falusi prédikácziók. (Pécs.) Szerk. és kiadja 
Mendlik Ágost. IX . évfolyam. Megjelen havi 
füzetekben. Ára 3 frt. 

Az országos Erdészeti-egylet Közleményei. 
Szerk. Bedő Albert. VII . évfolyam. Az egyleti 
tagok ingyen kapják. 

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. 
kiadja a m. tud. akadémia. Szerk. a főtitkár. VII . 
évfolyam. 

Századok. A magyar történelmi társulat köz
lönye. Szerk. Thaly Kálmán. VI I . évfolyam. 
Evenként 10 füzet. Ára nem tagoknak 6 frt., a 
társulat tagjai tagdíj (5 frt.) fejében kapják. 

Szépirodalmi Csarnok. Regónyfolyóirat. Szerk. 
és kiadja Friebeisz Ferencz. VI . évfolyam. Meg
jelen havonként 2-szer. Ára 6 frt. (Különfolyamá-
ból megjelen minden 10 napban egy füzet. Ára 
4 frt.) 

Az országos középtanodai tanáregylet közlönye. 
(Buda.) Szerk. Névy László. VI . évfolyam. 
Megjelen havonként 1-szer „Középtanodai ren
deletek tára" ez. melléklappal. Ára nem tagok 
számára 3 frt. A tagok tagdíj (6 frt.) fejében kapják. 

A Magyar Mérnök és Építész-egylet Közlönye. 
Szerk. Ambrozovics Béla, szerkesztőtárs Ney 
Béla. V. évfolyam. Évenként 6 füzet. Ára 10 frt. 
A tagok tagdij (5 frt.) fejében kapják. 

Borászati füzetek. Szerk. és kiadó-tulajd. Entz 
Ferencz. V. évfolyam. Megjelen havonként egy
szer. Ára 3 frt. 

Természettudományi Közlöny. Szerk. Lengyel 
Béla és Petrovics Gyula titkárok. Kiadja a m. k. 
természettudományi társulat. V. évfolyam. Meg
jelen havi füzetekben. Ára 5 frt.; a társulati ta
gok tagsági dijak fejében kapják. 

Magyar Protestáns egyházi és iskolai Figyelő. 
(Debreczen.) Szerk. és kiadja Révész Imre. IV. 
évfolyam. Megjelen havi füzetekben. Ára 4 frt. 

Anyagi Érdekeink. Az orsz. m. Iparegyesület 
Közlönye. Szerk. MudronyjSoma. IV. évfolyam. 
Megjelen havi füzetekben. Ára nem tagoknak 3 
frt, a tagok ingyen kapják. (1870. juniua végéig 
mint hetilap jelent meg.) 

Magyar Gyorsíró. Szerk. Vándory Gusztáv. 
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Kiadja Kónyi Manó. IV. évfolyam. Megjelen ha
vonként. Ára 4 frt.j 

Missiói Lapok. (Sárospatak.) Szerk. és kiadja 
Czelder Márton. IV. évfolyam. Megjelen minden 
egy vagy két hóban. Ara 5 frt. 

Gazdasági Értesitő. (Temesvár.) A temesvári 
gazdasági egyesület közlönye. Szerk. és kiadók 
Mokry István és GrafFay Kálmán. IV. évfolyam. 
Megjelen havonként 2-szer. Ára 5'frt., társulati 
tagoknak, jegyzőknek és tanítóknak 4 frt. 

Uj Magyar Sión. (Esztergom.) Szerk. Zádori 
Jánoa. IV. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. 
Ára 6 frt. 

Távirászati Közlemények. I I I . évfolyam. 
A m. k. Távirászati Rendeletek Tára. I I I . év

folyam. 
Keresztény Magvető. (Kolozsvár.) Szerk. és 

kiadják Ferencz József és Kovács Antal. I I I . év
folyam. Megjelen negyedévenként. Ára 2 frt. 

Egyházi Beform. Szerk. és kiadja Kovács Al
bert. I I I . évfolyam. Megjelen 3 havi füzetekben. 
Ára 2 frt. 

Katholikus Lelkipásztor. (Esztergom.) Szerk. 
és kiadja Zádori János. I I I . évfolyam. Megjelen 
minden két hóban. Ára 3 frt. 

Történelmi Adattár. (Temesvár.) Szerk. és ki
adja Ortmayr Tivadar ós Szentkláray Jenő. I I I . 
évfolyam. Megjelen minden hó l-jén. Ára 6 frt. 

Philologiai Közlöny. Szerk. ós kiadják Bartal 
Antal és dr. Hóman Ottó. I I I . évfolyam. Megjelen 
10 havi füzetben. Ára 4 frt. 

Katholikus kérdések. Kiadja Sartory Károly. 
I I . évfolyam. Megjelen havi füzetekben. Ára 1 frt. 

Magyar Nyelvőr. Szerk. és kiadja Szarvas 
Gábor. II. évfolyam. Megjelen aug. és szept. ki
vételével minden hónap 15-én. Ára 4 frt. 

Magyar Tanügy. Szerk. dr. Heinrich Gusztáv 
és dr. Kleinmann Mór, kiadja Aigner Lajos. I I . 
évfolyam. Megjelen havifüzetekben. Ára 5 frt. 

Földtani Közlöny. Kiadja a magyar földtani 
társulat. A választmány megbizásából szerkesz
tik Böck János és Koch Antal titkárok. I I . évfo
lyam. Ára 5 frt. 

Budapesti Szemle. A m. t. akadémia megbi
zásából szerk. Gyulai Pál, kiadja Ráth Mór. I. év
folyam. Megjelen egy évben 6 füzet. Ára 12 frt. 

Ifjúsági Könyvtár. Szerk. és kiadó-tulajd. 
Csiszér-UgróczyIda;főmunkatárs Csengey Gusz
táv. I. évfolyam. Megjelen havonként 2-szer. Ára 
2 frt. 40 kr. 

összesen = 30. 

XI. Vegyes melléklapok. 

Mulattató. Megjelen hetenként egyszer mint 
a „Magyar Néplap" melléklapja. 

Szemészet éa Közegészségügyi és Törvényszéki 
Orvostan. Az „Orvosi Hetilap" mellékletei. 

Államorvos. A „Gyógyászat" havi mellék
lete. 

Curiai határozatok. A „Jogtudományi Köz
löny" melléklap a. 

Középtanodai Rendeletek Tára. Az „Országos 
középtanodai Tanáregylet Közlönyé"-nek mellék
lapja. 

A Budapesti Közlöny hivatalos Értesítője. II. 
évfolyam. 

A Budapesti Közlöny Melléklapja. I I . évfo
lyam. 

A magyar kir. belügyminisztérium Rendőri 
Körözvényp. A ,.Közrendészeti Lap" melléklete. 

A Csodabogár és Arany Trombita. „A sza
badság mint Népzászlója" mellékletei. 

Elemi Tanügy. (Eger.) Az „Egri Egyházi 
Közlöny" melléklapja. 

Gazdasági Figylmező. (Máramaros-Sziget.) 
A „Maramaros" havi melléklete. 

Hivatalos Értesitő. (Rimaszombat.) A „Gö
möri Lapok'' melléklapja. 

Politikai Híradó. I. évfolyam. A „Képes 
Néplap" havi melléklete. Ára külön 1 frt. 

ös.-zesen = 15. 

1H72.hen megszűnt lapok és folyóiratok: 
1. Szabad Egyház. 2. Gyors-Posta. 3. Delej iű. 4. 
Reggeli Lapok. 5. Testvér. 6. Korunk. 7. Hala
dás. 8. Tiszavidék (naplap.) 9. Pécsi Lapok. 10. 
Nép Sz.va. 11. Soltjárási Közlöny. 12. Függet
len Somogy. 13. Szahad Magyarország. 14. Békés. 
15. A Nép Újsága. 16. Testvér. 17. Népflség. 18. 
Zás/1". 19. Ipoly. 20. Heti krónika. 21. Hazánk s 
a Külföld. 22. Alkotmány. 23. Katholikus Nép
lap. 24 Egyházi és Iskolai Hetilap. 25. Kis Újság. 
26. Ifjúsági Közlöny. 27. Füzér. 28 Remény 
(Kassa.) 29. Szünórák 30. Tanuló Ifjúság szép
irodalmi Lapja. 31. Bokréta. 32. Házi barát. 33. 

Szünóra. 34. Daráza. 35. A Súgó. 36. Bolond Is
tók. 37. Obsitos. 38. Katonai Közlöny. 39. Nők 
Lapja. 40. Pesti átalános torna és tűzoltó Újság. 
41. Kereskedelmi és Iparközlöny. 42. Nemzetgaz-
dászati Közlöny. 43. Polgár és Honvéd. 44. Haj
nal. 45. A mérleg. 46. Kézmüiparosok országos 
értesítője. 47. Fényképészeti Lapok. 48. Tiszavi-
dék (hetilap.) 49. Pesti Közlöny. 50. Nyitná 
Lapok. 51. Nógrád. 52. Kalocsai Lapok. 53. 
Szentesi Lapok. 54. Előőrs. 55. Felsőmagyaror
szági Szemle. 56. Polgári Kör. 57. Nyitra-Tren-
csini Közlöny. 58. Viribus Unitis. 59. Báca-Bod-
rog. 60. Fejérmegyei Közlöny. 61. Erdélyi Hiva
talos Értesítő. 62. Csanád. 63. Uj Regélő. 64. 
Haladás. 65. Honi Közlöny. 66. Vasúti Menetrend
mutató. 67. Magyar-osztrák vasúti és gőzhajózási 
Kalauz. 68. Nemzeti Kortes. 69. Felső-Fehérmé-
gye hivatalos Közlönye. 70. Protestáns Tudo
mányos Szemle. 71. Közvélemény. 

Megszűnt összesen = 71 hirlap és folyóirat. 

1872. folytán és 1873. elején keletkezett 
lapok és folyóiratok: 1.Szabad Sajtó. 2. Temesi 
Lapok. 3. Szabad Polgár. 4. Abauj-Kassai Köz
löny. 5. Jászkún Figyelő. 6. Lehel Kürtje. 7. 
Sárközi Lapok. 8. Nyitra. 9. Haladás. 10. Jónás 
Lapja. 11. Kecskemét. 12. Nógrádi Lapok. 13. 
Pécs-baranyai Lapok. 14. Képes Néplap. 15. 
Tanügyi Lapok. 16. Egyházi Közlöny. 17. Kis 
Vasárnapi Újság. 18. Katholikus Hetilap. 19. A 
nők munkaköre. 20. Athenaeum. 21. Tréfás Ván
dor Jogász. 22. A színlap. 23. Magyar Hivatal
nokok Lapja. 24. Zenészeti Hetilap. 25. A pesti 
árú és értéktőzsde jegyzései. 26. Világkiállitási 
Közlöny. 27. Közgazdászati Hetiközlöny. 28. 
Munkás Heti-Krónika. 29. Békés. 30. Gyöngyös. 
31. Szentesi Lap. 32. Torontál. 33. Kecskemét
vidéki Közlöny. 34. Szegedi Lapok. 35. Vácz-
vidéki Lap. 36. Győri Figyelő. 37. Vasmegyei 
Hirdető. 38. Földtani Közlöny. 39. Budapesti 
Szemle. 40. Arany Trombita. 41. Elemi Tanügy. 
42. Hivatalos Értesitő. 43. Apolló- 44. Politikai 
Hiradó. 45. Ifjúsági Könyvtár. 

Összesen 45 hirlap éa folyóirat keletkezett 
múlt évi hirlapkimutatásunk óta. 

1850. elején 9 lap adatott ki magyar 
nyelven. 

1854. márcz. 5-én, mikor a Vasárnapi Újság 
megindult, ezzel együtt 20 magyar hirlap és fo
lyóirat jelent meg magyar nyelven. 

1861. elején 52. 
1862. elején 65. 
1863. elején 80. 
1864. elején 70. 
1865. elején 75. 
1866. elején 81. 
1867. elején 80. 
1868. elején 140. 
1869. elején 163. 
1870. elején 146. 
1871. elején 164. 
1872. elején 198. 
1873. elején pedig összesen 201- hirlap és 

folyóirat jelen meg magyar nyelven. 
Szinnyei József. 

Irodalom és művészet. 
— (A hírlapok történetéből.) A hirlapok kelet

kezése visszavihető az 1563. évig. Akkor háború 
folyt Dalmátországban, Velencze éa I I . Soliman 
között, midőn a nép fejenként egy darab pénzt, 
az ugynevezetett „gazettát" fizetett azért a jogért, 
hogy a hadi tudósításokat meghallgathatta, me
lyekot egy irott lapról olvastak le. Ennek az írott 
veienczei újságnak hatvan évfolyamából álló for
mátlan vastag kötete Flórenczben a Magliabecchi 
könyvtárban van. A „Gazetta" annak idejé
ben csak a kíváncsiságot és a pletykát szolgálta, 
a hírlapirodalom nemesebb czéljai még akkor nem 
voltak ismeretesek. 

Angolországban az első hirlap 1622. évben 
jelent meg, de az első napilap csak 1702-ben 
látott napvilágot, ez e^y lapból állott, melynek 
csak egyik oldala volt két hasábbal megtöltve. A 
lap czime „Daily Courant" volt. A „Public Ad-
vertiser"-b n az 1767. év folytán megjelent neve
zetes júniusi levelek adták a sajtó hatalmának és 
tekintélyének az első jelentékeny lendületet. Szá
zadunk elején a „Times" (Londonban) csak 100 
levonatban forgott közké/en. Az 18>4. óv nov. 
havában egy találmány nagy tekintélyt adott a 

„Timea"-nak, mely szerint a gép hajtására a gőz
erőt vették alkalmazásba, oly haladás ez, mely 
mérkőzik magával a könyvnyomda föltalálásával. 
Angolországnak 1860-ban már 800 hírlapja volt. 
Németországban az első hirlap 1616-ban jelent 
meg „Frankfurter Post-Zeitung" czim alatt, mely 
mai napig fennáll. Hollandban 1626-ban, Fran
ciaországban 1631-ben, Oroszországban 1703-ban, 
Észak-Amerika Egyesült-Államaiban Cambridge-
ben (Massachuaetts államban) 1673-ban jelent meg 
az első hirlap „May Hower" („Gyöngyvirág") 
czim alatt. 

A sajtó gyors terjedésére nézve, valamennyi 
európai államot túlszárnyalt Észak-Amerika. A 
legújabb kimutatás (Rowell „Newspapor Direc-
tory." New-York. 1872.) szerint az utóbbi évben 
6438 hirlap jelent meg az Egyeaült-Államokban. 
Ezek közül napilap 637, hetenként háromszor 
megjelen 118, hetenként kétszer 129, hetenként 
egyszer 4642; félhónaponként 100, hónaponként 
715, két hónaponként 14 és negyedévenként 62. 
Ezek között 4328 politikai tartalmú. Eme számok 
meglepők, elgondolva, hogy Északamorikában 
minden szám kiállítása sokkal többe kerül, mint 
Európában. Németországban a sajtó szaporodás 
tekintetében kissé visszamaradt; a hirlapbélyeg 
megszüntetésével azonban valószínűleg hatalmas 
lendületet nyer az államéletnek ez a fontos ténye
zője. — (O. A.) 

** (Lengyel hirlapok.) A lengyelek nagy 
erólyt fejtenek ki hírlapirodalmuk fenntartása éa 
támogatására. Varsóban ujolag két hirlap megje
lenését engedélyezte a kormány. Ezen régi, 244,000 
lakóval biró fővárosban jelenleg 42 különféle új
ság jelenik meg, négygyei több mint Orosz-Len
gyelország többi városaiban összevéve. A köny
vészet is szép virulásnak örvend. A legöregebb 
még létező hirlap a „Merkuriusz Polsky," mely
nek első száma 1661. május 20-án jelent meg, 
tehát Európának egyik legrégibb újsága. 

** (Az Eötvös-szobor) ügyében alakult bizott
ság pályázatot hirdet báró Eötvös József emlék
szobra mintájának elkészítésére. A szobor köz
téren fog állani, valószínűleg kert és fák között. 
Anyaga érez lesz, magassága talapzat nélkül mint
egy tizenkét láb. Feladat: hogy báró Eötvös 
József alakját, az élethez híven, művészi fölfogás
sal ábrázolja, minden egyéb részletet a 'művész 
szabadon határozván meg. A pályázni kivánók 
tervöket, gypsmintában és a nevöket tartalmazó 
jeligés levél kíséretében, legfeljebb 1873. évidecz. 
31-ig a bizottság titkárához (Arany Lászlóhoz) 
czimezve, Pesten a magyar tudományos akadémia 
palotájába küldjék be. Ákiállítás összes költségei, 
talapzatot,fölállítást s minden mellékkiadást beszá
mítva, 45 — 50 ezer frtot tul nem haladhatnak. 
Pályadíj 400 magyar arany, vagyis 4000 frank, 
mely a legjobb pályaműnek mindenesetre kiadatik. 

** (Nyáry Pál mellszobrára,) pályázat volt 
hirdetve, melynek határideje a múlt év végén járt 
le. Pályázatra hárman szólittattak föl szobrászaink 
közül, névszerint Izsó, Halász és Vay Miklós b. 
A pályamüvek közül egy már beérkezett a képző
művészeti társulathoz, mely a pályabiróságra 
felkéretett. 

— („A geológia alapvonalai") czimü kézi
könyv, melyet Dapsy László pestiref. gymnáziumi 
tanár Page Dávid angol, művének 9-ik kiadása 
után dolgozott át, már teljesen megjelent az Eg-
genberger-féle (Hoffmann és Molnár) akadémiai 
könyvkereskedésben. A népszerű és könnyen ért
hető nyelven irott földtani munka régóta érzett 
hiányt pótol irodalmunkban, mely ily népszerű 
előadásu tudományos müvekben, fájdalom, még 
mindig igen szegény. Az átdolgozott eredeti mű 
a leghelyesebben volt megválasztva, mit maga 
az a körülmény is igazol, hogy Page könyve első 
megjelenéae óta (1854) már kilenez kiadást ért a 
több ezer példányban kelt el. Ajánljuk a föld
tannal foglalkozó tanulóknak és szakembereknek, 
s átalában mindazoknak, kiket a természettudo
mányok népszerűsítése és terjesztése érdekel. A 
sok csinos képpel ellátott mű ára 1 ft 50 kr. 

** (A „Magyar Nyelvőr-') ez évi első füzete 
kitűnő költőnk Arany Jánostól is közöl egy érte
kezést a „szórendről," melyben Arany a „Nyelvőr" 
egy megjegyzéséből indul ki s különösen a hang
súly által okozott módosításokat vizsgálja. E fü
zetben Aranyon kívül Hunfalvy Pál, Szilády 
Áron, Szarvas Gábor, Steiner Zsigmond és Ko-
máromy Lajos írtak értekezéseket. Figyelfflteztet-
jiik a közöns'get e kitűnő fzakkozlönyre, mely 
rendes havi füzetokben jelenik meg 3—3 íven. 
Az előfizetések Szarvas Gábor szerkesztőhöz (Pest, 
Hungária-szálloda) küldendők. 
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Közintézetek, egyletek. 
** (A magyar tud. akadémia) I l l - ik osztálya 

tar tot t ülést jan. 20-án, s ebben Than Károly a 
vegyérték törvényére vonatkozó fölfedezését je
lenté be, mely ha adatok által is teljesen igazol
tatni fog, a vegytudomány nevezetes előbbvitelére 
Tan hivatva. A második értekező Fest Vilmos a 
közlekedési eszközök különféle rendszereiről és az 
ezek közti helyes választásról tartott előadást, 
fejtegetvén a vizi közlekedés a a kő- és vasutak 
előállításának mathematibai arányait. 

** (A földtani társulat) jan. 22-én tartá köz
gyűlését az akadémia termében, Hantken Miksa 
elnöklete alatt. A jelentésekből megemlítjük, hogy 
a társulat tavaly tiz szakgyülést, Iglón vándor
gyűlést tartott s most 228 rendes taggal bir; 
évi bevétele több mint kétezer frtra, összes va
gyona 5000 frtra megy. A leköszönt két titkár 
helyére Sajóhegyi Frigyest és Róth Lajost válasz-
ták meg. Az ülés végén Szabó József jelenté, hogy 
Luczenbacher Pá! Szobb melletti téglagyárában 
csaknem egészen teljes mammuth-vázat találtak. 
A társulat azonnal öt tagot küldött ki, hogy néz
zék metr a tegyenek róla jelentést. 

** (A nemzeti múzeum képtárának) özv. Bar-
tal Györgynó és özv. Bacsák Mihályné két fest
ményt ajándékoztak. Mindkettő Szoló^atits Fe-
rencz Rómában élő hazánkfia festménye s az egyik 
kép szent Györgyöt, a másik pedig Máriát ábra 
zolja a kis Jézussal. 

** (Az országos vegyészeti intézetet) meg akar-
iák nagyobbitani, s e czélból szükség van a 
Beleznay-kert hátsó részére. A kormány a tömeg
gel már rég alkuszik, de siker nélkül, s most a 
közokt. minisztérium felhívta Pest városát, hogy 
a Beleznay-kert kisajátítása iránt a szükséges 
lépéseket tegye meg. 

trák államvasút indóházától a Dunáig, Pestről 

Egyház és iskola. 
X - l ** (Jó szónak mindig van hatása.) Az 

egyház presbyteriuma előtt is nem hiába fejtegette 
a lelkész, hogy mily áldásos dolog a gyermeke
ket iskolába járatni, mert midőn a beszédnek 
vége let t , a t. presbyterium egyik tagja sietett 
rá válaszolni ekképen: „értettük, tiszteletes 
uram, ékes beszédét, s a törvény kötelező ereje 
alatt készséggel hajlunk meg ; nekem is van egy 
iskola-köteles fiam, de azt a gazdaságban nem 
nélkülözhetvén — hogy a törvénynek mégis ele
get tegyek — fogadok egy más gyermeket a azt 
az enyém helyet iskolába járatom." — Kár, hogy 
az „Erdélyi Protestáns Közlöny," — honnan e 
tanúságos esetet átvettük, nem említi meg a 
történet színhelyét. 

ipar, gazdaság, kereskedés. 
J1 (Közraktárak vidéken.) Nagy-Kanizsa vá

ros tanácsa kérvényt intézett a kereskedelmi mi
niszterhez, melyben a város vidékének gazdasági 
fontosságára és Nagy-Kanizsa kereskedelmi fej
lettségére utalva, kéri, hogy ott a Pesten létesí
tendő közraktárral egyidejűleg országos közraktár 
és a "Warrant-rendszer létesíttessék. 

yf (Gömörmegyében) a kholera elvesztvén a 
járvány jellegét, a vásárok megtartása az egész 
megye területén meg van engedve. 

** (Nincs jég,) ez aggasztja nemcsak a kor-
csolya-egylet tagjait, hanem ami sokkal fontosabb, 
magát Pest városát is. Nemkevésbbé aggódnak a 
mészárosok, vendéglősök,ezukrászok sat., kik nem 
tudják, honnan szerezzék be jég-szükségletöket. 
A központi vágóhídnak 50,000 mázsa jégre van 
müksóge, s legkisebb kilátás sincs erős jeget ké
pező fagyra; a városi tanács most azon gondolko
zik, nem lenne-e czélszerü jég-gyárat állítani föl a 
város ezéljaira. Bizony a jéggyárak jól kifizetnék 
magukat most, midőn a mint mondják a kőbányai 
nagv sert'őzőházak is Oroszországból kénytelenek 
hozatni a jeget drága pénzen. 

** (Hamis mértékek.) A nagyváradi rendőrség 
az elmúlt két hónap alatt több mint 2000 hamis 
itezés és meszelyes üveget kobozott el; ezeken kí
vül sulymértékek is meglehetős számmal kerültek 
kezei közé. Ugy látszik, ott is nagyon sokan azt 
tartják, hogy a „csalás" nem egyéb „jó üzletnél." 

közlekedés 
• (Apesti közúti vaspályát) negyedfél mért

földnyi uj vonal építésével fogják bővíteni követ
kező utczákon: a vácziati boulevardtól a 3 bárány 
4a Podmaniczky-utczán át a városligetbe, mely 
atonnal létesítendő lesz; a külső körúton az o« - j Pestre "érkezett 

Soroksárig, szárnyvonallal Kis-Pestre, s onnan 
egy vonal az üllői-utig, mi által a közlekedés az 
ottani telepitvényekkel közvettittotik; folytatása a 
dunai vonalnak a mészáros utczától föl a görög 
templomig; folytatása a vonalnak a fegyvergyár-
utczától a margit-szigeti hidig, esetleg azon át 
Budáig, mire nézve tárgyalások vannak folyamat
ban. Ezen uj vonalakhoz csatlakozik a jelenlegi 
hálózat kiegészítése és a kettős vágánynak lera
kása az északi vaspályától a kerepesi vámig, az 
osztrák államvasuthoz való csatlakozás, sat. 

J> (Az osztrák állam-vaspálya) pesti pálya
udvarának ügye eldőlt s közelebb mind a város, 
mind a vasúti társulat részéről kiküldött bizott
ság békés utón kiegyenlítek a dolgot, mely már 
pör tárgyát képezte. A pályaudvar áthidalásá
ról van szó, minthogy az elzárja a terézvárosi 
közlekedést. A társulat hajlandó a kétsziv-uteza 
irányában áthidaltatni a pályaudvart. E híd hosz-
szabb lesz, mint a lánczhid. Ezenkivül a vasúti 
töltéseken át többfelé, hol a közlekedés kívánja, 
részint alagutakat építtet, részint hidakat. A szük
séges építkezések költségei körülbelül 8 millióra 
rúgnak, s a munkálatokat legfeljebb 3 óv alatt 
kell bevégezni. 

** (A kis csavargőzösökkel való átkelés) dija 
Buda és Pest között a hírlapok sürgetése folytán 
leszállittatott, s a pénzügyminisztérium az 1873. 
év hajózási idénye kezdetétől az első helyen 7, a 
második helyen 5 krban állapította meg. 

Balesetek, elemi csapások. 
** (Pozsonyból) irják, hogy hg. Auerspergné 

a mint ép bálba készült, ruhája véletlenségből 
meggyuladt s mind ő, mind pedig segélyére siető 
leánya, jelentékeny égési sebet kaptak. E baleset 
Pesten is élénk részvétet keltett. A herczegnő 
születésére nézve S^apáry grófnő, (keresztnevén 
Sarolta, gr. Szapáry Gyula nővére,) özvegye hg 
Auersperg Sándor tábornoknak, ki a mostani bécsi 
miniszterelnöknek testvére volt. Sok ideig Gyön
gyösön lakott, s leányával: Anna herczegnővel, 
gyakran volt látható pesti tánczestélyeken s a 
nemzeti szín házban is. 

** (Rakamaz és Tokaj közt) folyó január hó 
9-én az éjeli vonat egy embert gázolt el. Hullájá
nak csak felét találták meg reggel a pálya lejtőjén; 
másik felét valószínűleg a kutyák hurczolták szét. 
A szerencsétlen alkalmasint valami utas lehetett, 
a ki a pálya mentében szándékozott útját foly
tatni. 

** (Szerencsétlenség) A ferenezvárosi fó'ut-
czában 14-dik szám alatt egy asztalosmester mű
helyében a száritógerenda leszakadt, s az ott dol
gozó segédek egyikét, s egy tanonezot agyonütött. 
A holttetemeket a kórházba szállították, s a mű
helyt az azonnal elrendelt vizsgálat végrehajtá
sáig zár alá helyezték. 

Mi ujság? 
• V A „Vasá rnap i Újság" előfizetőinek 

tömeges szaporodása folytán, e l a p ez évi 1-sö 
számának példányai m á r teljesen elfogytak; 
e szám azonban ú j r a ki fog nyomatni, s az 
u jabban érkezet t t előfizetőknek néhány nap 
ala t t pótlólag megküldjük. — Budapest, j a n . 
2 3 . — A „Vasárnap i Újság" kiadó-bivatala. 

** (A képviselőházban) a költségvetési vita 
folyamának már javában benne vannak az árjában, 
de még sokan akarnak szólani mindenik pártból 
az átalános vitában. Csütörtökön Szlávy minisz
terelnök szólt, a kormány pénzügyi politikájának 
eddig megállapított elveit adva elő. 

•* (A királyné) jan. 19-én délelőtt Gödöllőről 
bejött a fővárosba. Déli 1 óra körül az ő nevéről 
nevezett városi árvaházat látogatta meg, s egy 
kosár süteményt ajándékozott Mária Valéria her
czegnő nevében a kis árváknak. — A királynéján. 
23-án ismét bejött Gödöllőről Budapestre, s dél
ben megtekinté a Xántus János és Rómer Flóris 
által gyűjtött házi ipargyüjteményt a köztelken. 
Először Xántus mutatta be élénk magyarázattal 
az általa gyűjtött szász, oláh, székely a tiszavidéki 
magyar gyűjteményt. Azután Rómer mutatta meg 
az általa osszeszerzett tót, horvát, szerb és du
nántúli magyar czikkeket. A királyné igen meg 
vqlt lepve-Sokat kérdezősködött az egyes öltözet-
darabokról, s egyes czikkek használati módjáról, s 
hogy miképenszerezték be azokat.Sőt többezikkre 
nézve kijelenté, hogy számára is szerezzenek ha
sonlókat. A királyné e látogatás után Gödöllőre 
tért vissz*. A király pjdig jan. 24-én Bécsből 

** (József főherczeg) e napokban érkezik 
Budára s az egész telet itt fogja tölteni. A főhor-
czeg jól talált mellképével ajándékozta meg a 
nevét viselő ezredet, mely Budán állomásoz. La-
risch vezérőrnagy vette át a képet a tisztikar 
lelkesült éljenzései közt, s azt a tisztikar étkező 
helyiségében függesztek föl az előbbi ezred-tulaj
donos arczképe mellé. 

** (Gizella föherczegnönek) Pest városa részé
ről nyújtandó nászajándék kerülvén szóba a városi 
közgyűlésen, az ez ügyben kiküldött bizottságot 
több taggal kiegészítek és megbízták, hogy a rá
bízott ügyben teljhatalommal járjon el. A nász
ajándék nem lesz nyilvános vitatás tárgya. 

** (Budapest adója.) Az elvbnn már egy fő
várossá egyesült Pest, Buda és Ó-Buda városok 
évenként körülbelül 8 millió forint egyenes adót 
fizetnek az államnak. — A pesti belvárosban az 
összes házak házbérei 1872-ben 4 millióra rúgtak. 

** (A Rókus-kórháznak) jelenlegi alkalmatlan 
helyéről való eltávolítása és a ronda, czélszerütlen 
épülettömeg szétbontása régi óhaj lévén, ez ügy
ben Pestvárosa egy bizottságot küldött ki. Mivel 
azonban országos kórház építését tervezi a kor
mány, a város fel fogja kérni a minisztériumot, 
hogy maga részéről is küldjön bizottságot s kö
zösen tárgyalják a teendőket. 

** (Mező-Berényben,) azon ház falába, mely 
Petőfi Sándornak életében utolsó rendes lakhelye 
volt, az ottani lelkes polgárok emléktáblát szán
dékoznak illeszteni. 

** (Kossuth Lajost) hívta keresztapául uj 
szülött fiának Okolicsányi Miksa, 1848—49-iki 
honvéd Debreczenben. Kossuth táviratilag vála
szolt, hogy a keresztapaságot elfogadja. 

** (.4 Kiss Ernő féle jószágok) eddigi gond
noka, gróf Schmetow Rikhárd visszalépvén, a 
terjedelmes uradalmak uj zárgondnokául Görgey 
János jónevü pesti ügyvéd, ki Temesmegye Kö-
nigshof községében nagy birtokos is, neveztetett 
ki. Görgey urnák, ki maga is kitűnő tevékeny 
gazda, kineveztetésétől igen sok jót várnak mind 
a javak tulajdonosára, mind annak hitelezőire 
nézve. A kérdéses uraldalmak (Ittebe és Szent-
György) 34,000 katasztrális holdat tesznek. 

** (Soroksáron,) mint a „Magyar Újság" 
értesül, olvasó-egylet van alakulóbao, moly főfi-
gyelmét a magyar irodalmi termékek felkarolá
sára forditandja, s igy jelentékeny befolyást fog 
gyakorolni a nevezett német-ajku mezőváros ma
gyarosodására. 

** (Eltűnt postatiszt.) Szalatnay Lajos a 
helybeli országos posta-gazdászati osztály ellen- ' 
őre már régebb idő óta eltűnt. Még okt. 10-kén 
kért szabadságidőt szembetegség miatt, s azóta 
nem jelent meg. Keresték lakásán is (szénatér 2-ik 
szám), de az ottaniak azt mondják, hogy Szalatnay 
még nov. első napján elhagyta a házat. Az eset 
annál feltűnőbb, mert Szalatnay rendben hagyta 
hivatalát, s átalában meífejthetlen eltűnése. Fize
tését már deczember hóban nem vette föl, s most 
a belügyminisztérium körözteti. Az eltűnt 60 éves 
alacsony termetű, kopasz vastag bajuszú, rövidre 
nyirt szakállal; háta kiálló. 

** (Tizenöt évi börtönre) ítélte el a pesti tör
vényszék Farkas Béla (alias Lobmayer) csavar
gót, ki áprilban Gonda Dezső orvostanhallgatót 
ravaszul a város végére csalta, s hogy kifoszthassa, 
oly sebet lőtt rajta hátulról, melynek az ifjú áldo
zatául esett. 

t (Bulwer, a hires regényíró,) ki miután iro
dalmi érdemiért Herschel csillagászszal egyszerre 
báróságot kapott, lord Lytton néven neveztetett, 
közelebbről meghalt. írói működése kiváló nagy 
hatású volt a neve nemcsak hazájában Angolor
szágban, hanem az egész mivelt világban ismere
tes. Scott Walter halála után egészen Dickens és 
Thackeray felemelkedéséig páratlanul állott az 
angol regényirodalomban, s csak e két nagy alak 
vetett rá némileg homályt az utóbbi időben; de 
neki is végig megmaradt a maga közönsége, mely 
az ujabb nagyságok mellett is folyvást Bulwer-
párti volt. Irodalmi jellemzésére s élete ismerte
tésére még visszatérünk. Élete 68 évre terjedt s 
sokoldalú irodalmi működése mellett politikai 
szerepet is játszott, de nem oly sikerrel, mint a 
másik tory regényíró, kinek neve és egy pár műve 
szintén ismeretes irodalmunkban, a ki politi
kai következetesség tekintetében ia felette á l l : 
Disraéli. 

t (Balálozások.) Petőfi fevnczSa forditoja, 
Thaki< Bemard költő és író, mint francaia lapok 
jejentjk, közelebb,hunytéi 50 óvea-korában. Tha-
lea Bernérd a na kevés külföldiek kővé tartozott, 
kik irodalmunkat figyeleJBreméltatják ea jefcaebb 
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költőink müveit átültetik. Emiitett franczia író 
nem tartozott az első rangú tehetségek közé, ha
nem buzgóságát senki nem vonhatja kétségbe. 
Nálunk Petőfi fordításai óta lett ismeretes. Tha-
lea ugyan nem beszélte jól a magyar nyelvet, sőt 
nem is értette jól Petőfi költeményeit, s azért 
néha a német fordításokhoz kellett folyamodnia, 
hanem lelkiismeretesen működött és fordításai 
bizonyos tekintetben felül állnak egy-két némát 
Petőfi-forditó fordításain. — Erdélynek két elő
kelő e kitűnő matrónájahalt meg egy napon (jan. 
18-án,) csaknem egy órában, hasonló tüdőbajban 
s egyforma életkorban, életük 75-dik évében. 
Egyik özv. gróf Eszterházy Bénesné, szül. Haller 
Czeczilia grófnő, a másik: özv. gróf Kemény Mik-
lósné, szül. gr. Teleki Polixéna grófnő, a ki oly 
köztiszteletben állott, hogy közönségesen a jó 
Keményné néven emlegették. Mindkettőjüket a 
múlt hétfőn temették el Kolozsvárt nagy rész
véttel. — Ungvárttehó 17-ón halt meg Paulovits 
Imre, volt cs. kir. huszárkapitány, 1849-ben hon
védhuszárezredes , utóbb Ungmegye főszámve
vője, 73 éves korában. — Bankó Endre, Pestmegye 
főszámvevője s 35 év óta folyvást tisztviselője, 59 
éves korában meghalt. — Petheő Bernjén, a benc :e-
rendi dömölki apátság apátji, e hó 17-kén elhnnyt 
68 éves korában. — Csik-Mádéfalvi lstvánffy 
Antal, nyugalmazott főbiró, hajdani cs. kir. hu-
s .árkapitány, a lipcsei csatarendjel vitéze, Komá
romban e hó 18-dikán 84 éves korában meghalt. 

— Fegyverneken e hó 18-dikán temették a har-
minczegy éves korában elhunyt Kubinszky Antalt, 
ki Dalmay Arthur néven tevékeny színigazgató s 
•egy számos tagú uri család tagja volt; megszo
morodott özvegyet hagyott hátra : szentgyörgyi 
Horváth Juliannát. — Orczyfalván az odavaló 
község-jegyző, Jankó István, 70 éves korában 
meghalt. A megboldogult még a régi jó „nótárius" 
fajtához tartozott. Községét 40 évig szolgálta 
hiven. Midőn 1848-ban adakozásra hívták föl a 
honfiakat, Jankó egész vagyonát — mintegy 5000 
forintot — odaajándékozta a megszorult hazának. 
— Bécsben e hó 11-én hunyt el Somossy József 
kir. tanácsos, az ő Felsége személye melletti ma
gyar minisztérium osztálytanácsosa, a Szent-Ist-
ván-rend írnoka. Ö előtte soha sem volt a rendnek 
református írnoka. Fia volt ő a sárospataki egy
kor nagyhírű híttanárnak. — Pelczer Károlyné 
szül. Beniczky Atala(a rejtélyesen eltűnt Beniczky 
L íjos nővére.) vasárnap meghalt Újpesten 54 éves 
korában. 

** (A trónörökös czime.) Az 1873-iki udvari 
évkönyv közli Rudolf koronaherczeg teljes czimót, 
mely következőleg hangzik: „Rudolf császári 
berezeg ő Fensége, az ausztriai császárság koro-
naherczege és trónörököse,Magyar- és Csehország 
királyi herczege, stb. az aranygyapjas-rend, a tos-
kanai nagyherczegség St. József-rendje nagyke
resztjének és dísz-rendének, a mexikói sasrend és 
a franczia becsületrend nagykeresztjének, a porosz 
kir. fekete sasrend, a bajor királyi gyémántos Sz. 
Hubert-rend, a görög királyi Megváltó-rend, e 
hesseni nagyherczegi Lajos-rend és a mecklen-
burgi nagyherczeg-rend korona-rend, a siámi első 
osztályú elefánt-rend, a tunisi gyémántos házirend 
.és a tunisi San-Marino-rend nagykeresztjének 
lovagja, a 19. számú gyalog- s a 2-dik számú 
tüzérezred; továbbá a „Sevoky" orosz gyalogez
red ezredese és tulajdonosa." Ez udvari évkönyv 
szerint: Ausztriában jelenleg harmincz főherczeg 
és tizenhat föherczegnő él ; Vilmos főherczeg 
„hochwürdigst durcblauchtigst" czimet visel; 
Albrecht főherczegnek legtöbb (36) rendjele van 
.* három ezrednek, egy osztráknak, egy orosznak 
és egy porosznak tulajdonosa. A Ferencz József-
rendnek jelenleg 1600 lovagja van. Első nagyke-
reszjét b. Bach Sándor bírja. 

** (Bél-Amerikából) A bolíviai elnök, Mora-
les tbk. megöletett saját unokatestvére: La Fayé 
ezredes által. Ez már a harmadik délamenkai 
elnök azok között, kik 18 havi idő alatt erőszakos 
halállal multak ki. MorJes gazdagodási törek

vései miatt (ujabban is igen gazdag bányákra 
akart szert tenni) szerfölött ellenséges lábon állt 
a törvén\ hozótestülettel. Meggyilkoltatása előtt 
egy csapat élén a törve lyhozó testület termébe 
rontott s ott (képviselők nem voltak jelen) a nép 
és katonaság előtt a legmeggyalázóbb hangon 
beszélt a képviseletről. Erre ugy értesült Mora-
les, hogy egyik hadsegéde őzen beszéde miatt 
meg fogja őt ölni. Morales azonnal az illető had
segéd lakására akart menni, hogy elégtételt ve
gyen. La Fayé megakará őt akadályozni szándoka 
keresztülvitelében, miből kettőjük között szóvál
tás keletkezett. Ennek pedig a lett vége, hogy az 
ezredes revolverével agyonlőtte Moralest. A rend 
nem zavartatott meg, mert az államtanács ide
iglenesen átvette a kormányt. 

** (A tudatlanság térképe.) Straszburgban 
Európa tudatlansági térkép jelent meg közelebb. 
Hót feketére festett ország leginkább szembeötlik, 
s ezek: Oroszország, Lengyelország, Moldva-
Oláhország, Spanyolország, Portugál és Közép-
Olaszország. Oroszországb m 1000 között van 4 
fölvilágosult, Lengyelországban 100 egyén közül 
csak 9, Spanyolországban 35, Olaszországban 39 
tud irni-olv»sni. Legvilágosibb színben tündök
lik a térképen Svájcz, Németország, Holland, Dá
nia, Svédhon, Norvégia és Irland. Az egész térkép 
arról tanúskodik, hogy Európa lakosainak három
negyedrésze szellemileg igen hátra van. 

— („Az Anker") 1872-ik év deczember havi üzlet-
kimutatása. — E hóban a társulatnál benyujtatott összesen 
868 bevallás 1.868,948 frt biztosítandó összeggel, és pedig: 
531 bevallás 968,022 frttal halálesetre, és 337 bevallás 
405,921 frttal életesetre. Kiállitva lön 466 kötvény 871,665 
frttal halálesetre, és 296 kötvény 421,276 frttal életesetre; 
összesen tehát 762 kötvény 1.292,941 frttal. A havi bevétel 
volt 177,541 frt haláleseti dij, és 205,140 frt betételekben, 
összesen: 382,682 frt. Ez évben benyujtatott 8866 bevallás 
14.556,801 frttal, és kiállíttatott 8385 kötvény: 13.374,963 
frttal; ugyanezen időben bevt etett 2.926,255 frt, — halál
esetekért pedig kifizettetett: 509,569 frt. A társaság mű
ködése kezdetétói fogva halálesetekért kifizetett 4.589,038 
frt, és az 1872-ik túlélési társulás (Associatio) eredménye 
605,146 frt volt, mely összeg 732 tag közt aránylagosan 
felosztatott. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI WSÁG 
éf 

Politikai Újdonságok 
1873-ik évi folyamára. 

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Az egyik számos 
eredeti képpel illustrálva; a másik rendkívüli mellék

letekkel bővítve.) 

Előfizetési föltételek: 
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordva. 

1 Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságok 
egy üt* 

Egész évre (január—deczember) 10 ft. 
felévre (január-június) • » 

Csupán a Vasárnapi UJság: 
Egész évre (január —deczember) • ft-
Félévre (január-június) * ' 

Csupán a Politikai Újdonságok: 
Egész évre (január— deczember) • . * ft- - - k r 
Félévre (január-június) . . . . . . . 2 » « « » 

a_F~ Egyes előfizetések legcélszerűbben portai utal 
vány által eszközölhetők, a melyre bérmentesitésűl csak egy 
darab 5 krajezáros bélyeg kívántatik. 

gtf Tíz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
teletpéldánynyal szolgálunk. 

A Vasárnapi UJság 4s P. Újdonságok 
klado-hlvatala (Pert, egyetem-utet* 4. sa.a.) 

Nemzeti színház. 
Péntek, jan. 17. „Ármlny ét szsrelem." Szomorújáték 

5 felv. Irta Schiller; ford. Szenvey. (Mdndoky Béla ur első 
vendégjátékául.) 

Stombat, jan. 1H ,.x troubadow.'' Ope-a 4 felv. Zené
jét szerzetté Verdi. 

Vatdrnap, jan. 19. „A ptletkei notdriu».u Bohizat 
4 felv. Irta Gaal József Zenéjét szerz. Thern K. 

HélfS, jan. 20. „Shcriddn." Szinjáték 4 felv. Irta Csep-
regi. (Mdndoky B. ur második vendégjátékául.) 

Kedd, jan. 21. „Tannhduter." Regényes opera 3 felv. 
Szövegét s zenéjét szerzetté Wagner R, 

.Széria, jan. 22. ..Sruentcr." Tragödia 5 felv. Irta 
Szigligeti. 

Ctütörtök, jan. 23. „Lammermori Lucia." Opera 3 felv. 
Zenéjét szerz. Donizetti. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— S.-A.-liJhely. F. I. A fogadtatás ép oly szives 

mint régen. A küldeményt s a jövő ígéretet köszönjük. A 
mostanit legközelebb adni fogjuk. 

— Daresi. A rege magában kevés érdekű; csak a ki-, 
dolgozás tehetni valamivé. Az pedig nagyon is kezdetleges 
Magunk nem használhatjuk, olyan kiadóval pedig, a kinél 
ez megjelenhetnék, nincs összeköttetésünk. 

— K— r. „Emlékezet." Rimelési és technikai bra-
vourja már nemis mesteri, hanem mesterkélt, s ez sokat le
von a költemény élvezhetőségéból. 

— E—r — K. i. A levél elkésve érkezett kezünkhöz. 
A mi még idejét nem multa, fölhasználjuk belőle, s szives 
tudósításait jövőre is kérjük. 

SAKKJÁTÉK. 
687-ik sz. f. - Pap Dezsőtől 

(Miskolczon.) 
Sótét. 

a h c d e f g 
Vllairos. 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A 682-ik számú feladvány mtsgfejtése. 
(Pap Dezsőtől Miskolczon ) 

1. V e l - f 2 Hh7-f8(a) 
2. Fg6 -e4 + . . . . F b 7 - e 4 : 
3. Fgl—h2 Bh8—h2: 
4. V f 2 - f l matt. 

a. 
1 1. F b 7 - g 2 
2. F g 6 - e 4 2. Bg8—bőt 
3. Kb4—a3. . . . . 3. tetsz. szer. 
4. matt 

Helyesen fejtették me* : Venprémbcn: Fülöp József. 
— MUkolcton: Czenthe József. Oeltén: Glesinger Zsig
mond. — Jdtxkitiren: Galambos István. — Kecskeméten: 
Galambos László. — Altó-Dabaton: Parragh József. — A 
petti sakk-kör. 

— A pesti sakk-kör jan. 26-án d. u. 4 órakor 
saját helyiségében rendes évi közgyűlést tartand, 

I melyre a tagok ezennel meghívatnak. 

H E T I - N A P T Á R 
Hónapi-és Katholtkns és protestáns 

hetinap J naptár 

Január 
2 6 Vasár E * Polikárp p 
27 Hétfő ÍAranysz. János 
28 Kedd Nagy Károly 
29 Szerd Szál- Ferencz 
30 Csőt. Martina azüz 
31 Pént. Nologkai Péter 

1; Szóm. Ignácz püsp 

Jan. (ó) | Teb. Ro. 
14 (> Szabhass! 27 Ezekiel 
15 Thebai Pál 128 Sz. kire. 
16 Péter sz. 29 

1 Sebat R 

E 3 Polikárp 
Krizosztom 
Margit 
Valér 17 Triód k 
Adelgunda »8 A»han*s 
Virgil, Gilla 19 Makár a p " 
Brigitta 20 Euthym 

,, <• P-
306 38 

Íi307 39 
(308 40 
309 41 

2 ''310 42 
3 Jázon ||311 42 
4 S a b b . B o 312 43 

é. p. 
7 36 
7 35 
7 35 
7 44 
7 82 
7 S9 
7 89 5 ; 

53 267 
63 281 
54 296 
56 312 
58 327 
50 342 

0 357 

d. 9. 
5 56 
7 1 
7 53 
8,20 
8 6? 
9 21 

regfr. 

Dvne-f 
= ~ — ^ i 

«• Wi 
este i 
2 53 
4 20 
5 51 
7 7t 

Hold változásai. • ÚjholdJsjddtu ^ M t f i l ^ f c M ? 2-****** 

T A R T A L O M . 
Heine Henrik (aredtép) — Heine költeményeiből. — 

A hadnagyné tyúkja (folyt.). — A vihar után (két képpel). 
— A természet befolyása az emberi táradalomra (vége.). 
— A szabadkőművességről. II. — Vén papajkó életleiráaa. 

Egyveleg. — Tárhaa: A magyar irodalom 1878-ban. 
— Irodalom és művészet - Közintézetek. egyletek. — 
JEgyház éi iskola. - Ipar, gazd»ság, kereskedés. - Köz
lekedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi sjasiT? 
Nemzeti azinhaa. - Szerkesztői mondanivaló. —Sakkjáték 

^ f f i j t j —atoa\gejX*>. -
J Falatói aaaakaartó~9m9f * U l t ó • <L' mm*'*"** 21" » > 
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HIRDETÉSEK. 

i 
1 i I 
i 
i 
i 
I 

Hí I 

a;«oairae»»flt2jsk3JAaúeaüCea»r{á«*^ 

§ 
I 

JKs* Legnjabb bővített kiadás. 
Ileekenaat Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4-ik sz.) 

megjelent és minden könyvárulnál kapható: 

NÉMET 
ÜJ TELJES 
MAGYAR SZÓTAR. 

Harmadik kiadás (8-rét). 
Irta BALLAGI KÓR. 

I. Német-magyar rész (368 lap, 8-rét) fűzve 
* erős félbórbe kötve 

II. Magyar-német rész (850 lap, 6-rét) fűzve 
* erős félbórbe kötve 

4 ft. 
& ft. 
5 ft. 
6 ft. 

MAGTÁR-LATIN SZOTAR. 
Szerkesztették : 

Bartl Antal és Veress Ignácz. 
Harmadik javított kiadás. 

( 7 1 2 l a p , n a g y n y o l c z a d r é t ) f ű z v e 4 f o r i n t . 

Gazdászoknak. 
Ismét fényes eredményeket mutattunk fel, melyek a cs. és kir. engedményezett 

kornenborgi marhaporral elérettek, s folytatjak e közleményeket az alább kö
vetkező iratokban: 1368 (2—2) 

K w i z d a Ferencz J . Kornenbargban. 
Zieltsch, Prosznitz mellett Morvaországban. 

Midőn a küldött marhapor valóságos megérkezését bizonyítanám, tudatok 
önnel egy esetet, melyben e szernek csodás gyógyereje igazolva lón: 1854. késő nyá
ron a majoros gondatlansága által egy tehenem hasvizkórban esett. Más szerek hasz
nálására az idő már rövid levén, kénytelenek voltunk a troicart segítségül venni. 
Ezen műtét nem a kellő ügyességgel hajtatott végre, a szúrás ugyanis magasbra ejtetvén, 
igen valószínű, ha mindjárt jelentéktelen, de a belsőrészekben sérülés mégis történt. 
Ez idő óta az állat folytonosan nyavalygott, ezelőtt telhetetlen zabálásvágy, s most 
megvetve időnként még a takarmányt is, s köhögéséit. 1855. őszén azonban oly kétes 
köhögés állott be, hogy a tehenet, féltve a tiidőrothadás kitörésétől, egészen külön 
állíttattam. A féltett eset azonban nem állván be, miközben azonban a köhögés sok
szorozott hevességgel tovább tartott, a tehén meddő maradt, elveszte tejét csaknem 
egészen, s daczára a legválogatottabb takarmánynak — lesoványodott, a legfeltű
nőbb volt azonban büdös lehellete, mely még a cselédségnek is undort s rosszullétet 
okozott. Igen szívesen adtam volna tul a tehenén, mely már semmire sem vala alkal
mas, a tüdőaszkór legmagasb fokában 20 ftért, vagy bármily áron, csak hogy attól 
szabadulhassak, de az már nem volt eladható s eltökéllett szándékom vala azt vissza
hagyni, hogy nnak maradványai a trágyahalomba kebeleztessenek. — Többször 
volt alkalmam marhapor hirdetményét olvasni, de minthogy azon időpont bekövet
kezett, hol a részvényszédelgés mellett a gazdászati szakmában is szédelgés tünede
zik fel, s nem fog meglepni, hogy legközelebb egy hirdetést fogok olvasni, hogy egy 
homoksivatag csupán egy eróessentia-vevény fölolvasása által egy bájoló viránynyá 
alakítható át, nyíltan mondva e hirdetményt is félrelöktem, s mire se méltattam. — 
A már egészen feladott tehenet illetőleg mi sem volt már koczkáztatni valóm, elhatá
roztam magamat az oly sokszor feldicsért marhaporból 2 csomagot hozatni, de 

tisztelet annak a kit i l le t ! 
én felhasználtam az utasítás szerint 1 mond: egy csomagot 24 kr. p. p., a tehén álla
pota napról-napra javult, némi csekély reménynyel magamat kecsegtetve azt hizla
lásba adtam — alig két hét utánra a köhögés csaknem egészen elenyészett, a lehel
let tiszta és szagatlan lön, s a tehén, mely alig szolgáltatott 1 itcze rósz tejet, most 
5 pint a legjobb tejre emelkedett, s nyolcz hét után eladtam a mészárosnak 80 ftért. 
Ha a tehénnek a heves köhögés következtében sérvvé nem lett volna, azon meggyő
ződésben, hogy további gyógykezelés által egészen helyreállíthatom. Ezen siker 
ugyan mesés, de öt tann által bebizonyítható; 24 krnyi költséggel, a bőrárán kívül, 
mely 8 ft. 30 krra becsültetett, a bevétel 80 ft. volt, s a tejhaszon 6 héten _ át napon
kint 5 pintet eredményezett. A tehén még most is hizlalásban van, de minthogy az 
ingyentartást csak márczins 1-eig kötöttem ki, az is nekem takarmány fejében heten-
kint 2 ftot jövedelmez s a tej használat. — Ha már nagyobb marha-állományban 
egyes darabok elhullása nem is nyom annyit a mérlegbe, még is kisebb földbirtoko
soknál, kiknek egész jólétük s vagyonuk csak néhány darabból áll, érezhető csapáso
kat idézhet elő. Minélfogva el nem enyészhető érdemeket szerezhetne az által, hogy 
ha ön, minden kigondolható módon, mely egy ily valódi tárgy becsületességével meg-
egyeztethetö, találmányát a legtávolabb körökben terjeszteni feladatául tűzné ki. 
Nem száz, hanem az állatok ezre, melyek néhány krajczárnyi költséggel megmenthe
tők lennének, mennének veszendőbe, s az átalános használatból vonatnának ki. 

Tisztelettel báró Im-Hof Ferenez. 
A felmutatott bélyegtelen eredeti okmánynyal szórói-szóra megegyezőnek 

találván. 
Bécs (S. L.) Dr. F i seber Flórián, cs. kir jegyző. 
Kwizda állatgyógyászati készítményei valódi minőségben kaphatók Pesten 

TÖBÖK JÓZSEF gyógyszerész,király-ntcza 7.sz.; Thallmayer A. és társa; Halbauer 
testv.; Frommer H.; Strobenz testv ; KreischeAnt ; Kovács J. J.; Kochmeister Fr. — 
Budán: az udvari gyógy zertárban. Magyarország majdnem minden városa és mező
városában van rakhely, mi koronkint a legolvasottabb lapokban köztudomásra hozatik. 

Ó V Á S : A csa lódás elkerülése végett felkéretik mindenki, miszerint 
Kwizda F . J. flditó nedvét ,mely egyedül tduteftrtett kies .kir . kiz. szabada
lommal, össze ne tévcszszék más hasonlóan nevezett készítményekkel. Továbbá szí
veskedjék mindenki arra ügyelni, hogy a kornenbnrgi marbapor minden felira
ton alábbi név aláfrásom vörös színben van lenyomtatva, és kötelességemnek 
tartom köztudomásra hozni, hogy hamisítványok fordulnak elő, melyek teljesen ha
tástalan, sót kártékonyak levén, ezekre különösen figyelmeztetünk mindenkit. 

Rumburgi vászonáru-raktára és fiókja 
az első és legnagyobb amerikai 

fehérnemű gyárnak 
FOGL S. 

Pesten, belváros, városház-tér 0. sz. 
Az alábbi árjegyzék szerint sokkal olcsóbban lehet nálunk vásárolni, mint bárh< 
másutt a legfinomabb rumburgi 2fajtáju vászonból urak, hölgyek s gyermekek számai 
A t. közönség s üzletbarátainkkal tudatjuk, miszerint a kedvező alkalmat ne szálas: 

szák el, mert ily olcsó áron eladás Pesten nem fog egyhamar ismét előfordulni. 
Minden fele áron. 

1 rumburgi vászon férfiing csak most 1 
1 » v lábravaló csak most 
1 » » hölgying csak most 
Í v v gazdagon hímezve csak most . . . 
'/t tuczat rumburgi vászon nagy zsebkendő 6 darab . . 
% V V V » 6 » 
'/« » » » damast asztalkendő 6 » 
% » » » törülköző 6 » 
1 drb rurab. vászon asztalterítő fehér damast 6 személyre 
1 » » » szines nagy zsebkendő dohányosoknak 
1 » férfiing damast chifFon gallérral s a nélkül . . 
1 » férfiing damast chiílbn gazdag kézi hímzéssel 

bálok és estélyekre ára csak 
1 » hölgynadrág damast chiffon legfin. fajta diszitve 
1 a szoknya damast chiffon legfinomabb fajta díszítve 
1 pár fehér hölgyharisnya 
1 férfi gallér minden nyakmérték 3-szorosan . . . . 
1 pár férfi kézelő 4-szeresen 6 gomblyukra 
1 pár férfi harisnya gyapjú vagy czérnából 
1 darab oxfort-férfiing a legújabb minták szerint előbb 

6 frt most csak 2 
1 pár gyermekharisnya különféle színű 
1 darab férfiing ránczolt mellelővel finom 2 
1 darab férfiing keresztbe mellelővel finom . . . . 
1 vég rumburgi vászon 50—54 rőf 
1 vég rumburgi vászon */4—% széles 30 rőf . . . . 
5Q00 rőf rumburgi vászon rőfszám 
5000 rőf chififon 74 széles finom rőfszám 
5000 rőf gyapjú ruhaszövet, finom minta rőfszám . . 
1 darab 80 rőfös kanavátz szines darab szám . . . . 
1 darab 30 rőfös félvászon gradl ágyteritőnek darab szám 
1 darab ágy vagy asztalterítő gyapjúszövetből finom 
1 darab svájczi fehér v szines szegélyű battist zsebkendő 
1 darab ágylepedő varrás nélkül 8 rőf hosszú 2 rőf széles, 

1 rőf 
1 darab mellényke hölgyek számára díszítéssel vagy a 

nélkül a legfinomabb battiszt chífibnból 
ára darabonként csak 1 

1 darab férfi flaneling, nagy különféle szinü . . . . 2 
1 darab férfi trikot-mellény merino-gyapjuból . . . 1 : 
1 darab női barchet-mellényke, nagy 2 
1 darab női barchet-szoknya sima vagy horg. . . . 2 : 
1 darab asztalteriték 6 személyre 1 asztalterítő s 6 asz

tali kendő 5 : 
darab asztali teríték 12 személyre 1 asztalterítő 1 12 

asztali kendő 12 
1 darab asztali teríték 18 személyre 1 asztalterítő s 18 

asztali kendő 18 
1 vég nagyon finom rumburgi vászon férfi ingeknek */* 

széles, ezelőtt 60 frt. most csak . . . . 29 
1 vég nehéz rumburgi vászon */« 54 rőf, leginkább hölgy-

ingekre alkalmas azelőtt 45 frt. most csak . 27 
1 vég rumburgi vászon % 36 rőf ágylepedőre vagy férfi-lábravalónak, finom fajta, 

azelőtt 26 frt., most 13, 15, 18 frt. 
Legfinomabb franczia női vállfűzők különféle szinü 1 frt. 20 kr. 

Kiházasitási készletek részletfizetésre is kaphatók. 

A kik 50 frt. értékig vásárolnak, 1 damast garnitúrát 
6 személyre ingyen kapnak. 

1 ft .80 kr. 2'/t 3.50 4 
1 » 20 » 1.50, 1.80 
1 » 50 1> 2.50 
2 » 80 V 3.50 
1 » — V 

— » 65 » 
1 » 80 y 2.50 
4 » 80 » 
1 » 95 y 250 
» 30 y 

1 » 50 V 
2 » 95 » 3.50 
1 » 50 V 2.— 
2 » 50 y 3.50 

V 30 » 
— 1> 15 y 
— » 35 y 

V 80 y -.50 

2 » 90 9 
— » 20 V -.35 
2 v 50 y 3 50 
2 » 75 y 8.80 
20 » — y 
8 » 50 » 10.50 
— » 28 y 40.50 
— » 26 y 30.38 
— » 18 » 
6 » 50 y 7.80 
7 » — y 8.60 
3 » 50 y 
— » 25 » 

1 y — 

50 
80 
40 

5 -- 8V, 
27. 
2'/ . 
3.90 41/, 

80 

80 

teljesíttetnek 
Megrendelések postai utánvétel mellett gyorsan és pontosan 

1 3 1 7 ( 5 - 1 2 ) 

! Tessék elolvasni! 
A pénzbecsének alanti állása véget t a következő cs ikkek rendelhetők 

meg , mérsékelt áron s utánvét mel lett , u. m.: 

5 font eredeti Domingo kávé 
Java 

finom Portoricco 
» Lagnaira 

arany Java 
finom Cnba 
legfin. Cnba 

» Cnba gyAngy 
» Java g y ö n g y 

Mocca valódi arábia 
v nso * 

ft. kr. 
re . . 2 90 
* • . 3 20 
» . . 3 60 
» . . 3 60 
* . . 4 — 
V , . 4 — 
» 4 50 
! felivé 4 50 

s 3 50 
I » 4 50 

. 3 80 

ft. kr. 
1 font orosz thea 2, 3 
1 zománczolt thea-szelencze '/t font 

finom Melange thea tartalommal 1 50 
1 Ugyanaz "4 font tartalommal . . 1 — 
1 pint brazíliai rum . 90 kr. és 1 ft. — 
1 » Cnba rum 1 60 
1 » valódi Jamaika rom . . . . 2 10 
1 » legfinomabb Jamaica rnm 2 80 
5 palaczk Dac de Montebello . 16 — 
5 » V i x Bnra 15 — 
5 » belföldi pezsgő . . . . 5 — 
5 » Imitation » 7 50 Pecco virágthea . . 8, 4, 5, 6 

Melanga 3, 4 
W Az itt elősoroltakon kívül ajánlok még minden az e szakba vágó fő

szer s gyarmatára ezik keket, melyekkel raktáram mindenkor gazdagon el van 
látva, s legjutányosb árakért. — Az áruczikkek fris s jó minőségeért - pontos szol
gálat mellett jótállás biztosíttatik. 

Midőn a t. ez. közönségnek, valamint a polgári- s urasági nagyobb háztartáso
kat illetőleg, - a fentebbjegyzett igen mérsékelt árakat szives figyelmébe ajánlani 
szerencsém volna, számos megrendelések reményében kirünó tisztelettel maradtam 

,..„,,„ Á, Lukoviis József. 
1400 ( 1 9 - 0 ) Pesten, az országút- s czukor-utcza sarkán, 20. szám alatt 
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ftS" Minden sorsjegynek előbb vagy utóbb ki kell húzatnia, de a királyi magyar dijsorsjegyek 200 darab birtoklása 

i>ben I 

I s minden iöve^ln,- . . t a r k l m a z , * 

. . . ^ " " • " " ^ W f r o d a : mmm zm. 

Hazásí sorsjegyzékek a húzás napján ingyen küldetnek szét. 

B 

Azon következetes meggyőződésben, hogy számos megbízóim 

nyilvános özleteraben 
támogatni fognak, oly számos előnyök épen tényleges feltalálása alatt 
annál örömestebb törekedtem 

egy főnyeremény 
megvalósítására 

és annak lehető legközelebbi elérhetésére. 
Hogy mindezt t. ez. érdekeltjeim részére elérhessem, csupán csak 

2 5 résztvevő számára 

200 db. 50 frtos kir. magy. eredeti dijsorsjegyet 
átalában különböző sorzatokkal akkép rendeztem be, hogy minden 
illető résztvevő 2 0 frtért 3 0 havi beűzetés mellett az összes 2 0 0 
eredeti sorsjegyre az évenkint 4-szer történő húzásnál egyenlő jogo
sultsággal játszik, s eltekintve az ezekre eső nyereményektől, hogy min
den húzásnál annál nagyobb valószinőséget eszközöljek, tehát ezen 
fölül 

minden részvevőnek 8 eredeti sorsjegy 
ingyen kézbesiltetik 

és ez által mind a 200 eredeti sorsjegy a 25 résztvevőnek elvitázhatlan 
birtokába ment át. 

Az első budai váltólrodából 

AÜSTERLITZ ZSIGMOND 
Bndán, a lánczhid mellett. 
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vidéki megrendelések pontos teljesítése. 
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A báli 
idényre! 

1445(4,10) I 

MoUok, 
Tarlatánok 

és mindenféle 

íbáli ruhakelmék 
jutányos áron! 

HAMBURGER ADOLF 
üzletében 

PEST,uri-utczal.sz. Párisi ház-
Hinták küldetnek mindenfelé 
ingyen és bérmentve. Meg- 1 
rende lések utánvét mellett j 

gyorsan s pontosan eszközöltetnek. 

Farsang 1873! 
Táncs, jelmezbáli és szinbáziJ 

legyezők. 

Nyolezadik kiadás 
(magyar nyelven ö tödik) . 

A nemi élet 

titkai 8 veszélyei. 
Értekezések a nemzés és nemi be. 

tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy
módjaival. 1889 (10—12) 

Függelékkel a bujakori ragályzásről 
és Dr. B ő d e t , lyoni orvos 

ragályelleni iegbiztosb óv
szeréréi, 

a férfi is nSi ivarszerek boneztani ábráival 
Ára: 1 ujforint. 

Postán megküldve 10 krral több 
utánvétellel 4 0 krral több. 

Megrendelhető szerzőtől következő 
czim alatt: 

Dr. Elber V. P. 
Pesten, József-utcza 66-ik számú 

saját házában. 

l e g y e z ő k frt 7.50-26 frtig 
jelmez öltözékekhez illők 75kr.-4 
trfl 6 frtig. 
SUT"" Va lód i tekníVsbf-
k a M j l e g y e z ő k 20ftól3Oftg. 
iPUT" TalödI e l e f á n t 
c s o n t l e g y e z ő k , egyszerűek^ 
B finom furagványokkal frt 12—30. 
SUT" Orosz hngnr inbőr i 
l e g y e z ő k különféle nemei 
írttól 15 frtig. 

Legifjabb d i v a t a C h a t e l a l n e k , melyekre a legyezőt táneuezoen függeszthetni 1.50—8 frtig. -

S k F P á r i s i bt t l i l e g y e 
z ő k c-inos olcsó fajoktól kezd-

, a legyálogato'tabb ízlésnek 
j megfelelő * legnjabb kiállítású 

nemekig, finomságukhoz arány-
lag 1 frt 85 krtól *0 frtig 
B^T~ F a l e g y e z ö k eelyem-
reszekkel, minden az öltözékek
hez illő színekben frt 1.2", 2.—, 
2.40. S.—, 4-12 frtig. 
SJ0~ E r e d e t i c b i n a l bál i 

BSSF* Á l a r c z o k . 
Közönségesek, fjrermekelc. Ml* 

' gyek és nrak részére 10 krtól 1 
ri'rti,', tréfás eredeti torzképek, 41-
' latfejek sat, változatos legnjabb ne* 
[ meVbcn 30 krtél 4 frtig. Atlasz és 
' sóiynmDommo álarczo - 40krtól Sftig. 

~W Tréfám p lé l i -orroU, 
[ legújabb felderítő nemet £0 kraj-
, c árt61 l frtig. 
__af̂ " B « h 6 c z e s t O l y e k h c s 

}, a l k a l m i t * tréfás süvegek, zajtcst-
. nálő tárgyak s többeféle újdonságok. 

B á l i b o k r é t a -
BW t a r t ó k -»e 
Különböző nj és díszes nemei 

: frtól keidre 8 frtig. 
fiafr"FUzértAncz(Coti]lon) 
rendjelek többnél több meglepő uj 
nemekben tnczatja 18 krtól 6 frtig. 
i H s V T á n c z r e n d e k rakta 
runkban megtekin'hető minták, 
vagy saját eszme szerinti gyors és 
jutánros megszerzésére ajánljak 
szolgálatinkat. 

É k s z e r e k . 
!•** E n n z e r k é n z l e t e k ösz-

hangzó ízlésű melltűt és fülfüg-
üőket tartalmazók 7.Í krtól 30 
frtig, meiltük 10 krtól lu frtig. 
legnjabb h a j d f s z e k , <-hig* 
n o n , b o g l á r o k és f é s ű k 
Ki krtól 10 frtig. n y a k é k e k , 
iiiK'el'i é i n g i i j j ^ o i i i b o k , 
• I i an ' l t i ík . m e d a i l l o n o k , 
'»:'ftt.tiiczok, legújabb válo-
•:í:>ot.' ízlésű nemeit a t. ez kő-

ég különös figyelmébe ajjnl-
•zintngy miiit a vínKZk-

r^yi iugyök olc«^bb ruhák fel-
•lisziteséaas alkalmas, valamint 
a valódi kagyló-gyöngyöktől alig 
megkülönböztethető legfinomabb 
nemeit, isinorja 0 frtig. 

ír«F- I l l a t s z e r e k . 
Szappanok 10 '.itól 1 frt ?0 krig. 

Hajkeuőcsök és oUjak 35 kr 2 
Irtig.llajuszpedrők 25 krtól 1 fig. 
Fogpor >k és fogtisztít(í pépek 
35 krtól 2 frtig I,egfiu»mabb 
niatnerek, melyeknek valódisá-
gáér kezeskedünk. Farina 3 M. 
kölni vize , liayley és lársa Ess 
Bouqueíjtí , Héndríe, Kírarael, 
AtUBson.Víohrt. Pinaud. Soeieté 
Hygie..iqno, Rigand, Treu Nug-
liích és llaznsky féle Jockey 
Clobb. Viola. Rezeda , Rozsa, 
Fatchouly. Ylangylang s minden 
egyébb jóknak elismert illatsze
rek nemei; ínomságulhoz arány
lag 40 kTtól 4 frtig. 

I !•»"* H a t á s o s 'V 
| színházi s jelmezbáli < 
B V é k s z e r e k 'V 
nevezetesen diadémek , boglárok, A 
rendjelek, csattok, gombok, tőrök, * 

I sat készletben tartatnak s kivá-'. 
• natra a megrendelő saját ízlése" 
szerint is megszereztetnek. 
£HbV F r a n c z i a Hfenn*kar-
t y á k , társas ebédek és lakomák 4 
számúra, tnczatja frt 1-80. 

E g y é b pi pere-
gjF" exibkek- "^Q 

tfKT F i n o m a r e z f e s t é k e k i 
•OJrrtől 3 frtig. 

ffrnW** Beyfcr P a l c h e r l n j e ' 
bükrtől 1 frt 60 krig 

jjfmW* A r a n y , e z ü s t é s g y é 
m á n t h a j p o r frt 120. 

Haj, ruha, bársony, és Kalapkefók, 
fog. köröm, és r-sfiueztitő kr- , 
fecskék. Mindennemű fésűk, kézi 
és zsebbeli tflkrök, hajfürt-hen
gerek és tekercs k, hajtűk, gom
bostűk, körömreszelők, fcwttyfti-
gombolok és tágitfik, kSrÖBwlMt 
és körőmesipő fogok, kolmiző öl'.ók ' 
«at jó minőségben jutányos én\.* 
mellett. 

'Meidinger tr.fagylaltkészitő s pezsgőtfagyasztó gépei. 
" » * - A» rfdig használatban Toltaktól annyiban különböznek, hogy tudományos alapon helv-

rsállitott ezvszerü szer e-ítüknél fogva t ö k é l e t e s e n ö n m ű k ö d ő k , t. i az azokba tett 
f.Ivadékból minden további hozzártt nélkül 20-30 perez alatt készítik a fagylaltot, miért is este. 
Iyek, lakomák, háziba ok sat. alkalminál magánzóknak különösen ajánlandők. 

f y A fas-ylal t -gépek * m l : \ Megjegyzés. A 12 és 24 adagos gépek kétféle fagylaltot készi-
^ 3 (j * jt 24 adagnak 1 tenek egyszerre, ezekhez pedig egy külön betét is reudelheio 

frt 9 60 12.— 14 50 18.— I •»•'£ »«""•*» f a g y a s z t á s á h o z szolgál. 
Knlónféle fagvlaltncmek készítési módiát tartalmazó utasít sok mellékeltetnek kívánatra külön ; 

is ^ ^ j e _ e T é ] b e ] . me?re],deié6ek különös figyelemmel és gyorsan eszközöltetnek, kérjük axonhan a kül-
tffe iendő tárgy árának közelítő meghatározását. Meg nem felelő tárgyak visszavétetne<. 

KERTÉSZ és EISERT Pesten 
l>..ritt.va-nte»» 3 . s z á m . n m a g y a r k i r á l y cz imtt s z á l l o d á v a l s z e m k ö z t . 
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TOTIS A. és TÁRSA 
Wahrmann és Fia váltó-üzlete 

Pesten, Deák Ferencz-utcza és Miatyánk-utcza sarkán, 
ajánlja magá t állam- és ipar-papirok, sorsjegyek, a rany- és ezüst-pénzek, k ü l f ö l d i p i s z o k r a szóló u ta lványok és 
jelzálogok bevásárlása és eladására a legelőnyösebb föltételek mellett . 

JfcdsSr* Megbízások a p e s t i é s b é c s i t ő z s d é k r e a legjobban teljesíttetnek. 

Totis A. és társa, banfc- és váltó-üzlete. 
Szepesi 

kárpátnövények kivonata 
Fáykiss C. orvostudor által Késmárkon mell- és tüdőbajokban szenvedők 

számára. 
A leggondosabban összegyűjtött és kizárólag alkalmas szepesi kárpáti fiinö-

vényekböl készítve kitűnő hatásúnak bebizonyult szer köhögés, rekedtség, könnyű 
hurutos izgalmak, nyelő- és lélegzömüszerek, görcsös, idegzetes, nehézkes lélegzetű 
köhögési rohamoknál, szúkmellüség, oldalszurások, idült tüdőbajok, tüdókórosak 
görcsös és gyengítő izzadásainál, sőt a tápnedvek meggyüléséből származó betegsé
geknél, valamint gyomor- és általános testi-elgyengülés ellen is. 

A szepesi kárpátnövény thea. és szepesi kárpátnövény bonbonok használata 
F á y k i s s orvostudortól legjobb eredményt nyújtják. 1380 (2—10) 

Árak : 1 üveg kivonat használati utasi'ással együtt 7 5 kr. o. é 
1 csomag thea » » » ? 5 kr. o. é. 
1 skatuha bonbon » » 3 5 kr. o. é. 

WF~ A tárgjak beszerezhetők magánál a készítőnél F a y k i s s gyógyszerész
nél KeMnárkon : továbbá Pes t en : Török József király-utcza 7-ik szám. — Tha l l -
m a y e r et C'oiup. — Kochme í s t e r . — Zubek és B á t o r y egyetemtér. 

dfcé 
Ce. kir. a. szab. 

' • • • 

dió-kivonatl 
liajft siti szer, 

MKZlSkl k. illatszerésztől| 
B é c s b e n 

az ősz hajat szőke, barna vagy fe
ketére festi, készítve van a zöldi 
dióhéjból és legkevésbbé sem ártal
mas az egészség vagy hajra nézve; 
a hajat ót perez alatt szépen és tar
tósan szőke, barna vagy feketéreI 
festi, a nélkül hogy a fejbőrt vagyl 
fehérneműt piszkítaná. 
1 üvegc ;e folyó dió-kivonat . 3 frt. 
1 tégely (íió-hajkenócs . . . . Z » 
1 üvegcse dió-olaj 2 » 
1 fél » » 1 » 

Hamisítatlanul kapható 

Maczuski A. 
I l l a t s z e r - ü z l e t é b e n l 

Becsben. 
Karntnerstrasse 26. sz. a. 

Kapható Pesten: Lneff M., Dorot-1 
tya-utcza 3. sz. Török József, király-
utcza 7.sz. V'erlesy S . , Kristóf-tér.I 
Vadász F . , uri-uteza. K e r t é s z éa | 
E iser t uraknál Dorottya-utcza. 

1423 (.6—12) 

A földgömbbön semmi féle növénv sínes, 
mely a létezés s emész t é s r e , valamint az 
egész Ideg- s i z o m - r e n d s z e r r e nézve oly 
állandóan kitűnő hatással lenne, mint az in
diánok egyetemes szere a „ c o c a " Pe rubó l , 
melyet több tekintélyek mint: H u m b o l d t .4.. 
Mariius, Laza s trbben a t ü d ő g n m ó tökél 
letes hiányát (például az Andeslakóknáli 
ngy a Koque ros mesés táperejét (minden 
más tápszer használata nélkül),mint szemta
nuk bámulva bizonyitják. Erre támaszkodva 
dr. Sampson tanára c o c a növényt hazájában 
gyökeres tanulmányozás s kísérlet alá vévén, 
melynek bebizonyult végeredménye a legne
hezebb betegségekben az 

ti I.II. és III.számú coca-lapdacsok. 
Az 1. számú coca, t o rok - , m e l l - s tfidöfáj-
d a i t n a k h a n . ha mindjárt előrehaladott stá
diumban volnának is azok, a legfényesb 
eredményeket idézi elé. A I I . sz. coca, eltá
volítja az emésztés legmakacsabb háborga
tását, g y o n i o r h n r u t . a r a n y é r bántalmakat. 
é t v n g y h i á n y t stb. A I I I . sz.coca a legbat 
batósb s pótolhatlan gyógyszer átalános 
i d e g t t y n i í ü l é s , l é p k o r , m é h g ö r e s s ne
vezetesen a különleges gyengeségi állapotok 
(magömlés,tehetlenség stb.) ellen. Ara 1 tal
lér vagy 2 ft. o. é. és ő tallér vagy 10 ft. | 
o é Közelebbit lásd: a coca-növényről irtj 
tudományos értekezetbői, mely a „ S z e - : 
r e c s e n h e z " czimzett gyógyszertár által i 
Ma inzban . ingyért szolgáltatik ki. 

Kapható P e s t e n : T ö r ö k József gysze 
résznél király-utcza 7-dik szám alatt. 

1337 ( 2 0 - 2 0 ) 

l e s z á l l í t á s . 

Wlieeler és Wilson-fóie 
varrógépek — Manufacturing — Kompagnie 

New-Yorkban, 
van szerencséjük ezennel köztudomásra jut
tatni, hogy gyártmányaikárait leszállították, 
s hogy azok csakis a magyar koronaországok 

képviselőjénél 

OHM C. O. Pesten, 
József - té r 15-ik sz . a l a t t 

kaphatók s rendelhetők meg általa a valódi s 
dicséretesen ismert családi varrógépek 70 fttól 
kezdve s feljebb. Ez alkalommal bátrak va

gyunk a t. ez. közönséget arra figyelmeztetni, hogy valódi gyártmányainkat 
illetőleg, bár honnan tétetnének is ajánlatok, azok a vevők tévútra vezetésén 
nyugszanak, s óvunk mindenkit az eféle lelkiismeretlen varrógép-kereske
dőktől, ki'; nem átalják v é d m a r k u n k a t s b é l y e g ü n k e t meghamisítani. 

<Tjr~ IUust,rált árjegyzékek egész készséggel szolgáltatnak ki s kül-
; detnek meg. 1290 (24 - 3 4 ) 

Á r l e s z á l l í t á s . 

i * 3 

Frankeubergi technika 
(Szászország, Chemnitz mellett). 

Gépésze i i i s k o l a három különböző oszfálylyal: gépész 
m é r n ö k ö k , m ű v e z e t ő k és g é p s z e r k e s z t ő k kiképzésére. 
Mindazok, kik nemcsak elméletileg, hanem gyakorlatilag is 
szándékoznak kiképeztetni e tudományokban, alkalom nyujta-
tik a technikával összeköttetésben lévő gépgyárban. Ámult év 
kezdetén életbelépett egy v e g y é s z e t i t a n f o l y a m jól szerve
zett l a b o r a t ó r i u m m a l , a melyben gyakorlatilag is kiképez
hetik magukat a vegyészek. 

Programm s tüzetesebb tudósítással szolgál az igazgatóság. 
Dr. J. llcubner, 

1437 (5 - 6) igazgató. 

dúsan felszerelt raktárát mindennemű pléh- és érez-1 Alólirott ajánlja 
á r o k k a l továbbá 

szoua-ürszékeket, Angles, ürszék-eizárásokat és fiide t, 
valamint az ezer meg ezer esetben czélszerünek elismert 

KÉMÉNY-TETŐZETEKET. 
melyek alkalmazásánál minden füst elhárittatik. — Nagy készletben mindennemű 
f ü r d ő k á d a k , ú iö fürdé- és z u h a n y k é s z l e t e k ; továbbá 

lionyliaszereli, 
ngymint : v i zkádak , ved rek és déz sák . Ugyanott mindennemű építési munka la 
t o k , valamint egyéb m e g r e n d e l é s e k és j a v í t á s o k átvállaltatnak és legpontosabban 

*f" 1 4 3 8 ( 4 - 1 2 ) 

Benescli Ferencz, 
( e z e l ő t t M i k s i t s K á r o l y . ) 

Baktár: Rozsa-tér, 5-dik szám alatt. 

.eszközöltetnek. 

Heekenas t Gusztáv könyvkiadó-hiva
talában Pesten, (egyetem-utczal-ik sz.) 
megjelent és minden könyvárusnál kap

hatók : 

Gr. Zychy Géza. 

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

Gerstáekcr Frigyes. 

Végzetek. 
Regény. 

Forditá Zólyomi J. 
(Nyolczadrét, 160 lap) fűzve 6 0 kr . 

Byr Róbert. 

Lejtős utón. 
Regény. 

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

Épen most jelent meg 

32-ik kiadásban 
a világszerte ismeretes : 

„Der persönliehe Schutz" 
czimü tanulságos könyv Laurentius- tól , 

lepecsételt borítékban. 
20 évi tapasztalatok nyomán! ezer

szeresen megpróbálva, segély és gyógyí
tása a gyengeség i á l l a p o t o k n a k , me
lyek az önfertöztetés s kicsapongások-
ból származnak. Megszerezhető minden 
könyvárus által, Bécsben: P o b a n Ka
r o l j , Wollzeile 33. sz. alatt. Ára 2 ft. 
40 kr , postai küldéssel 2 ft. 50 kr. 
r i M f l ^ ^ A s z á m t a l a n u tánzások . 
S ^ E ^ r valamint az e könyvbeli ki
vona tok , s különösen az ilynemű pisz
k o s i r a t o k t ó l , melyek „Jugendfreund," 
„Selbsterhaltung" s hasonnemű czimek 
alatt, csaknem minden hírlapban nyegle 
módra ajánltatnak, egész jó akarattal 
mindenkit óvunk. Tehát arra, kérünk 
figyelmet fordítani, hogy a valódi illető
leg e rede t i k iadás t szerezzék meg ma
guknak az érdeklettek — Lauren t ius -
tól — mely egy 8-rét kötetet képez 232 
oldallal, 60 aczélba metszett boneztani 
ábrával, s lepecsételve a szerző saját ne
vével ellátott bélyeggel. 1840 (10 — 12) 

Kiadő-tnlajdonoa Heekenas t Gusz táv . — Nyomatott fajit nyom Iájában Pesten 1872. (egyetem-utaza 4-ik tzám alatt) . 

5-ik szám. Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek : a Vasá rnap i Újság és Po l i t ika i Újdonságok együ t t : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft. 
Csupán Vasá rnap i Újság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Poli t ikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr. 

fJ0T* Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer haaábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnil 10 krajcz&rba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál csak 7 krajcz&rba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számara hirdetményeket elfogad Brrnhm: Opprlik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és llnnsenstein és Voglrr, Wollzeile Kr. 3. 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 krajezar. 

Nem egészen tiz év lefolyta alatt három, 
Scott Walter óta legnagyobb regényíróját 
vesztette el az angol nemzet. Thackeray, 
Dickens és Buhoer az egész mi veit világban 
ismert nevek s müveiknek csaknem minden 
nemzet irodalmára volt hatása, s minden 
nemzetbeli közönség sok élvezetet merített 
belőlök. Legnagyobb, bár nem a legüdvö-
sebb, hatású volt a harmadik, mert Bulwer 
neve ma senki által meg nem közelitett ér
dekű volt hosszú időn át egész Európában 
ós Észak-Amerikában, s még 
két ifjabb vetélytársa is csak 
mellé emelkedett, de meg nem 
haladta őt olvastatás tekinte
tében, daczára jelentékenyen 
nagyobb szabású éa költőibb 
tehetségűknek. 

Bulwer f. évi január 18-án 
halt meg 68 éves korában. 
1805-ben született s teljes neve 
earl (gróf) Lytton Bulwer 
Eduárd György volt, második 
fia levén a régi családból szár
mazott Bulwer tábornoknak. 
— Mondják, hogy anyjától, ki 
igen derék és tanult nő volt, 
sokkal többet tanult, mint más 
fiuk szoktak. Hogy egyetemi 
pályája előtt Etonban, vagy 
Harrow-ban, hol az angol elő
kelő ifjak neveltetésöket nye
rik, valaha tanult volna, nem 
emiitik életirói, de egyetemi 
pályáját nyilvánosan Cambrid-
geben végezte a szentháromság
ról czimzett kollégiumban, hol 
egy angol költeménynyel pá
lyadijat is nyert. Azután utaz
ni ment; gyalog járta be An
golországot és a skót al- és 
felföldét, lóháton Francziaor-
szágot s ugyanekkor tájon egy 
kötet ver»et is adott ki, de a 
mely csak magán köröknek 
volt szánva. 

Apróbb dolgozatokat nem említve, va
lódi irodalmi pályája 1827-ben kezdődik 
„Falkland" czimü regényével, melyet aztán 
évenként egy-kettő követett, nagyon hosszú 
ideig, mig tehetsége nagyobb érettségre s 

Bulwer Eduárd, lord Lytton. 
(1805-1873.) 

művészi öntudata teljesebb határozottságra 
emelkedett. „Pelham," „Devreux," „Clif-
ford Pál," „Aram Eugén" s a többi regé
nyek oly gyorsan és rohamosan jöttek egy 
másután, hogy előre kiélesitett s élére állí
tott alapeszméinek bizarrsága, előadásának 
érdekfeszítő, s ha nem is mindig költői esz
közökkel, de izgató jeleneteinek gépmesteri 
ügyességgel való rendelése, az uj regények
nek a legközelebbi megelőzőkkel mindig 
homlokegyenest ellenkező iránya, oly ked-

B U L W E R E D U Á R D . 

véltté tették, hogy ha nem is a művészet 
örökéltü birodalmában, de a napi olvasó
közönség előtt mindenesetre meghaladta, 
vagy legalább is elérte Scott Waltert. Va
lódi irói nevet először „Pelham, vagy egy 

gentleman kalandjai" czimü regénye szer
zett neki, mely, ha épen nem aljas is, de „ar
ról az osztályról szól, a melyet akár aljas, 
akár nem, a közönség nem bír olvasatlan 
hagyni." — A divatos, előkelő világbeli|regé-
nyek ideje volt az a kor, mely minden írót 
szívesen fogadott, mohón olvasott, a ki a 
londoni West End-en lakó előkelő világba 
csak egyszer beüthette az orrát s letudta 
irni az épen akkor divatba jött ezüst villá
kat vagy a nagyúri bitangok előkelő modo

rát s a hölgyek szeszélyes túl
zásait. „A kitagadott" czimü 
regény épen ellentétéül volt 
szánva Pelhamnak, mert az uj 
könyv egy stoikus erényességü 
hősről szól, ki elég magának 
önérzetében, s magasan áll és 
emelkedetten vagyonának hit
vány romjai felett. Meséje a 
regénynek szövevényes, de ér
dekes, mellékeseményekkel tul 
van halmozva, de azok mulat
tatók, s még sem volt soha ked
velt olvasmány. Legközelebbi 
müve „Devreux" némi tör
ténelmi buvárlat eredménye 
volt, melyben a franczia és 
angol udvart festi Anna ki
rályné, I. György és Orleans 
régens idejében, s az élénk 
szinek, eleven, mozgalmas élet 
sok érdeket ád a regénynek, 
mely egy kedvencz alakot is 
adott az olvasó és színházba 
járó közönségnek, a mesteri 
cselszövő Bolingbroke szemé
lyében. Angol írók e regényt 
elég erkölcsösnek mondják, 
bár egy hamisítóról szól. „Clif-
ford Pál" egy útonálló rablót 
eszményit, „Aram Jenő" egy 
pénzvágyból áruló gyilkost, az 
„Éj és korány" egy csaló sik-
kasztót és pénzhamisítót mutat 
föl megszépítve, mig „Lukré-

czia, vagy az éj gyermekei" czimü regénye egy 
egész méregkeverő társasággal foglalkozik. 
Mind e tárgyak mutatják, hogy Bulwer sok 
részben előfutára volt annak az iskolának 
a franczia és angol regényirodalomban, 




