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KURTZ ALAJOS
újonnan megnyitott papir-kereskedése

P e s t e n ,
a hatvani és a magyar-utcza sarkán, az orvosi kar épületének átellené-

ben, ajánlja gazdagon felszerelt raktárát

karácsonyi es újévi ajándékokban
a legjutányosabb árak mellett! és pedig:

Albumokat, iró- és levét-tárczákat, táskákat, pénstárczákat, Íróeszközö-
ket; ugyszinte mindennemű iró- és bördiszmnnkakat, nemkülönben mindenféle és
mindennemű levélpapírok a kívánt névjegygyel és dombomyomatban és szín-
ben készülnek, ugyszinte minden fajta könyvnyomdái munkák gyorsan és olcsó

áron elkészíttetnek
100 db. látdgatójegy — ft. 90 kr.
100 » 8-rét levélpapír névvel vagy betűkkel . . . — » 50 »
100 » „ finom » „ " . . . . — ••> 75 »
100 » » » » névjegygyei 1 » 20 »
100 » » » » színes 1 » 50 »
100 » » » » » névjegygyei . . 2 „ — »

minden 100 darabhoz egy diszes papirtok ingyen adatik.
Ajánlja továbbá legjobban berendezett raktárát mindennemű iró- és rajz-

szerekben — nagy raktárt vonatozott kereskedelmi és üzleti könyvekben és
Irodai szerekben legjutányosabb árakért.

JPF"* Megrendelések a vidékről utánvét mellett legpontosabban tel-
jesitictnek. 961 (2—10)

Téli nyakkendők.

Szép. jó é» olcsó!

Legújabb női ruha-kelmék
nagy választékban bámulatos olcsó árért.

Teljes ruhához való legszebb 10 és 12 rófós kelmék csak 3 , 4 , 5, 6 ftért;
ugyszinte a legfinomabb bársonyok- és fekete selyem-anyagok

Hamburger Adolf
üzletében,

Pesten, uri-utcza 3-dik szám, Sója kávéháza átellenesen.
$&" Mustrák mindenfelé bérmentesen küldetnek, e megrendelések

utánvét mellett azonnal eszközöltetnek. 950 (4—10)

Asztal- és ágyteritök,

karácsoni 8 ujévi ajándékok!

Löwinger ü. és Társa
papir-kereskedése Pesten,

hatvani-utcza t>. az., a „tanulóhoz"
ajánlja a következő alkalmi czikkeket:Levélpapírok.
100 db. névvel donibornyomat 50—80 kr.
100 levél és 100 boríték dombornyomat-

tal 1—1.50.
100 db. monogrammal szinnyomattal 1.40,

1.80, 2 60.
100 levél és 100 boríték, mindkettő mono-

grammal 2.80, 3.60.
100 levél czéggel, fekete nyomat 80, 1.20.

fpF** 100 levél és boritékhoz diszes
doboz adatik.
1 rizsma, 9G0 levél negyedrétben, ezéggel

fekete nyomat 7, 8, 12 ft.
1000 boríték csöpü papírból, negyedrét a

czéggel fekete nyomatban 5. 6 ft.

Látogatójegyek
a la Minute.

Színes nyomatban 100 db. finom fehér
bristolpapir 50 kr.

10 db. finom színes karton 80 kr.
100 db. finom franczia félfényü papíron

1 ft.
100 db. kőnyomatu finom kettősfényü

vagy bristol papíron 1 ft.
Minden további sor 10 krral több.

Levélpecsét-bélyegek.
1000 db. aranynyomatu 2.50 kr.
1000 db. veres 2.75. 964 (2—6)
1000 db. domborbetükkel két színben 3.75.
Minden további ezer 50 krral olcsóbb.

Nagy választék mindenféle üzleti, jegyzék! és másoló köny-
vekben. — Nyomdai munkák megrendelés szerint a lebető

legolcsóbb árakon. --Levélben megrendelések utánvét mellett teljesittetnek.

Latzko testvérek
ékszer-kereskedése Pesten,

Deák Fcrcncz-utcza 5-ik sz. alatt,
gazdag raktárt tart a legújabb s legizlésteljesb mintájú
ezüst, arany s ékszerekből,— nemkülönben jól kipróbált
férfi s női arany- s ezüst órákból. — Nngy választék : a leg-
alkalmasb karácsom-, ujévi-, keresztclési- s menyegzői
ajándékokból, a mindezek, a legjutányosb gyári áron.

Vidéki megrendelések pontosan 8a legszilárdabban fognak
Eszközöltetni. 965 (2—5)

Für Weihnachteii!
lm Verlage von Georg Wigand in L e i p z i g ist so eben ersehienen und durch allé

Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen:

Kunst für's Haus.
Ein Leitfaden beim Zeichnen und Malen

von
Clementine Helm.

Erstes Heft. Zweites Heft.
Ziaudscliaft, •V©rmJLs»oixt©is,

mit 10 VorlegeblHUern, mit 21 VorlegeblHUern,
in colorirtem Druck, Kreide- und Sepiamanier und Conturzeichnungen.

Mit 12 Bogén Text. Hochquart. In eleganter Mappe. Preis II fl. 40 kr.
Dieses Werk hat einestheils den Zweck, da hiilfreich einzutreten, wo Unter-

richt im Zeichnen und Malen durch Lehrer nicht ermöglicht werden kann, andern-
theils aber durch passende Vorlagen Gelegenheit zur Anfertiguug künstlerischer
Arbeiten zu gebén.

. Ausführlicheres besagt der Prospect, welcher durch jede Buchhandlung zu
erhalten is.

Gebildeten Familien auf dem Lande und in kleinen Stiidten wird dieses Werk
als ein Mittel zur Erweckung des Kunstsinnes bei Kindern vorgeschrittenen Alters,
mehr aber noch bei Erwachsenen, wo derselbe bereits vorhanden ist, als ein solches
zur Ausbildung des Geschmacks und Erlernung der unentbehrlichsten technischen
Fertigkeiten, eine sehr willkommene Erscheinung sein. (1—3)

Karácsoni- és ujévi ajándékok.
EISSLER 1 i;i(i;\< z

hímzett munkák, selyem- és gyapjú-árukban.
Pesten, váezi-utcza a „Nemzeti szállodában."

Ajánlja e czélra megérkezett legújabb, kezdett e's kész, hímezett és horgolt
tárgyakat u. m.:

Pénz- és szivar-tárczák, gyertya-ellenzők, óratartók, ujságtartók, lám-
patálczák, pnskaszij, ruhatár-, törttlkÖEó- és kulcstartok, sapkák, czipők,
papucsok, dolgozó-, fali- és papírkosarak, pamlag- és lábpárnák, ágy- és
fegyverszönyegek, horgolt ágytakarók, caiztnahuzók, stb.

Azonkívül nagy választék, himzo- és horgoló-mintákba, valamint minden
ilyen női munkához szükséges anyag, ép ugy minden a tapieserie-szakba vágó női
kézimunkák elkészítés- vagy felszerelés végett elfogadtatnak.

P ^ Rendelések, postai utánvéttel, legpontosabban, és legolcsóbb" árjegyzék
mellett küldetnek be. 963 (1—8)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában
Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám alatt) megjelent és 2 kroa levelezési lapkán postai utánvét mellett

megrendelhető, — valamint minden hazai könyvárusnál kapható :

SCORPIO NAPTÁR

1

TARTALOM:
előadva. — Utasítások a subventionált szolgák számára..

•niszternek" " ' '
A tizenkét hónap humorisztikusan előadva. _ , „

Miért ment Lónyay Bécsbe „közös"pénzügyminiszternek ? ke't képpel. — Képek a magyar nemzet
erkölcsitésére és nemesitése're 1858—1869, három képpel. — Hires irók arezképei. — A mai építé-
szet. — A Parnassus hajdan és a Parnassus ma, két képpel. — Kis Káté ! — Leánya. — Müforditá-
•"k. — Az erdélyi képviselőkről. — Indokok, melyeknél fogva az o r s z á g h á z kertjét leszavazták. —
Választási mintabeszéd. — Az intendánsi kérdéshez, kéyjicj. — aursianui ra »»• « r s o i s > »
két képpel. — Budapesti közlöny. — Reform. — Pesti Napló.— Esti lap. — Magyar Állam. — Pénz-
ügyi tanulmány, képpel. — Gajzágó Salamon. — A mamelukok dala. — Az ételek és italok élvezéséről. —
Az időszaki bölcselet titkaiból. — Képek a inai czivilizáczióból két képpel. — Kép egy jezsuita város-
ból, két képpel. — E y idegen, a ki Magyarországban nem találja fel Magyarországot. — A legujabb
testamentumból. — Flóri könyve, avagy jó madarak természetrajza, tizenkét képpel. — Miben csalha-
tatlan a pápa ? — Egy nemzeti szinházi intendáns naplójából. — „A hetedik világrész" avagy éljen a
concurentia! — Miniszteri időtöltés. —Márton ludja. (Anser aalamoniana crepitans), képpel. — A far-
kas meg a bárány. — Alarczos bál. — Hogy lesz az ember hegedüs'? — A tudós szamár. — Hentzi
szobra elött Budán. — Mennyire nevelte az erkölcstelenséget a közösügyes magyar kormány. —Napló.
— Mikor a magyar embert kihozzák a flegmából.— Pulszky Ferencz jellemrajza. —Szabadelvü ujság-
irók, a kik a jobboldalt támogatják. — Párbeszéd, melyből a magyar nemzet profitirozhat valamit. —
Szinházi mende-monda. stb.

Ára 80 kr. o. é.

51-ik szám. Tizenhetedik évfolyam.

Pest, deczember 18-án 1870.

foltételefe : » Vasárnapi Ujsay e» Politikai Újdonságok e«yfltt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft,.
~ Cnnpán V«sarnapl ljf«ait : Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft. — Caupan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. M) kr.

Hirdetési diiak, a V«»«rii«pi lj»«g és Politikai l'Jdonsagokot illetőién;: ¥*y négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri iKtatásuál 10 krajezárba; háronwaor- vagy
Biz ta tásná l c«ak 1 krajezárba számittatik. — Kiadí-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Be€»b.n: Oppeiik AI«Jo«. Wollzeile Nr. 22. e» Hnno^notpin *« Vogler, Wollzeile Nro. 9.—

á 30 j k j á
ztatásnál j
, kfllön minden igutás után 30 ujkrajezár.

Kiadó-tulajdonos lleckeuast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

A költő szavát: „művész hazája széles e ;
világ," mi nem alkalmazhatjuk, nem is sze-1
retjük saját művészeinkre alkalmazni; a
magyar iró, költő, művész, a nagy világot i
nem nevezheti hazájának; neki — a nagy l
világon, e, kivül, nincsen hely, az ő nyelvét,
nem értik meg másutt, mint a Kárpátok s
Adria közt, még ha a hangjegyek átalános
érvényű nyelvén szól is, a dallam sajátságos
fájó rezzenését csak az érti meg, ki a három-
száz esztendő óta sirva vigadó fajból való.

De ha minket művészeinkben, a nagy;
világcsaládba nem vettek is fel, mi ahhoz ;

tartozóknak érezzük
magunkat azon solida-
ritás által, melyben a
világ nagy szellemeivel
mi érezzük állani ma-
gunkat, hazánkat ha-
zául ajánlva föl nekik
is, kiknek hazájok az
egész világ s otthono-
sakká tevén őket itt
nálunk is. A világra
szóló nagy szellemek
megértésében és mél-
tánylásában mi sem
akarunk elmaradni a
többi világtól. Shakes-
peare és Göthe nálunk
is itthon van, mint Ra-
fael és Murillo, mint
Mozart és Beethoven.

Rövid néhány év
óta másodszor történik
most, hogy egy ily „szé-
lese világ hazáju" nagy
szellemnek oly megha-
tottsággal s lelkesedés-
sel ülünk ünnepet,mint-
ha kizárólag a mienk
lett volna. Shakespeare
háromszázados ünnepét
1863-ban ünnepeltük;
s ime Beethoven Lajos
százados ünnepét e na-
pokban tartottuk meg.

Az ünnepben elől
ment, mint illik is, a
művészet csarnokához,
— a nemzeti színház;
és pedig nemcsak az

B e e t h o v e n L a j o s .
(1770—1826.)

opera, hanem a dráma is. Az első nap, decz.
14-én, Göthe „Egmont"-ja adatott emlékére,
mely tragédiához ö hasonlithatlan drámai
zenét irt; a következő nap, decz. 15-ke, az
operáé lévén, ez Beethoven egyetlen nagy
dalművével, „Fidelio"-val ülé meg a mester
emlékezetét. S végre, hogy a hangverseny-
terem is meghozza a magáét, annak, kinek
épen e tér köszön, legtöbbet, a harmadik na-
pon, decz. 16 kán, remek kilenczedik sym-
phóniáját, és hegedű konczertjét hallottuk
a redout nagy teremében.

Három napos emlékünnepet szenteltek

BEETHOVEN LAJOS.

Pest művészi körei ama mély és nagy szel-
lemnek, mely szintoly utolérhetlen a zené-
ben, mint az avoni hattyú a költészetben. S
midőn ezzel meghozták a méltó tisztelet és
hódolat adóját, a művészet nemzetiség és

I kor nyűgeit nem ismerő hatalmának, jelét
I adták egyszersmind a szellemi kapcsolat
j élénk érzetének, mely minket is összeköt a
! mivelt s előre haladt nemzetekkel.

A „Vasárnapi Újság" is örömmel ragadja
meg az alkalmat, hogy arczkép-csarnokát
az ünnepelt nagy zenészszel is kiegészítse.

Van Beethoven Lajos Bonnban, a Rajna
mellett született 1770.
decz. 17-én; de Porosz-
ország, melyhez szülő-
városa most tartozik,
azért nem számithatja
öt szülöttei közé. Nem-
csak azért, mert —
mint a neve előtt álló
van mutatja — családja
hollandi eredetű, ha-
nem, mert születésekor
még Bonn nem volt
Poroszországé, hanem
a kölni érsek választó-
fejedelem tartományá-
hoz tartozottJBeethoven
atyja épen az akkori vá-
lasztó-fejedelem Ágost-
Kelemen udvari zenésze
volt, ki fia zenészi haj-
lamát korán fölismerve,'
azt hasznosítani töreke-
dett. Csakhamar megta-
nította zongorán és or-
gonán játszani. Nem ál-
modott ugyan fia nagy
zenészi jövőjéről, de
magának kenyérkere-
set lévén a zenészét, azt
örökül akarta hagyni
fiára is. A mit tudott,
megtanította neki; az
azonban elég kevés volt.
Magasabb zenei képzést
a fiatal Beethoven nem
kaphatott atyjától, de
Miksa-Ferencz érsek s
választó-fejedelem (Ke-
lemen Ágost utóda), öt

1871-ik évre,
t o r z - k é p e k k e l .
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már 12 éves korában maga költségén tanít-
tatta s mesterei korán kifejtették tehetsé-
gét. 16 éves volt, midőn először fordult
meg Bécsben, hol akkor Mozart ée Haydn
uralkodtak a zene-világban, s az előbbi,
játszani hallván öt, megjósolta jövendőjét;
„erről a fiatalemberről, monda, egykor sokat
fog beszélni a világ."

Egyszer megkóstolva a bécsi zene-világ,
akkor e tekintetben a világ középpontja,
élveit: azután csak oda vágyott vissza. Erezte,
hogy a tökély magaslatára csak ott ernel-
kedhetik; s bár otthon is folyvást tanult és
irt: képeztetését befejezettnek nem hitte,
mig azon fokot nem éri el, melyet tehetsé-
gének ösztöne sejtett magában. Végre, 1792-
ben teljesült lelkének e hő vágya s állandóan
Bécsbe költözhetett. Itt Haydn, Schenk,
Albrechtberger tanitották öt a zeneszerzés
tudományára.

Ettől kezdve harminczöt évig élt Bécs-
ben, azaz: 182G. márczius 26-án bekövetke-
zett haláláig. Elete nem változatos külső
eseményekben. Dolgozott s hosszú sorát ké-
szité el a zenemüveknek különböző müne-
mekben. Egyes szerzeményeit elősorolni
nem feladatunk. Operát, mint emiitettük,
csak az egy Fideliót irta; de nyitányai, né-
gyesei, szonátái, néhány egyházi zenéje
(„Krisztus az olajfák hegyén" .ezimü orató-
riuma s két miséje) mindenek fölött pedig
kilencz nagy symphoniája, szerzeményei
számát ép oly nagyra emelik, mint mübecs-
ben páratlanok. A munkán kívül, pihenése
s gyönyöre is — csak a zen ; volt. Kitűnő
házak szívesen látott vendége lön, s a leg-
előkelőbb pártfogói támadtak: Rudolf fő-
herczeg, Lichnovszky Károly herczeg és neje,
Lobkovicz herczeg s a Bécsben élő magyar
főurak közül Brunszvik és Erdődy grófok,
kik jelentékeny évdijakat biztosítottak neki,
csakhogy zavartalan és gondnélkül élhes-
sen művészetének. Köreikben otthonos volt,
a nélkül hogy valaha főúri kegyök bábjáté-
kává vált volna. Szabadságát e magas kö-
rökben is csorbítatlanul meg tudá őrizni, s
mig ő lángeszével és szerzeményeivel lebi-
lincselte őket, magára az alárendeltség bi-
lincseit vetni nem engedé soha.

Lelke belső történetének legnevezetesb
mozzanatai közé tartozik szenvedélyes sze-
relme Guicciardi grófnő iránt, mely azonban
szomorú lemondásban ért véget, s különben
is méla, sőt ember^yülöletre hajló kedélyét
sok időre egészen feldúlta. A sziv megha-
sonlásának ez időszakában, a budai meleg-
forrásoknál keresett üdülést, gyógyulást.
Egy ízben ismét Erdődy grófné, ki a
művészt a szeretet tiszta bensöségevel

a mi nemzetiségünk eszméi iránt is birtannyi,
vagy több fogékonysággal, mint azon időben
bárki más, nemzetünk legjobbjai közül is.

Átaliban Beethoven a mily lángelme,
ép oly igazi ember volt. A mi müveiben
nyilatkozik: az a szellemnek valami csodá-
latos tisztaságát mutatja. Semmi salak, semmi
köznapias nyűg nem volt lelkén. Csakasors
volt, a mi öt, önmagával s a világgal harezba
állítván, leverte. Mint a titánt, ki egykor a
sziklára lánczolva, belsejét kesely ütői látta
tépdestetni: a balsors egy sziklához lánczolta
őt. i s— tökéletesen megsüketedett. A zenészt
hallásától fosztani meg: a sors legborzasz-
tóbb gúnya. S Beethoven, kinek szivébe már
zord és tulszigoru atyja ültette volt az em-
bergyülölet első csiráját, kit szerelmi csaló-
dásai szive mélyében halálosan sebeztek meg,
— most elfordult a világtól, melylyel a han-
gok által közlekedett csak, — nem hallhatva
többé sem a világ, sem önmaga hangjait.
Csak belsejében hallá ezentúl az örök és di-
cső harmóniát, melynek saját lelke volt leg-
gazdagabb forrása . . . A harmóniát, mely
most az égiek symphoniájába olvadt föl s
onnan örökre zeng az árauló világnak.

leljen enyhülést.
Beethoven életének e vonatkozásai hazánk

földe iránt, nem maradtak nyom nélkül zene-
költészetében sem. A pesti redout- (német)
színház számára két nyitányt irt, egyiket:
az „Athénéi romok"-at, Kotzebue hasonczimü
ünnepi játékához, a másikat ,J?.tván király"
czimüt, épen az említett színház megnyitá-
sára. A tárgy választása, melylyel megszé-
gyenité a magyar főurakat, kik szent István
országának fővárosában német színház állí-
tása mellett buzgólkodtak, — mutatja, hogy
Beethoven, ki a franczia forradalom szabad
szellemében s eszméiben osztozott, ki „Hősi
symphoniá"-jában a hösiség eszményi alak-
jául, német létére, a nagy Napóleont állította
föl, ki Egmontban a köztársasági szabadság-
martyrt s Coriolánban a római nagyság fér-
fiait látta s Göthe és Shakespeare hasonczimü
müveikhez irt nyitányaiban őket oly magasz-
tosán énekelte meg. —- Beethoven, mondjuk,

11 é g i s ó h a j .
Jártam sokfele terhes utakon,
S nern volt, ki utam megkönnyebbité.
Lelkemben égett gond és fájdalom:
Ha küzdelmetn nem losz-e Bemmivé?!
Jaj kelt szivemből . . . és a rengeteg
Visszhangozd éltem koserveit . . .
— Hálátlan a világ s az emberek;
Csak a természet hű, igaz, szelíd! —

Jártam mosolygó, vidám raj között,
Hő szeretettel tiszta keblemen:
És mondjam-e, hogy rég kiköltözött
Belőlem hit, vágy s forró érzelem?!
Sirtam . . . s az elsírt, néma könyeket
A föld felitta . . . ott él mindenik! . . .
— Hálátlan a világ s az emberek;
Csak a természet hű, igaz, szelíd! —

Jártam, hol díjat osztanak s babért
S a hol az érdem mindhiába vár:
Es nem találtam fáradalmamért
Egy árva hangot, mel}7 igaz s nem ál. —
Küzdtem tovább . . . s a puszta hűs gyepek
Adtak vánkost, hol nyugvás s béke int . . .
— Hálátlan a világ s az emberek;
Csak a természet hű, igaz, szelid! —

Jártam, hol a barátság s szerelem
Hű örömet, kéjt s megnyugvást igér,
Szép, fényes álmok! mikből reggelen
Csupán az emlék van! mi fáj s mi kér. —
. . . Fát ölték . . . melynek minden kikelet
Hozza virágát és gyümölcseit . . . ,
— Hálátlan a világ s az emberek;
Csak a természet hű, igaz, szolid! —

S most társaim közt járok szüntelen,
Hol irigység, dölyf s boszuvágy kísér;
Mérges kígyók csuszkáinak keblemen;
S egy tiszta sugár itt-ott alig ér! —
Az óra fogy . . . s ha majd búcsút veszek,
Az ég hullassa csak rám könyeit! —
Hálátlan a világ s az emberek;
Csak a természet hű, igaz, szelid! —

Benedek Aladár.

F ö l d a l a t t i c sa ta .
(Rajz a bánya-életből.)

A Kirnikliegy Verespatakon nagyon ne-
vezetes egy hegy. Alakjára nézve olyan ugyan,
mint a többi, s épen oly kopasz, mint a vidék
más hegyei, hanem akárhol kezdjen túrni
és fúrni az ember: aranyra talál benne. Eb-
ben áll nevezetessége. Meg abban, hogy ez-
redévek óta még nem birták kifosztani kin-
cseiből. Az akaczirok kora óta folytonosan
zsákmányolják.

Ez a nép volt állítólag az őslakos Er-

délyben. Emlékeket nem hagyott maga után,
és csak mint homályos tündérkor szerepel
Erdély történetében. A mi e nép előtt volt,
az még a tündérkoron is tul esik; az emlé-
kezet teljesen hallgat arról. Hanem az aka-
czirokról beszéli egy római író, hogy „Erdély
földén laktak és aranyban gyönyörködő nép
vala." Utódaik a dákok. Ezekről már beszél
a Kirnikhegy is és vidéke, mel}7 egy régi
borzasztó rombolásról tesz tanúságot. A
mikor a dákok elnyomattak a rómaiak által
— ezrenként vesztek el itt a terhes munká-
ban. A hódító Róma, mint rabszolgákat, bá-
nyamunkára kényszerité a dákokat s tűzzel
éseczettel sütötte-fözte aKirnikhegyet, hogy
— mint egyszersmind kalmárnép is — birto-
kába kerithesse kincseit. Még ma is müvelik
e hegyben a rómaik által kezdett bányákat,
és réges-régen felhagyott bányákban még
mais találnak római alattvalók szerződéseire.

Régi história ez. Hanem a Kirnikhegyben
mégis van még arany. Akaczirok, dákok,
rómaiak rég letűntek — de a Kirnik még
sincs kizsákmányolva. Pedig nemcsak az
akaczirokról mondható el, hogy aranyban
gyönyörködő nép. Korunk mit sem vethet
szemére a réginek. Ma magyar, angol, oláh,
német, franczia turkál-bujkál a Kirnikben,
mert az aranyban nem kevésbbé gyönyör-
ködünk ma is. És még ezek is, még ma is ta-
lálnak benne aranyat, néha fontokkal, néha
mázsával, — de mindig annyit, hogy egy
40,000 lakossal biró vidéknek életmódját
képezi a bányászkodás.

Az igaz, hogy belül furcsán néz ki ez a
Kirnik. Ugy összevissza van íurva, mi tha
a labirinthust vették volna mintául. Való-
ságos hangyaboly; azzal a különbséggel,
hogy ez, a természet-búvárok állítása szerint,
valóságos rendezett nagy város, minden-
esetre rendezettebb és rendszeresebb, mint
Pest. Én ugyan nem vizsgáltam soha egy
hangyaboly tervét, azon egyszerű okból,
mert ha az ember vizsgálni* akarja, előbb
szét kell az egészet — rendezettségével
együtt —• hánynia; de a Kirnikben már an-
nál többet bujkáltam, s tudom, hogy ha az
embsr tízszer megy be egv lyukon: tízszer
jő ki más-más lyukon, a hegy ellenkező
oldalában, vagy a tetején, vagy a tövében ;
s még akkor is készen lehet reá, hogy tizen-
egyedikszer meg épen nem jő ki.

Abban a korban, a midőn minket czi-
vilizálni akartak, az összbirodalom bánya-
ügyeit igen „okos" ,,tudományos" doktorok
vezették Bécsből. A systema embereinek
sehogy sem fért fejükbe, hogy így minden

! systema nélkül foly a Kirnikben és vidékén
a bányászat. Kemény rendelet ment tehát a
bányahatósági tisztviselőknek, hogjr térké-
pezzék a Kirnikben folyó bányamüwket. Az
első tisztviselő, kire a sirs e szerencsétlen
csapást mérte, inkább megszökött a munka
elöl. A második öngyilkos lett, a harmadik
megörült, a negyedik... no, a negyediknek
már nern lett semmi baja,mert akkorra már
a mi czivilizátoraink szöktek meg.

Hát itt már ősi szokás sz jrint csak ugy
van, hogy ha nekem eszembe jut, hogy a
szomszédom háza alatt arany van, vagy hogy
a pinezéjéböl bányát nyithatok: elmegyek a
bánya-kapitányhoz, elmondom neki szándé-
komat, lefizetek 2 frtot, ezért kapok turzási
engedélyt, megmutatom a szomszédomnak,
mondván:

— Barátom, a te házad ugyan a te házad,
s te ugyan király vagy benne, hanem most
az egyszer én lerontom, kifizetlek ennyivel
és ennyivel, ha nem vagy megelégedve, menj
és perelj be, — vagy ha jobb m tetszik, adok
neked egy részt a bányámból, melyet itt
nyitok a házad helyén, mert nekem az jutott
eszembe, hogy itt arany van.

i •:
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így tett Marián Dumitru i^Gyearel Pá-
velle). Kitette a saját házából és a pinczéjét
kitágitotta, más szóval bányát nyitott a
Gyeurel háza alatt.

Gyeurelnek mit volt mit tennie, mir.t
ább állnia; maga is bányász lévén, tudtaoodább állnia; g y

hogy ez így volt emberemlékezet óta, sőt
apjától többször hallotta, hogy nagyapja ezt
a íiázíit csak ugy építhette, hogy egŷ  más
ember lakásának padlásából nyitott bányát
a hegybe, a mi aztán igen jól jövedelmezett.

Gyeurel hát panasz és kifogás nélkül el-
kotródott a saját házából; de azért vala-
hányszor vasárnaponként a templomba ment,
soha sem felejtette el néhány mertánye által
kérni az istent, hogy már azt a bolondot
meg ne cselekedje, hogy Marián Dumitrunak
épen ott adjon aranyat, a hol az ő saját tűz-
helye volt. A korcsmában pedig vasárnap
délutánonként nevette a Marián bolond
eszét, a ki családja minden vagyonát bele-
verte egy régi haszontalan, bányába s most
látván, hogy ott nem boldogul, eladta a régi
nagy vagyon utolsó foszlányait és beállt
,.kofaragónak."

Kőfaragó lesz belőle frátyék! meglás-
sátok! — monda gyakran a korcsmában
hasonszőrű czimboráinak — feleségének és
gyermekeinek fog sírkeresztet faragni, — a
kiket bolond e3ze által tönkre tett, mert az
én házam alatt ugyan aranyat nem fog ta-
lálni, különben, —• ha volna—-megtaláltam
volna én már eddig

Marián nagy erőfeszítéssel folytatta az
uj bányát, melybe belekezdett. Van valami
végzetszerü ebben a bányászkodásban. Az
ember nem bír lemondani róla. A ki nem
szívta magába már gyermekkorában a bá-
nyák nedves gőzét, abból soha sem fog va-
lódi bányász válni. A bányásznak leghívebb
barátja az a halványan pislogó mécs, mely
folyton csak oda csalogatja, a hol a végnél-
küli setétség uralkodik. Vannak régi csalá-
dok e vidéken, kiknek vérévé vált a bányász-
kodás, pedig a családi emlékezet fenntartja,
hogy egyetlen egy sem múlt ki e család fér-
fitagjai közül természetes halállal ; vala-
mennyi a földalatti odúkban lelte sírját,
egyiket elnyelte a szakadás, vagy a feneket-
len akna, a másikat egy meglazult kődarab
zúzta agyon, a harmadik fölött összeomlott
a bánya és elevenen temette oda. Talán épen
e családi hagyomány képezi azt az erős kö-
teléket, mely őket e veritékes munkához
köti. E családoknál a bánya a közös temet-
kező. A dédunoka nem rettegi ott aludni
örök álmát, hol az ős pihen — arany sirban.
Ezek a valódi bányászok ritkulnak ma. A
rideg tapasztalás, az élet tanítása változta-
tott egynémit itt is; sok ma a föld kizsák-
mányolását csak addig üzi, mig munkáját
áldás kiséri, — s ha a földalatti kutatásból
keveset megtakaríthatott, más nyugodal-
masabb, reményben kevésbbé dús, de keve-
sebbet is koczkáztató életmód után lát: el-
költözik e vidékről, — a hol dúsgazdag, de
talán koldus is válhat belőle. Ezek nem va-
lódi bányászok: már vert pénz és nem ter-
més arany; sokat csiszolt rajtuk az idő s a
kor s az élet kérlelhetlen logikája; ezekben
nincs eredetiség.

Marián még egyike a régi, valódi bányász-
alakoknak. A vidék hagyománya fenntartja
még, hogy családja a leggazdagabb volt az
egész környékben. A bánya, mely akkor e
családé volt, a leghíresebb vala. De a roppant
vagyon aztán lassan-lassan szétzüllött. A
bánya, mely néhány évig mesés gazdag volt,
értéktelen lett, nem jövedelmezett semmit,
sőt a bele fektetett munkát sem fizette meg.
Daczára értéktelenségének, daczára rosza-
ságának a Marián család nem hagyta fel. A
bányászt ugy is csak a remény élteti és csak

a sors kérlelhetlen, kitartó mostohasága
kényszeritheti arra, hogy abba hagyja azt a
bányát, mely valaha jó volt.

A mikor e bánya Marián Dumitrura
szállt, akkor már ki volt fosztva kincseiből sj
évtizedeken át csak folytonos költségébe ke-'
rült a művelőnek. De ö nem tudott megválni
tőle, még akkor sem, midőn a családi vagyon
utolsó maradványait volt kénytelen eladni,
csakhogy tovább folytathassa e bánya mű-
velését. Mint gyakorlott bányász azonban
be kezdte látni, hogy a régi bánya határa ki
van már éve, az értékes erek és rakodmá-
nyok a sok évi művelés folytán ki vannak
zsákmányolva, s bár nem mondott le arról,
hogy még itt is megkapja munkája jutalmát
— mert a valódi bányász soha sem mond le
a reményről! — bányája szomszédságában
uj határt keresett: ennek folytán nyitott
aztán uj bányát Gyeurel telkén.

Gyeurel Pável a hegy túlsó oldalában
bányászkodott. Régi felhagyott bánya volt
az, a hol ő kereskedett, valóságos vakand-
turás, csak a bejárata mutatott némi rend-
szerre, mert azt még a rómaiak kezdték
volt a dák rabszolgák által. Beljebb aztán
olyan volt e bánya, mint egy csepköbar-
lang, melynek képződése kalandos és sze-
szélyes. Néhol csak földhöz lapulva, csúszva
juthat kere>ztül az ember, aztán tágas te-
rembe ér, melyből mászaszámra zsákmányol-
ták ki az értékes mellékkövet: e teremből
fel és le szűk, keskeny lyukak nyílnak szer-
teszét, melyekben az elágazó aranyereket
követték, kik nemzedékről nemzedékre bá-
nyászkodtak e helyen.

A vulkánikus képződés szeszélyesebb e
vidéken, mint bárhol a világon. így történt,
hugy Marián és Gyeurel — a nélkül hogy
tudták vagy sejtették volna — két külön
bányában ugyanegy eret hajtottak; Marián
az egyik, Gyeurel a másik végét kapta meg.
S az ily esetek valamint akkor, ugy ma sem
rendkívüliek a Kirnikben, hol nagy levéti a
bányászkodással foglalkozók száma, az állam
nem érvényesítheti a nagy határokat, hanem
12 ezer négyszög öl helyett 7 ölös bányaha-
tárokat kénytelen adományozni.

Ily kis határok mellett természetes, hogy
hamar eléri a végét a bányász. A mi azon-
túl van, az már nem az ö birodalma többé,
hanem a másé, s törvény szerint neki a saját
bányája határain tul kutatnia nem szabad.
Ámde a földalatt nem oly könnyű a határki-
jelölés, mint a felszínen ; ahhoz magasabb
szakképzettség és mérnöki gyakorlat szüksé-
ges. S minden bányásznak megvan az a jó
tulajdonsága, hogy azt, a mi a föld alatt van,
közösnek tekintvén: földalatti határméré-
sekkel nem sokat bajlódik; hanem kutat arra
és ott, a merre és a hol ösztöne szerencsét su-
gall, nem sokat törődve azzal, ha nem a más
határából hozza-e ki a kincset. Úgyis a
föld alatt, még czivilizátoraink fénykorában
sem volt valami erős policzia.

Gyeurel már rég túljárt a maga határán,
mikor Marián az ö házhelyén bányát nyitott.
Az ér, mely a Gyeurel bányájának főhajtá-
sát képezé, balra kanyarodott, aztán fölfelé
tartott, s igy természetes, hogy Gyeurel nem
tájékozhatta magát az iránt, hogy vájjon ki
ért-e már a maga határából, de meg nem is
sokat törődött vele, mert a közvetlen szom-
szédságában fekvő földalatti világ mindaddig,
mig Marián legújabban fel nem kérte, müve-
lés alatt nem álló, tehát uratlan határ volt.

A mióta azonban Marián megkezdte s a
kétségbeesés erőfeszítéseivel folytatta uj bá-
nyáját, okvetlenül egymásra kellett talál-
niok a földalatt. Az ér, melyet a fölszinről
hajtani kezdett mind a kettő a Kirnik bel-
seje felé, mulhatlanul mielőbb egymáshoz
vezette Őket. (Vége követk.)

G a r i b a l d i .
Lapunk nem először foglalkozik most

Garibaldi élete s jelleme vonásaival. Az
olasz egység s szabadság hőse, ki, ha küzdeni
kellett, mindig helytt állott, 3 ha a dicső-
ség vuyy osztozás következett, mindig félre-
vonult, napjaink történelmének talán leg-
népszerűbb, s méltán népszerű alakja.
Szellemi képe az „ember" nemes és eszmé-
nyi vonásait viseli magán, sjól esik eképen
merengeni és nevét emlegetni, az érdek és
anyagiasság e korszakában.

A caprerai remetét a szabadság hívó
kiáltása kiszólitotta szigeti magányából, a
veszélyben forgó Francziaország oltalmára;
s ezzel a közfigyelem, mely oly könnyen
hűtlenné lesz a szerepléstől visszavonuló
hőseihez, ismét felé furdult. A „Vasárnapi
Újság" is, a közfigyelem tárgyait követvén,
egy uj arczképét hozza im a hősnek, s hozzá
keretül futólagos vázlatot a hős életéből.

Garibaldi jelleméről rövid hirlapczikk-
ben hű képet nyújtani, s e nugy alakot bele
akarni szorítani, hiu vállalkozás volna. A ki
a történelmet csinálja, azt csak a történelem
képes méltólag feltüntetni.

A mit mi adhatunk, az csak futólagos
elsorolása azon nevezetesebb momentumok-
nak, melyeket e csodás jelenség élete felmu-
tat. A tettek különben ékesebben beszélnek,
mint bármi nagy szavak.

Garibaldi hatvanhárom éves, élete hason-
lít a Mahomedéhez, melyről Voltaire azt
mondta, hogy „szakadatlan küzdelem."
Nizza szabad ege, mely alatt született, már
zsenge ifjúságában bele plántálta leikébe a
szabadság rajongó szerelmét. Még alig volt
25 éve3, mikor már részt vett Olaszország
legnemesebb férfiainak munkálkodásában,
kik Mazzini alatt Itália felszabadítását és
egyesítését tűzték ki czélpkul, s midőn e
szent törekvés hajótörést szenvedett, mene-
külnie kellett hazájából. Nem akart ember
szolgája lenni, hogy lehessen szolgája az
emberiségnek s Dél-Amerikába hajózott, hol
Rio-Grande do Sul köztársaság szolgálatá-
ban tekintélyes katonai tehetség hírnevét
vivá ki magának.

1848-ban egy jótékony áramlat rezgé
át egész Európát: a sziv dobogni, az agy
gondolkozni kezdett, s a lelkek megteltek
öntudattal, szabadság-vágygyal. Az újkor
eszméi rohamos hódítást tettek mindenfelé.
Garibaldi Európába jött, hogy részt vegyen
elvei diadalra juttatásában, de nem nyilt al-
kalma ugy használni ügyének, mint szere-
tett volna. 1849-ben a római köztársaság
szolgálatába lépett, hol az időben Mazzini
volt a Triumvirek egyike. Az örök város
védelmében tevékeny részt vett, s akkor kezd-
ték ugy ismerni, mint egy, a vakmerőségig
bátor, vitéz, körültekintő tábornokot. Gari-
baldi hősiessége nem menté meg az ügyet,
kicsiny volt az igazak tábora, s midőn északi
Olaszországban oly szerencsétlen kimenetele
lett a háborúnak, — ö fogságba esett s mint
államfoglyot Maddaleno szigetére vitték.

A tettvágyó, nyugtalan lélek itt önma-
gára volt szorítkozva. Rab volt, szemmel
tartva minden lépten-nyomon. S akkor kezdte
meg a szabadságot élete egész hevével sze-
retni, mikor elvesztette azt. Valódi cincin-
natusi életet élt: halászott és vadászott.
Ekkor ismerte meg Caprerát is, azt a kis
szigetet, mely később tartózkodási helye lett,
s mely ö általa lett hiressé.

Szabadságát visszanyervén, újra Ameri-
kába ment s kereskedést kezdett űzni. Nem
neki való dolog volt az, nagyon szerette az
embereket. így történt, hogy habár rendkí-
vül óvatos volt minden ügyletnél, csak na-
gyon szerény vagyonkát bírt összeszerezni.
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Ekis vagyonból 1854-ben megvette Caprera
északi részét, hol csendes magányban élt a
mezei gazdaságnak és családjának. Maga
szántott, maga vetett, s e csendes foglalkozás
közt találta őt az 1859-ki háború. Garibaldi
rögtön felcserélte az ekét karddal s beállott
a hazáját védők sorába. Az alpesi vadászok-
kal, kiknek parancsnoka lett, kezdte meg a j
csatározást. Megjelent, a hol nem is gya- '
niták, eltűnt
a túlnyomó
erő előtt, el-
fogta a ki-
sebb csapa-
tokat, kato-
nái, kik „il
padre"-nek,
atyjoknak

hittak, éltek-
haltak értté,
s nem volt
oly nyaktö-
rő veszede-
lem, melybe
vakon ne ro-
hantak vol-
na az iste-
nitett vezér
után.

A hirte-
len megkö-
tött villa-
frankai béke
arra birta
Garibaldit,
hogy vissza-
lépjen a ki-
rály szolgá-
latából.

De azért
a haza szol-

gálatában
megmaradt.

1860-ban
vitte ki azt
a dicső tet-
tet, melyhez

hasonlót
nem mutat
föl a törté-
net.

Ezer hős
élén Genuá-
ban titkon
hajóra szállt,
azzal a szán-
dékkal,hogy
ö most or-
szágot megy

foglalni,
mely hazá-
jának jogos
patrimoniu-
ma s elker-
geti a királyt
és dynaszti-
áját, kik azt
bitorolják.

Háborút in-
dit egy ki-
rály ellenei-
nek nyolcz-
vanszor any-
nyi katonája
van, mint neki. Szédítő vakmerőségü vál-
lalat!

És ők megindultak, kikötöttek Sziczilia
partjain,. Marsalánál, megütköztek II. Fe-
rencz nápolyi király hadaival, s azok esze-
veszett futásban kerestek menedéket az ezer
hős előtt.

Innen kezdve a diadaloknak hosszú so-
rozata volt egész útja. Bevonult Palermóba s

otta zsarnokság által sanyargatott nép örom-
riadallal fogadta. Térdre borultak előtte,
mint egy rég várt megváltó előtt. A Bour-
bonok dynasztiáját a nép örömujjongása közt
trónvesztettnek nyilatkoztatta s át vette a
diktatúrát. Ekkor átszállt Calabriába, győ-
zelmet győzelemre halmozott, s mint a két
Sziczilia diadalmas diktátora bevonult Ná-
polyba, a székvárosba szept. 7-én.

Garibaldi József.

A nép királylyá kiáltván ki Viktor Erna-
nuelt, letette a diktatúrát, és — visszatért
az eke mellé.

Ily jellem nagysága előtt méltán lebo-
rulhatott nem a király, nem az olasz nép,
de egész Európa. Az önzetlenségnek, nemes-
lelküségnek ily példáját nem látta ez ideig
senki.

Határtalan hatalmú ur, minden lehetett

volna. Az egyedül általa cgygyé lett nemzet
megadott volna neki mindent lelkesedésében.
Ö nem fogadott el semmit. Mikor megkí-
nálták „Olaszország első polgára" czimével,
azzal utasitotta vissza, hogy ö nem akarja,
hogy Olaszország polgárai közt különbség
legyen, Olaszország polgára legyen első va-
lamennyi.

Visszament caprerai magányába az eke
mellé, kecs-
kéi közébe.
Újra az lett,
a mi előbb
volt: koldus.
Igen, koldus,
de oly kol-
dus, a ki ko-
ronákat osz-
togat a ki-
rályoknak.

Mindig na-
gyobb az, a
ki ad, mint
a ki elfogad.

Ö boldog
volt szegé-
nyes magá-
nyában. Éle-
tének álmát,
az olasz egy-
séget, való-
sulni látta.
Olaszország
megkapta

Lombardiát,
a két Sziczi-
liát ésVelen-
czét. De volt
agy, a mi az
ősz vezér ál-
mait hábor-
gatta. Az,
hogyaző ha-
zájának fő-
városa nincs.

Test sziv
nélkül.Itália
közepén ott
volt Róma és
az exarchá-
tus, szabad-

ságellenes
cselszövé-

nyeivel s a
mai korba
nem illő ösz-
szes intéz-
ményeivel.

E gon-
dolat nem
hagyta alud-
ni a testben
megtört, be-
teg, Öregem-
bert.Kiadtaa
jelszót: „Ro-
ma omorte!"
„Róma vagy
halál", s egy
hős csapat
élén megin-
dult elfog-
lalni Olasz-
ország szá-

előtt ugy ismára, a mi Isten és ember
az övé.

S mi történt, ugyanaz a' király, a kinek
ö koronát adott, ugyanaz a király — a
francziák császárának parancs-szavára saját
poroszlóit küldé ellene. Olaszország királya,
Olaszország egysége ellen, Olaszország leg-
nagyobb fiára sereget küldött!

Aspromontenál történt a találkozás
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1862. aug. 29-én. Garibaldi parancsot adott
katonáinak, hogy ne löjjenek. Olasz vért
nem akart ontani. De katonái közül sokan
lőttek a zsoldosokra, mire ezek sortüzzel fe-
leltek. S az
Ősz vezér ösz-
szerogyott.

Golyót ka-
pott lábába,
arany koro-
náért ólom
golyó! Való-
ban királyi
csere. Gari-
baldinak na-
gyon fájha-
tott az, hi-
szen az a
golyó olasz
golyó volt.
Tisztjei föl-

segitették.
Az ellensé-
ges csapat
vezére Palla-
vicini.kalap-
levéve köze-
ledett hozzá,
s a legna-
gyobb tiszte-
lettel kérte
kardját. Az
öreg szomo-
rúan adta át.
Azt a kardot,
melyet min-
dig Olaszor-
szág dicső-
ségére for-
gatott!

S )káig volt beteg, élete is veszélyben!
forgott. Egy időben arról is beszéltek, hogy
le kellend vágni a lábát. Ki tudja a test
szenvedett-e
többet a seb
miatt, vagy a
lélek! Végre ff
mégis fel- j
gyógyult s ':
újra folytatá
az egyszerű ^

földmives ^ "
életét. De az
a gondolat
még sem en-
gedte nyu-
godni. Tehát
azért küz-,
dött, fára-
dott, szenve-
dett annyit
egész életé-
ben, hogy

lelke forró
vágy®, hazá-
ja, egysége
befejezetlen
maradjon ?

Nem! 1867-
ben újra

megindult
Róma ellen.

Az olasz
király nem
merte meg-
ismételni a
hálátlanság
ama párat-
lan példáját, melyet Garibaldi ellen elkö-
vetett. Olasz szurony nem állta útját sehol.
De Róma falai alatt franczia chassepot-ok
fogadták, melyeket akkor próbáltatott meg
emberen először a franczia császár, s me-

lyek a parancsnokló tábornok szavai sze-
rint valóban „csodákat miveltek." Sok de-
rék vitéze esett el Garibaldinak Mentáná-
nál nov. 3-án, s ő, a ki vakmerő vitéz-

Nemzeti tornacsarnok Pesten.

sége daczára nem volt soha barátja a czól-
talan vérontásnak: eredménytelenül vissza-
vonult, betegen, testben, lélekben megtörve,
caprerai tűzhelyéhez.

A tervezett pesti fAsugárnt.

Azon volt, hogy minél kevesebbet tud-
jon felőle a világ. De ő azért figyelemmel
kisérte a világot. Mi sem történt a nélkül,
hogy ne értesült volna felőle s különösen a
nemzetek solidaritási, szabadság és humani-

tási törekvései érdekelték első sorban. Nem
volt az a szabadságra törő kis nép, melylyel
ne rokonszenvezett, s nem volt az az emberi-
ségi mozgalom, melyet erkölcsi támogatá-

sával ne se-
gitett volna.
A kandióták,
görögökben-

gyelekhez
intézett ma-

nifestumai
nemzeti kin-
csekké vál-
tak e népek
kebelében; a
lausannei bé
kekongresz-
szussagenfi

szabadság
liga tiszte-
letbeli elnö-
kévé válasz-
totta.

Az erély
és szelidség,
a szigor és
szivjóság, a
nagyratörés
és aprósá-
gokra kiter-
jedő gyön-
gédség alig
párosult em-
berben va-
laha szeren-
csésebben,

mint ö ben-
ne. Valódi
oroszlán, a

kinek galambszive van. Nagy ember és be-
csületes ember együtt — a mi igen gyakran
kizárja egymást.

A beteg, sokat hányódott ember megifjo-
dott, a mint
meghalotta,

-_- -•^.^ZZ^SE^^H.-^Í^^, n o g y Fran-
= -iS^ rrzS3PjSSs=rS^^=3k cziaország

lerázva ma-
i gáról a kö-

:i zel húsz éves
császárság

" nemzet-zsib-
: basztó átkát,

kibontá a
szabadság

lobogóját s
most mint
szabad köz-
társaság, ké-
szül az élet-
halál-harcz-
ra a betörő
ellenség el-
len. Elfeledé

hatvanhá-
rom éves ko-

rát , nem
gondolt se-
beivel, a ha-
talmas lélek,

megparan-
csolá a be-
teg, törő-

dött testnek,
hogy most

5^'-""' ' egészséges
legyen, eldo-
bá magától

a mankót, s felragadá azt a kardot, mely
mindig a jog, az elnyomott igazság, a sza-
badság és emberiség eszméiért harczolt, s
az aggastyán, derék, halálig hti kis csapat
élén, fiaival, vejével együtt kiment Franczia-
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ország vérázotf tértire s a Yogesek vad, ri-
deg bérezei k<>/.r szabadcsapatot teremtett s
most mintegy 15—20,000 ember felett pa-
rancsnokol. Egész ármádiákat küldtek ellene
:v poroszok, biztatták magukat, hogy elfo-
gására elég lesz egy egérfogó, s ha m< gkap-
hutják, felakasz'ják, mint rablófönükör. De
Garibald t még nem kapták meg, s ha Isten
ugy akarja, nem is kapják meg soha. Apró,
véres csatákban küzd ellenök 8 fárasztja, fo-
gyasztja hadsoraikat. Fia 300 emberrel 700
poroszt konczolt le vagy fogott el egyszerre.
A. küzdelemnek még nincs vége. Diadal
vagy hős halál! Bármelyik legyen is, méltó
koszorú lesz a szabadság e nagy apostolának
halántékára, méltó betetőzése annak a múlt-
nak, mely mögötte áll.

A nemzeti tornacsarnok Pesten.
Mig a külföldön, s nevezetesen Németország-

ban és Svájczban majd minden kisebb városnak
megvan díszes, nagy tornacsarnoka ; mig ott az
év legvidámabb s legfényesebb ünnepélyeit a
torna-ünnepélyek képezik; nálunk csak most nyílt
meg az első tornacsarnok, mint az ügy barátai
hosszas, f'áradhatlau működése és buzgalmának
szép tanujele.

A hosszas fáradalmat azonban örvendetes
siker koronázta. Nomcsak társadalmi szempontból
az által, hogy most már az ország majd mindon
vidékén alakulnak torna- és tűzoltó- egy letek, ha-
nem szép örvendetes eredménynek mondható a
legújabban felépült tornacsarnok is, melyet ké-
pünk ábrázol.

Az épület a pesti nemzeti torna- és tűzoltó-
egylet tulajdona. Homlokzata az ősz-utezúra van
építve. Földszinti részo szürko, faragott kövekből
van, s ezekon emelkednek a sárgás faloszlopok;
az ezek között levő sima falnak pedig meghagy-
ták eredeti téglaveros szinét. Az épület egy eme-
letes, de a középen két emeletnyi magasságra
emelkedik ki. Az egész igen Ízletes, olasz renais-
sance-stylben van épitve.

A középen levő bejárás az előcsarnokba vezet,
mely felülről van világítva. Ez a tágas előcsarnok
képezi a középpontot, honnan egy oldalról avivó-
terembe, más oldalról a könyvtárba és az emeletre
(tanácsterem és lakások) juthatni; ha pedig egye-
nesem áthaladtunk rajta, a nagy tornaterembe
lépürik.

Ez a terem 16 öl hosszú, 9 öl széles, s igy alapja
111 négyszögölnyi nagyságú. Ily téren 150—200
torniisz gyakorolhatja magát egyszerre, különösen
miután a tornaszerek ugy vannak készitve, hogy
bármely pillanatban el lehessen azokat helyökből
vinni.

A terem mindkét oldalán 9 nagfr ablak, há-
tulsó részén pedig 3 nagy kapu, s ezek felett ismét
3 íelköralaku ablak van, minélfogva fris léggel s
világossággal bőven el van látva, s igy teljesen
nvgfelel egy tornacsarnok főkellékeinek, mert tá-
gas, világos, és folyton elegendően szellőztethető.

A nézőkről sem feledkeztek meg, és számukra
szép oszlopos karzatot emeltek, mely tulajdon
képeni czélján felül még a terem díszítésére is
szolgál.

A nagy teremtől jobbra vannak a szokatlanul
kényelmos, nagy öltöző szobák és a szerkamra.

K csarnokot f. hó 4-én nyitották meg ünne-
pélyesen. Az ünnepélyre a vidéki egyletek kül-
döttoi is megjelentek, s e napon feltűnően sok
egyenruhás tűzoltót lehotett látni a főváros ut-
czáir>. ^

Az ünnepélyt azonban komoly munka előzte
meg, mert reggel fél öt órakor tüz támadt a ke-
repesi vám mellett, a volt omnibusz-társaság épü-
leteiben.

A. sebesen ott termett tűzoltók csakhamar el-
fojták a lángokat, s azután rendes csapatokban
indultak el atornacsarnok megnyitási ünnepélyére.

Közönség oly nagy számmal volt, hogy nem-
csak a karzatokat, de a nagy termet is elfoglalta,
s a tornászoknak nagy bajukba került fentartania
gyakorlataik-, illetőleg mutatványaikhoz szüksé-
ges szabad tért.

A tornászok ügyessége, rugékonysága, ereje
mindenkit meglepett; maguk a tornászok pedig
nem fáradt, kimerült arczokkal távoztak, hanem
szikrázó szemekkel, mosolygó ajkakkal, a miből
csak azon rég ismert igazságot következtethetjük,
hogy a tornászat nemcsak a testi erőt és épséget

teremti meg, hanem a lélek, a kedély vidámságát
és rugékonyságát is.

A megnyitási ünnepélyt délután társas ebéd
folytatta, e?te pedig kedélyes tánczvigalom fe-
jezte be.

Mi pedig azon óhajjal fejezzük be ismerteté-
sünket, bárha e tornacsarnok ne sokáig maradna
egyedüli tornacsarnokunk ; bárha a vidék mennél
több részeiről közölhetnék a különféle tovna-épü-
letek képeit. R—y-

Pest szépitési terveiből.
Senki sincs, nemcsak magában a fővárosban,

nincs az egész országban, a kit azon nagyszerű
tervezések ne érdekelnének, melyek Pest szépsé-
gének, nagyságának, világvárosi jellemének egé-
szen uj látköröket nyitnak meg s melyeknek rész-
ben legalább és fokonkénti valósulását talán már
a legközelebbi jövőben várhatjuk.

Ideje is, csaknem ezeréves ittlakásunk után,
hogy hazánk ikerfővárosáért, melyért a természet
oly sokat tett, végre az emberek is tegyenek va-
lamit, s a föld egyik legszebb fekvésű városát
lukói is segítsenek a szépség, izlés és nagyszerűség
azon polczára emelni, melyre azt az alkotó ren-
delte s talán a honalapítók, kik itt megtelepültek
s Kelenhegy ormáról büszko ölömmel tekintettek
szét, egykor eljutandónak sejthették.

Az országgyűlés a főváros szépítésére, külö-
nösen világvárositására 24 milliónyi kölcsön föl-
vételét rendelte cl; ez összegből kisajátittatott
mindenekelőtt a lánczhid, terveztetik egy vagy
két uj híd épitésc Pestnek Budával összekötésére
s a Duna szabályozása a két testvérváros között.
A legközelebbi tervek a fővárost körülvevő, ille-
tőleg átszelő öv- és sugdr-utakra szólanak.

A mit máshol boulevardnak neveznek, t. i.
széles és diszes utczát, kétszeresen kettős fasorok-
kal, e lüktető ereit a kereskedelemnek és közle-
kedésnek, két oldalt elvonuló palotákal és palota-
szerű épülotekkel, e boulevnrdokat nálunk, jobb
név hiányában hirtelenében öv- és sugár-utaknak
nevezték, a szerint, a mint a város beljét övként
köritik s a külvárosoktól elválasztják, vagy a kö-
zéppontból kiindulva, sugarakként futnak a szél-
vonalak felé.

A váczi-ut, folyatásában az ország-uttalsmé-
száros-utczával egy kész öv-utat képez már, mely
a vasúti indóháztól a Dunáig terjed azon ponton,
hol körülbelül egy második hid álland, a Gollért
táján. Sugár-utaknak is kész az alaprajza kerepesi,
üllői utakban és a soroksári-utezában. Egészen uj
sugárút nyitása azonban mindezeknél szükségesebb

I ott, hol azonban egyszersmind a legnehezebb is, a
| város legsűrűbben beépitott és semmi tágabb köz-
lekedésivonallalnem biró, pedig legsürgébb, s leg-
népesebb részében a — Terézvárosban. E mögött

| fekszik a városliget is, Pest nagy közönségének
csaknem egyetlen nyári mulatóhelye, melyhez ma
vagy a kerepesi-ut kerülőjén, vagy a király-uteza
szűk és kellemetlen csatornáján lehet csak eljutni.

A terv, mely a miniszterelnök agyában szüle-
tett meg s neki, mint mondják, kedvencz eszméjévé
vált, a mint hogy Pest e szépitési terveinek ő a
mozgatója és lelke, mig a megalakult közmunka-
tanács a kivitel őre, — a terv az, hogy aváczi-ut
azon pontjától, mely a marokkói-utczának szom-
ben fekszik s igy a Budáról és a lánczhidról jö-
vőknek is a legegyenesobb ut: vonuljon sugár-

! vonalban ki a városerdőig. .
Mily kilátás, ott, hol most girbegurba utczák,

szűk, s itt-ott piszkps-; teker vények szelik át
egymást! '"*•••*

Képünk egy pillantást enged vetni — a

De ez csak előleges mutatvány a közkezén
forgó s részben még készülő, de megállapítva tel-
jességgel nem levő tervekből. Jövő évi legelső
számainkban több részletet s kimerítő ismertetése-
ket szándékozunk még közölni ez alakulóban levő
tervekről, melyekkel még sokat kell — 8 szívesen
is — foglalkozunk.

Ezúttal csak egy részletet mutatunk be a ter-
vezett fősugárutból.

A fő-sugárut tervéről a közmunka-tanács által
készitett leirás igy szól:

A váczi-uttúl a városligetig nyitandó fö-su-
gárút kezdődik a könyök-utczának csaknem szem-
ben a Marokkáner-utczával a váczi-utra szolgáló
torkolatán s egyenes irányban a kiszélesített kö-
nyök- és kőmives-utezán végig haladva, a kakas-
és szegfű-uteza közti telkeken át húzódik kivülobb
a két-sziv-, fővám-vonal- és hajtsár-ntezákat és
azok közt fekvő telkeket, s végre az aradi-uteza

logkülső részét áthasitva, egyenesen a városliget-
ben tervezett artézi kútra nyilik.

A fő-sugárut hossza 1230 öl, mely l<ét tér,
t. i. a jelenlegi vasutczánál (jövőbeni nagy kör-
utczánál) tervezett nyolez szögletü s a fővámvo-
nal-utczánúl tervezett küralaku tér által, három
önálló útrészre osztatik. Az első a váczi-uttól a
keroszttérig 450 öl; a 2 ik a kereszttértől a kör-
térig 300; a 3-ik a körtértől a városligeti előtérig
350; a koreszttér széle, hossza 50, a körtér átmé-
rője 65, végre a városliget előtti tér átreérőjo 15 öl.

A sug< rut belső, azaz: a váczi-uttól a kereszt-
térig terjedő része 3 és 4 emeletes házakkal lesz be-
építendő; szélessége 18 ölre van feltéve, mel\ bői
2—2 öl a magasbitott járdára, 3 — 3 öl a házmel-
lék-utra, '/2—

1/i öl a fasorra, és 7 öl a közép ko-
csiutra esik.

A második, azaz: középső útrész, mely a ke-
reszt-tértől a körtérig terjed, 2 és három emele-
tes házakkal építendő be; szélessége 24 öl.

Ezen szélességből a járdákra ősik egyenként
1° 4', a házmellékutakra 3—3 öl, a lovaglók és
gyaloglók útjára, (kétfelől egyenként) 3° V, a 4
sor fára egyenként '/2 öl, és a fő-kocsiutra 7°.

A harmadik, vagyis legkülsö útrész, a körtér
és városliget között, 1 és 2 emeletes hátakkal
épitondő ki: szélessége ezen útrésznek 24 öl s>
illetőleg az előkertekkel együtt 34 öl.

Az épületek utczahomlokzatai közvetlenül
érintik egymást, az előkertek pedig az utcza és
szomszéd felé alacsony va3rácsozattal láttatnak
el; egyéb tekintetben ezen útrész az előbb kö-
rülirt középső utrészszel teljesen megegyezően
építendő ki.

A kereszttér részint kövezve, részint maka-
dam-f'éle kavicscsal lesz ellátva. —A körtér azon-
kívül 4 körszelet részeiben virágzó cserjékkel
beültetett pázsitokkal terveztetett.

A csatorna-rendszert illetőleg megjegyzendő,
hogy egyelőre két párhuzamos főcsatorna van az
egész fősugárut alatt végig tervezve, melyeknek
esése a létesítendő fő-körut főcsatornája felé irá-
nyul. A kiöblítés vagy az artézi kut vize által
(annak sikerülte után), vagy pedig a Kákospatak
oda vezetendő vize által fog történhetni.

A gázvilágitás 2 vezetéssel lesz ellátva,
melyek a járdák alatt vannak tervezve, 3 — 4
és 6" vastag csövekkel.

A lámpaoszlopok fölváltva a járda szegély-
kövén és a fo-kocsiút mellett állanak, s öntött vas
kerékháritókkal láttatnak el.

Faültetvényekre nézvo acer,platán,ailanthus
és vadgesztenye hozutik javaslatba és pedig egy-
mással helyoson váltakozva. Az ut belső része egy-
szerű, a külső rész kettős fasorral láttatik el.

Az épités végrehajtásánál követendő eljá-
rásra, illetőleg a munkák sorrendjére nézve, kö-
vetkező javaslat tt tetott:

Az építkezési terület megszerzése után, a
földtalaj feltöltése és kiegyenlítése, a csatornázás
és vízvezeték, valamint a gáz berendezése; ezt
követőleg az utak makadamirozása és a fák ülte-
tése ; és végre a járdák és a fő-kocsiút kövezése
hajtandó végre.

A mint a mellékelt költségvetésből kitűnik,
a fő-sugárút műszóm kiépítésére megkivántató
költségek összosen tesznek 1.038,712 írt. 81 krt.

A kiszélesítésre közvetlenül szükséges telkek
és házak megszerzési költsége 2.297,197 frt.

Összes megkivántató költség 3.335,909 frt.
81 kr.

Miután pedig arra, hogy efő-sugárút létesit-
tothessék, a kisajátításnak törvény szerint nomcsak
magához az úthoz szükségelt részletekre, hanem
az általa érintett egész területre, sőt néha a há-
tulsó területekre is ki kell terjednie, mely terülo-
tek azonban ismétel lesznek adhatók, ezek meg-
szerzési költsége 4.863,812 frt.

Tehát az egész vállalat létesítésére összesen
megkivántató költség tesz 8.199,721 frt. 81 krt,
melyből a végrehajtás folytán 4.863,812 frtnyi
Összeg, kamatjaival együtt ismét megtéríttetik.

Nevelés- és tanügy a törököknél.
Ama szívósság, melylyel a törökök állami és

magánélotükbon az európai polgárosodással szem-
ben saját intézményeikhez csökönösen ragaszkod-
nak, semmi téren nem oly észrevehető s nem áll
oly mereven a régi mellett mint nevelés- és tan-
ügyökben.

Ha más téren érezték és el is fogadták az
európaiaknak némi tekintetben jogosult követel-
ményeit; a nevelés- és tanügyben mai nap is azon

655

fokon állanak, melyen századok előtt állottak.
E'szi^eteltségök e tekintetben nem hogy "legalább
saját régi rendszerök tökélyesbbülését vonta volna
maga után, de még a régi szervezet is hanyatlás-
nak indult, s napjainkban a török nemzet átalános
szempontból tekintve nem nyer olyan kiképzést,
mint a minőt egy európai nomzet állása követel.
Ezzel korántsem akarom azt mondani, hogy nem
volna képes a magasabb szellemi tevékenységre, s
értelmének fogyatkozása szülte volna ezen hátra-
maradását. Korántsem. Sőt inkább a török nem-
zet, tapasztalatom szerint, — Európának egyik
legképesebb, legérettebb észszel és tehetséggel
biró nemzete. Ama finom elmésség és leleményes
okoskodás, melylyel minden eszmét meglepő gyor-
san felfogni képes, a határozott itéletkéoesség,
melylyel természettől fel van ruházva, arról tanús-
kodik, hogy a törökökben nagy képességek van-
nak elfojtva, s a vallási és társadalmi intézmények
bilincseibeverve.

Találtam köztük olyan felvilágosult férfiakat,
kik ha a mi viszonyaink és köreinkben nőttek
volna föl, világhírüekké lettek volna; de hazájok-
ban a megsemmisült tehetségek oczeánjában vesz-
tek el.

Fuad, Ali, Safvot, Edhem, Kiamil pasák euró-
pai hirü diplomaták, jóllehet saját mostoha viszo-
nyaik közt nőttek fel: csak kivételek s nem az
intézmények jósága, hanem azon igazság mellett
bizonyítanak, hogy a lángészt a körülmények ked-
vezőtlensége sem homályosithatja el.

A hiba az intézményekben van, melyeknek
némi gyér fényoldala mellett annál több az árny-
oldala. Mig elismerorn, hogy némi tekintetben jó-
tékony befolyásuk van a családéletro, nem fejez-
hotem ki eléggé azon károkat, melyeket a tan- és
nevelés-ügynek okoznak.

A bajok főforrása: a tudományoknak az alsó
körökből való kizárása, s mi ezzel összefügg: a
tudományok népszerűtlensége; minek oka egyrészt
az arab irás végtelen nehézségében, másrészt az
ezzel összekötött tökéletlen tanítási rendszerben
fekszik. Kbből foly a másik baj, t. i. a tanulmányok
végfelen összezavarása; minek oka megint abban
rejlik, hogy a tudományok nincsenek szakokra
os-tva, hanem biró, pap, ügyvéd, stb. mind azon
•eoy tanpályát köteles vége'ni, mire természetesen
több mint 25 év szükséges.

Ujabb időben el akarták ugyan különözni e
szakokat egymástól, vagy legalább kellő határo-
kat vonni a különféle irányok közt; de ez csak
•annyiban történt meg, hogy a katonai és orvosi
tudományokat ragadták ki e végtelen oezoánból s
helyezték külön kezelés alá. A többi szakot, ugy
látszik, egyhamar nem fogják egymástól elválaszt-
hatni, a mindaddig nem is tehetik, mig a vallási
dolgokat el nem különzik az államiaktól, mig a
koránnak e pontokra vonatkozó helyeit ki nem
törülik. Hogy pedig az egyhamar létre nem jő,
azt megjósolni nem kell nagy lá'noki tehetség, ha
meggondoljuk, hogy a nép alsó, sőt közép réte-
geiben is mily nagy még a vallási fanatizmus.

Midőn a gyermek a háremben 6 éves koráig
•nevelkedett, elküldik a gyermek-iskolába (cso-
•dzsuk mektebi) s ott egy chodzsa (tanító) kezére
lúzzák, ki a szegény gyermeket órákon át az olva-
«áss<l kínozza, és ezt olyan módon, hogy egy szót
üO-szor is elmondat vele, mig azt könyv nélkül
megtanulja, 8 ha valahol megint előfordul, a sok

• látás után ráismer, a nélkül, hogy tudná minő
hetükből van összetéve, vagy miért kell ioy ol-
vasni és mért nem máskép.

Az olvasástanitással eltelik 5-—6 esztendő a
JI gyermek még sem tud helyosen olvasni. Konstan-
tinápolyban órákat vettem az olvasásbólegy török
chodzsától, de midőn az velem szintén e rendszert
akarta követni, azon biztosítással, hogy két év
.alatt olvasni megtanít, abban hagytam óráit, s
magán szorgalomból egy pár hónap alatt tökéle-
tesen olvastam. Ebből látható, hogy az arab irást
is meglehet tanulni aránylag rövid idő alatt, csak,
helyes rendszer kell hozzá, nem pedig oly ember-
kinzó tanmód, milyet a török tanítók követnek.

Az írástanításnak szintén ez a rendszere. Elé- i
adnak a gyermeknek egy tiszta papirt, egy nád-
tollat (Kaíem)seíy mintát (mesk), melyet a gyer-
•meknek annyiszor kell leírnia, mig tökéletesen
után nem tudja írni, de értelmét nem tudjn. Ezen
rendszer szintén 6—7 évre terjed,arra pedig, hogy
valaki a szépi ró nevet megérdemel je, a mi a törökök-
nél roppant kitüntetés, arra legalább 20 év kiván-
tatik. Csodálni lehet a törökök türelmét a szép-
írásban, ami náluk ép oly rangban áll, mint nálunk
a fesztészet. A szépírás bámulatraméltó példá-
nyaival találkozunk a török munkákban. Sokszor

egy 50 —100 ívnyi kéziraton elejétől végig min-
den betű oly hajszálnyi pontossággal van irva,
hogy a legügyesebb rajzoló sem volna képes kü-
lönbséget találni ugyanazon betűk többször irt
jegyei közt.

A kéziratok azért igen nagy becsben állanak
a törököknél, s ha a műbarát valamely könyvet
szép alakban és kiállításban akar bírni, nem szerzi
meg nyomtatásban, hanem leíratja, és nem sajnál
érte százszoros árt adni. Szobáikat képek helyett
szintén kéziratokkal díszítik, melyek rendesen a
koránból vagy mohamedán Írókból vett idézeteket
tartalmaznak. A gyüldék (dzsámi) és mecsetek
szintén ilyen iratokkal (chat) vannak diszitve. S
jóllehet roppant kitartás és sok idő szükséges a
szép kézirás elsajátítására, mégis igen nagy számá-
val találkozunk a szépiróknak, kik a bazárokban
és külön boltjaikban reggeltől estig csak Írással
foglalkoznak, s kész áruikat épen ugy állítják
közszemlére, mint nálunk a képárusok. Az ilyen
kirakatok előtt nagy néptömeg szokott bámész-
kodni, küzdvén a czifrábbnál czifrább kéziratok-
nak betüzésével. Ha nyomtatást tudunk is olvasni
a törökben, azért még nem következés, hogy az
irást is olvashatjuk, ehhez külön tanulmány kí-
vántatik, és tekintve a többféle irásnomeket, igen
sok idő szükséges arra, mig valaki mindenféle
irást elolvashat.

Nagyon sajátságos is a törökök írásmódja.
Soha sem fogunk látni törököt asztalon írni. Min-
den hivatalban, mindennemű irásnemeket térdü-
kön vagy baltenyerükön írnak. Lekuporodnak
jobbtérdükro, baltérdükre támasztják bal könyö-
küket és ugy végzik az irást.

De térjünk vissza az elemi iskolába. A török
olvasás és íráson kívül még a koránt is tanítják
olvasni és pedig énekelve, mit a gyerekek rende-
sen a mecsetekben végeznek, sőt a nagyobb gyül-
dékbon is találunk időközben egy-egy sarokban
guggoló gyermeket, ki a korán dudolásába van
rnélyedve.

Az elemi iskolákban közös teremben van fiu
és leány, miből sokszor szerelmi viszony és ren-
desen házasság szokott fejlődni, ha a tanulók
már elérték törvényes korukat.

Ha a gyermek elérte 12-ik évét, akkor több-
felé ágazhatik életpályája.

A modreszében tiz évre terjed a tanfolyam, s
az egyes tanévek főbb tárgyaiktól veszik elneve-
zésöket. E szerint az 1-ső év Ilm-i-szarf (nyelv-
tan), a 2-dik Ilm-i-nahv (mondattan), a 3-dik
Um-i-mantik (gondolkodástan), a 4-dik Ilm-i-
edeb (erkölcstan), az 5-dik Ilm-i-meany (allegó-
riái tudomány vagy szónoklat), a 6-dik Um-i-ke-
lam (vallástudomány), a 7-dik Ilm-i-hikmet (böl-
csészet), a 8-dik Ilm-i-fikki (jogtudomány), a 9-dik
Ilm-i-tcfszir (a korán és szunna fejtegotése), a
10-dik Ilm-i-hadisz (a próféta szóbeli törvényei).

E tiz évfolyam végeztével lehet az illető biró
(kadi). előimádkozó (imám) vagy chatib, mely
utóbbi a pénteki imát (ohutbe) végezi a gyüldében.
Ezen osztályoknál kezdődik az ulema (tudor) el-
nevozés; minden ulema fehér turbánt (szarik)
hord. A fehér turbán viselése átalában az olvasni
és irni tudó egyének kiváltsága.

A ki még feljebb akar emelkedni, annak még
7 évig a jogi és vallási dolgok fejtegetésével kell
foglalkoznia, hogy elnyerhesse a tanári (müder-
risz) méltóságot.

Innen látható, mennyit kell tanulnia annak,
a kí tanárrá akarja magát képezni, a mi sokkal
fontosabb állás keleten mint nálunk nyugaton,
mert ott a tanár egyszersmind pap és jogász is,
vallási és világi biró. A tisztségek legmagasabbika,
illetőleg az ulomák feje a seich (öreg), a minden
rendbeli seichek és főurak legvégső fóruma a
seich-ul-iszlam vagy is a konstantinápolyi főpap
(mufti), ki oly teljhatalmú mint a katholikusok
felett a római pápa, sőt annál is több, mert a
seich-ul-iszlam még polgári és állami ügyekbe is
avatkozik, sőt válasza (fetva), melyet az ul-:mák
gyülekezete itélethozás végett hozzá fölterjeszt,
még az uralkodó akarata felett is határoz.

Tudjuk ezt azon ítéletből, melyet a főpap II.
Mohammedre kimondott. Eme hódító ugyanis
Konstantinápoly bevételének megörökítésére a
nevéről nevezett pompás dzsímit épittette, mely
neki annyira megtetszott, hogy a görög épitő
mostornek levágatta kezeit, nehogy egy másodikat
építhessen. Ez undok tetto miatt a főpap elitélte
Mohammedet, ki az ítéletnek alávetette magát,
azon megjegyzéssel, hogy, szerencséje a muftinak,
hogy büntetés alávotette, különben rajta is ugyan-
azt hajtatta volna végre, mit az építőmesteren el-
követett. Mohammed

ceumot (Mektebi szultánié), melyben a tehetséges
ifjak rendesen a külügyi minisztérium számára ké-
peztetnek. A tanárok itt jobbára francziák és a tan-
tárgyak már európai tanrendszerbon adatnak elő.

A kí más pályára akar lépni, az a nemrég
felállított középtanodákba lép (mektebi ruzsdio),
melyeknek száma az egész birodalomban eddigelé
14-ro terjed.

A tantárgyak itt a török, arab és perzsa nyel-
ven kivül történelem, költészet, számtan, mértan,
bölcsészet és vallás tudomány. A tanidő 6 évre
terjed. A katonai, orvosi és tengerészeti szak-isko-
lákba csak középtanodát végzett ifjakat vesznek
fel. Innen korülnek ki a különféle alsóbb rondii
hivatalnokok is.

A ki azonban magasabb állami hivatalokra,
papságra, birói vagy jogtudori (ulema) méltó-
ságra kivan emelkedni, az a medreszékbe (kollé-
gium) lép. hol a tanulók mind államsegélyben ré-
szesülnek. A birodalom minden jelentékenyebb
városának imaházához van kapcsolva egy vagy
több medresze. Konstantinápolyban a szultán Me-
hetned, szultán Bajazid és Szulejraanio dzsámik-
nak 10 medre3zéjük van, melyek az illető gyüldé-
ket körülveszik, s az arab stylben épült lakszobák
s kupolák százaival kellemes benyomást gyakorol-
nak a szemlélőre. A tanulók, kik részint danis-
mendoknek, részint szófiáknak ( helyesebben
szuchta, mi tulajdonképen égőt, t. i. tudományért
égőt jelent) neveztetnek, vagy külön, vagy
közös előadásban képezik magukat. Mig az arab

„ , , , . ,, , ,.. , i -• ~.*„..,«...>..™ tohát nemcsak kegyetlen.
Egy par eve alapítottak a galata-szeraji ly- , d e Í K a z s á g 0 8 j 8 v o i t .

De közelebbi időben is találunk erre példát.
Még a boldogult Fuad pasa életében azon

fondorkodott az udvar, hogy Törökországban az
egyenes trónöröködést apáról fiúra behozza, ugy
mint ez Európában divatozik. Fetvát kértek a
seich-ul-iszlatntól,de ő ezt felelte: ,,olmaz"(,,nem
lehet1'), mert a kérdíst, t. i. ugy intézik hozzá,
hogy csak e két szóval: olur (lehet) vaoy olmaz
(nem lehet) felelhet rá. A főpap e miatt me«fosz-
tatott állásától és mást tettek helyébe, ki igent
mondott; a törvény mindazáltal aligha foo-anato-
sittatik.

A töröknek legtöbb hajlama a történelemre,
költészetre és philosophiára van; a reális tudomá-
nyoknak, ipar- és gyári üzletnek nem barát JM. Az
iskolákban is mindenekfolott a költészotrc és
bölcsészeti szörszálhasogatásokra forditnak fő-
figyelmet. A török irodalomnak is öt hatoda köl-
teményekből áll. Ebben gyakorolják a gyermeket
legelső oktatásitól mindaddig, mig pályáját bové-
gezte. A ,,Töhf;:i Vebi" (Vebi ajándéka) versek-
ben tanitja az ifjút a perzsa nyelvre és prozódtára,
sőt az ulemák a fotvát és itélotükot is versekben
mondják ki.

Az iskolákból zene, ének, festészet száműzve
van, sőt ez utóbbit a korán szorosan tiltji, ugy-
annyira, hogy a törököknek a törvényhez való
szoros ragaszkodása egészen elfojtotta o művé-
szeti ágat s vele a szobrászatot is.

Némely magyarázók azáltal akarják menteni
Mohammednek a festészet és szobrászat iránti
szoros tilalmát, hogy korában a bálvány-imidás
elharapózván, ennek akarta elejét venni e tilalma

tudósok állottak a mohammedán tudomány és
műveltség élén, tőlük hatalmas lendületet nyertek
a számtan, csillagászat és orvostan; mihelyt azon- ! által. Ha helyeseljük is Mohaminodnok ez eljárá-
ban le lőnek szorítva az idők rohamai által, s a j sát, de kárhoztatnunk kell követőit, kik elévült
törökök vették át a mohammedán irányadói szere- ' és hatálynélküli parancsok előtt feltétlenül
pet, minden hanyatlásnak indult.

Mily jelentékeny volt e téren az arabok mű-
ködése : kitetszik műveikből, melyeknek össze-
gyűjtésével és kiadásával évek óta foglalkozik
egy Rómában székelő társaság, melynek eddigi
kiadványai nagy figyelmet gerjesztettek, még ko-
runk előrehaladt miveltsége közepette is.

A törökök, mint mondám, mindezt elhanya-
golták, s medreszéik ma a vallás- és jogtudomány
silány ápolójává szegődtek.

hódolnak és nem vették idők folytán újítások alá
némely czikkelyeit, melyeknek ma már nincs ér-
telme.

A nevelésből a nő sincs egészan kizárva, de
a mi viszonyainkhoz képest nagyon hátra maradt,
s csak szorosabb hivatás körére a családi életre
van utalva. N,ugotnak nőiemanczipáczió- f-le
eszméi még nem találtak utat a török elmékbe.

Erodi Béla.
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Ember, a ki nem önmagáért az, a mi; akinek
májban, nem önmagában van az életföltétele.
Ember, a ki tudja, hogy ha nem volna tolvaj a
világon, ő lehetne csizmadia, kefekötő, timár,
rongyezedő, vagy akármi más, de semmi esetre
sem lenne — bakter. Mert a hol nincs kitől őrizni
valamit, minek ott az őr?

Szomorú tudat, hogy tolvajoktól függ az
ember existentiája! S azért, azt hiszem, a bakterok
sokat imádkoznak, hogy az Isten éltesse sokáig
azokat a jó tolvajokat, a kik az éji őröknek kenye-
ret adnak.

Biz ez viszás egy állapot, do még itt nincs
vége a kalamitásnak!

Az éji őr olyan ember, a ki őriz. Vagyont,
őriz. A vagyonbiztonság páriája. Az a vagyon, \
melyet őriz, nem az övé. Mások felett őrkö- i
dik, hogy maradjanak meg gazdagoknak." Azt a
azétvetett lábú kartalan deszkaszéket, melyot a !
szegény bakter falu végén, vagy fővárosi pincze- j
zugban a magáénak nevez, — azt bizony még j
tüzelőnek se lopja el senki.

A megtestesült önzetlenség,
daróczazürbe vagy báránybundába
öltözött önmegtagadás.

S még itt nincs vége! A bak-
ter az az egyetlen becsületes em-
ber a világon, — mert a tolvajt és
diplomatát nem számítom a becsü-
letes emberek közé — a kinek
este virrad, ö neki akkor kezdő-
dik a reggele, a mikor más nyu-
godni megy. S mikor a szél ól mos.
havat fú arczába s a hideg átjárja
csontját, velőjét, a szegény éji őr
rongyos bundáját összefogva di-
dergő mellén, szomorú ábrándokba
merül, és elálmodozik melog szo-
báról, puha, pelyhea ágyról a jég-
csapos eresz alatU. Vágyai alig
mernek nyújtózkodni egy szerény
pokróczig.

Oh ti oda benn a bársony-pam-
lagokon, lobogó kandalló mellett,
illatos szivarfüst fellegében, a kik
belebámultok a kékes lángba, mely
melegítő muszka-theát forral szá-
matokra: mit tudjátok ti, mi az:
künn állni a fagyon, vérdermesztő,
csonthasgató hidegben.

De ez mind még semmi! Az
éji őr az az ember, a kinek tűz-
helye sincs. A koldus meghúzza
magát könyörülő emberek istálló-
jában, a czigány fujtatójával meleg
tüzet gerjeszt a eárkunyhóbaD.
Még ellenlábasa, a tolvaj is talál
itt-ott egy-egy meleg keblet, mely
teste-lelke fagyát folengesztoli. Ő
az egyetlen, a ki az utczán lakik.
Minden éjjel, télen-nyáron. Még a
vadállatnak is jobb dolga van: a
medvo télen barlangban lakik.

A falusi bakter, az még kis-
kiráiy a fővárosihoz képost! A
faluban ő az óra, ergo: auktoritás.
Unalmábnn, saját és a mások
gyönyörűségére, kedvére fujhatja el azt a félezer
éves nótát, ugy éjfél után két órakor:

„Tizet ütött már az óra,
Isten segíts minden jóra!
Elmészsz a nyugodalomra.
De nem adatott tudtodra: %
Roszra ébredsz avagy jóra.
Tizet ütött már az óra."

Aztán meg egy-egy néveste, egy-egy disznó-
tor is csak akad hébe-hóba. A falusi embereknek
jó szivük van. Nem engedik, hogy valaki dideregjen
odakünn, mikor ők majd kigyuladnak a külső, belső
melegtől. Beszólitják a szegény baktert egy kanál j
meleg levesre, egy korty tüzeeitő borra, ott is ma- |
rasztalják: „hiszen majd elkiáltja kelméd azt a j
tizej holnap is."

A fővárosi bakter élete rideg, sivatag. Egyik
lámpától a másikig, tempós, visszhangos lépéssel,
mintha masina volna. Néma, mint a hal. Nem szól
senkihez, s ha megszólítják, csak mutat. Néha
megtapogatja a gondjaira bizott boltok lakatjait,
nincs-e valami hiba? S akkor hóna alá kapja az
ormótlan alabárdot, s hatvan lépés jobbra, hatvan
Jépés balra: ez az egész élet.

b'óü

De van mégis két ember, a kivel a pesti bak-
ter is szóba áll, s ez a részeg, és más pesti bakter.

A milyen divat, hogy az öreg béres többnyire
János, a kocsis Jancsi, a pinezér meg Jean: ép
oly divat, hogy a pesti bakter Ferencz. Ha Ferencz
bonkurrál éji őri állomásra: biztos lehet, hogy
előnye van a Mih^lyok, Máték és Ignáczok felett.

Megesik, hogy mikor az egyik Ferencz jobbra,
a szomszéd Ferencz épen akkor balra teszi meg a
maga hatvan lépését. Ilyenkor aztán összesúg a
két torzonborz bajuszu, alabárdos Ferencz 8 egy
álló óráig is eltart a konferonczia. Viheti a boltot
akárki akár Halifaxba.

A másik ember, a kivel a bakter nem restéi
szóba állni, a pityókos ember. Ki ne ismerné azt
az adomát, mikor az éji őr megszólitá a támolygó
juristát:

— Hát illik az, tisztességes embernek éjfél
után négy órakor menni haza ?

A jogász meg visszafelel:
— Hajsze én még nem megyek haza.
Avagy mikor Beöthy Laczi kissé fölmelegedve,

torkon raeadta a jámbor czerberust:
— Gazember, hol lakik Beöthy Laczi?
— Hiszen az ur maga Beöthy Laczi!

Pesti bolt-őrök. — (Jankó János rajza)

— Azt úgyis tudom, te szamár, de azt nem
tudom, hol lakik az az ur?

Ilyen élményeik vannak a pesti bolt-őröknek!
kik soha se biztosak afelől, hogy valamelyik szög-
leten nem vet-e hurkot nyakába valami csirkefogó.

A váczi-utezában még csak megvannak a
szegény éji őrök. Nincsen ablak a földszinten,
csak boltajtó. Ott se lát, so hal. Magába vonul s
él belső világának. De mit érezhet a külvárosi őr,
a kinek családja ki tudja merre van, karácson
estéjén, ha benéz egy boldog házi nép alacsony
ablakán s látja mennyire örülnek azok odabenn
annak, a mit a Jézuska hozott!

Segit a hideg azon is. Jégkéreggel veszi körül
a szegény éji őr szivét. Máskülönben meg kellene
szakadnia.

E g y v e l e g .
** (A magyar borkivitel és a háború.) A

magyar borkereskedés érdekében nevozetos figyel-
meztetést tosz közzé egy hazánkfia (K—y), a ki
e téren csaknem egész Európában, sőt Ázsia és
Afrika egy részében is tapasztalatokat szerzett s

mestere, a szeg?zárui szülttésü Schwartzer Alajos
bécsi nagykereskedő volt, ki boltosinasból millió-
náriussá lett, New-Yorkban, Kairóban, sőt Es-
kuador köztársaságban is fióküzlettel bir. A
„Hon" ban közölt czikkében a magyar bor jelen-
tőségére nézve következő adatokat emlit fel:
Francziaország évi bortermése tesz 70 millió akót,
Magyarországé Ausztriával 40 milliót, Spanyol-
országé 8 milliót, Olaszországé 8miliiót.Portugall
5 és fel milliót, az egész német vámegyesületé 3
milliót, Svájczé 1.600,000 akót, Görögországé
500,000 akót, Oroszországé 200,000 akót. Az
összes európai bortermelés tehát dr. Kolb leg-
újabb összehasonlító statisztikai kimutatása szerint
136.800,000 porosz akó. A világ többi részeiben
mennyiségileg és minőségileg is alig figyelmet
érdemlő a bortermelés. Amerikában és Ausztrá-
liában ugyan utóbbi időben szép sikerrel kezdték
a szőlőművelést, és pedig dicsérettel mondhatjuk,
hogy mindkét világrészben főleg magyarok adtak
e művelési ágnak lendületet: Kaliforniában Ha-
raszty és Melbourne-ben Vékey Zsigmond, a ki
1849-ben a komáromi kapituláczió után kibujdos-
ván, ÍIZ ausztráliai bortermelő társulat titkára lett.
Magyarország, noha a mennyiség tekintetében

*• második bortermelő osztály, a nem-
zetközi kereskedelemben igen alá-
rendelt szerepet játszik. A majd-
nem 134 millió porosz akóra menő
európai bortermény évi értékét
mintegy 6000 millió frankra becsü-
lik, 8 ebből a magyar borkivitelre
csak 4 millió esik. Holott például
Németország a mnga 3 millió akóra
menő borából 300 millió tallért vesz
be, természetesen a kereskedelmi
tevékenységet és önnek minden-
nemű működését is ide számítva.
— Emlitott hazánkfia figyelmez-
tet , hogy miután Francziaország
borászata a háború folytán rop-
pantul lehanyatlik, itt az alkalom,
hogy mi is szilárd állást foglaljunk
azon helyeken, a hol ez ideig a
franczia bor volt az egyetlen ura a
helyzetnok.s átalában magyar bor-
kivitelünknek megszerezzük a vi-
lágpiaczon az őt méltán megillető
osztályrészt.

** (A „régi jó időkből") Szo-
morú képet mutatott föl b.Nyáry
Albert a történelmi társulat ülésén,
ismertetve hazánk közgazdasági vi-
szonyait I. Mátyás és II. Ulászló
korából, aHyppolit-kodox nyemán.
Szegény ország volt ez akkor, ke-
vés pénzzel, sok bajjal. Ha az egri
püspöknek papírra volt szüksége,
Esztergámból kellett hozatnia; ha
pénz kellett, 32 perczenten alól
nem lehetett kapni, s maga az olasz
Hyppolit is ennyit fizetett Budán,
hol csak olasz és német kereskedők
voltak; egy levél vitelbére Eger-
ből Budára 15 frank volt, a ko-
csibér pedig ugyanoda 60 frank;
Olaszországba küldött levél 160
frankba került. A nyers-terményt
olcsón adták s az iparczikkoket
drágán vették, igy kevés pénz ma-
radt s olcsó lett a földbirtok. Pél-

dául az egri püspökség öszszos birtoka (mely
ma az egri érsek, a szatmári és rozsnyói püs-
pökök hármas kezén van) hatszázezer franknál
nem ért többet. Az ipar pangott. Csak Kas-
sán csináltak kitűnő magyar kocsikat, melye-
ket külföldön is utánoztak, Nagy-Bányán és
Szebenben jó ötvösmunkát és Miskolczon fegy-
vereket. A szőlőmivelésre kevés gondot fordítot-
tak, bár a bor ára elég nagy volt. Juhot csak a
föld népo tenyésztett, segy juhot szívesen átadtak
két hizott kappanért, amit akkor is igen szerettek.
Hízott sertést egy aranyával lehetett kapni, száz
fej káposztát egy dénárért. Egy köböl tiszta búzát
7—9 frankért. A magyar és székely lovak kelen-
dők voltak a XV-ik század végéig, s a legjobb ló
ára 437—546 frank volt, s vittek is ki külföldre
ologet, egyszer például 400 nemes lovat Olaszor-
szágba százezer frankért, de később a syriai lovak
divata háttérbe szoritá a magyar és székely lova-
kat. A bányászat virágzott, de a nyereséges vál-
lalatok külföldiek kezében voltak. A behozott
gyarmati czikkeket drágán kellett fizetni; a fló-
renczi skarlát-posztó rőfjét is két aranynyal.
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A Beethoven-ünnepek.
— Deczember 14,15 és 16-án. —

Fővárosunk e hét három napján a kegyelet
ünnepét ülte. Egy valóban nagy ember emlékének
szentolt ünnepet, kinek lángelméje a legtisztább
gyönyör fényét és a vigasztalás jótékony melegét
árasztja az egész müveit világra. A lángész alko-
tásai a szó közönséges értelmében ép ugy megfi-
zethetetlenek, mint a napsugár; de hódolatra indít-
ják mindazokat, a kik valóban érzik fényét és
melegét. Beethoven a szellem-világ azon néhány
nagyságának egyike, kiknek megadatott, hogy
jóltevői legyenek az emberiségnek, életükben és
holtuk után és mindenkor. Beethoven zenéjében
minden érzés talál hangot; ée minő hangot! Ez
édesbús dallamok fölkeresik a fészkében elrejtőzött
fájdalmat és megvigasztalják; fölkeresik az örö-
met, hogy vele együtt csapongjanak. Javítnak,
nemesitnek és vigasztalnak. És hogy a zeneköltők
e királyának százados ünnepét üljük, az miránk
nézve kétszerezett. Midőn évekkel ezelőtt ünnepet
szenteltünk aszó-költészet óriásának, Shakespeare-
nek, ez ünnep egy lépéssel közelebb hozott ben-
nünket ama nemzetcsoporthoz, melynél a közös mi-
veltség kiegyenlíti a családok különségét, melyből
származásukat vették. Emlékünnepet szentelvén
most Beethovennek, kit az egész mivelt világ közös
kincsének tart, ez irányban tettünk még egy lépést

Az ünnepély két estéje a nemzeti színházban
folyt le; a harmadik a városi vigadó nagy terme
ben. Szerdán, decz. 14-kén Göthe „Egmont"
czimü drámáját adták a nemzeti színházban, mely-
hez Beethoven irt zenét. A színház egészen ki
volt világítva és a fölemelt helyárak daczára zsú-
folásig tele. „Egmont"-ot, a német szinházak e
gyakran elővett ünnepi darabját, ez alkalommal
láttuk először a nemzeti színpadon. A benyomás,
melyet a közönségre tett, épen nem volt kedvező
és színészeink minden igyekezetük daczára is ha-
tástalanul mondták el azt, a mi csak az olvasóra
lehet hatással. De „Egmont" nem is tartozik
Göthe legkitűnőbb darabjai közzé. A méltóság-
teljes niederlandi grófot, kinek népszerűségét a
saint-quantini és gravelineti diadalok szerzettek,
melyek által Fülöp király részére döntötte el a
háború koczkáját, leszállítja a magas talapzatról,
melyre a történet állította és ugy mutatja be, mint
egy, a népnek imponálni tudó, kalandorszerü fér-
fit. Minő elemét dobta el magától Göthe a tragi-
kai hatásnak: a vitézség dicsfényének helyét,
mely a történet Egmontjának homlokát köriti, a
népszerűség olcsó koszorúja foglalja el nála; a bo-
tor, de nemes bizalomét, mely Fülöp király győz-
tes hadvezérét a neki sokszorta lekötelezett zsarnok
tőrébe és a vérpadra vezeti, könnyüvérü hiszé-
kenység; koldusbotra jutandó hitvesét és gyerme-
keit, kik zokogva karolják át Álba térdeit, egy
elcsábított polgárleány tehetetlen kétségbeesése.
E hiányokért sok van a darabban, a mi kárpótol-
hat. Egmont annak, a minek rajzolva van, kitűnő
jellemkép. Leszálliltatva a magas talapzatról, kö-
zelről és a legkisebb részletig látjuk minden voná-
sát, Orániai Vilmos, Parmai Margit, Brackenburg
éa Clarchen mesteri ecsettel rajzolt alakok. A
népjelenetek pedig oly kitűnőek, az egyes alakok
oly határozottan egyének, és mégis képesek egy
egész kornak képét ábrázolni, hogy ezek ritkítják
párjokat a világirodalomban. A magvas gondo-
latoknak ezenfelül egész tárháza oz a dráma, me-
lyeket az előadás sobes folyamában sokkal ke-
vésbbé lehet élvezni, mint olvasva. Színészeink
mindent elkövettek, hogy sikert biztosítsanak a
darabnak. Mindent megadtak , csak azt nem ,
a mit maguk se kaptak a múzsáktól. Igazán
valami elszomorító egy-egy ilyen igyekezetről
tanúskodó előadás nagy színészek nélkül!

Nem csoda hát, ha a közönség legnagyobb
érdekeltséggel a felvonás-közöket kisérte, melye-
ket Beethoven zenéje töltött be. E bájos, bús és
erőteljes, megrendítő és megindító zenét alig le-
het festeni, csak hallani kell. így a Clarchen halálát
példázó gyászdal, midőn a szinpadon egy szál
gyertya fei-fellobog, küzd és kialszik, oly gazdag
a leggyöngédebb és költői szépségekben, hogy
sokakat inditott könyekre. A zenekar , Huber
karnagy vezénylete alatt, méltó dicséretet érdemel
a szabatos ós kifejező előadásért.

T Á R H Á Z .
Csütörtökön, deczember 15-én Beethoven

operája „Fidelio" került szinre uj kiállítással és
szereposztással. E dalmű a hatalmas Leonóra-nyi-
tánynyal, talán leginkább képes arra, hogy felfog-
juk Liszt mondásának értelmét: „Beethovent ér-
teni az élet egyik főboldogsága." Képviselve van
ebben az érzelmek egész világa a Eocco enyelgő
dalától a rabok karának velőkig ható hangjáig
Ugyancsak Liszt jellemezte egy társaságban e dal-
művet ugy, hogy az egy magasztos szentbeszéd
a női önfeláldozásról és az énekesnő, ki Fideliot
ábrázolja, nemcsak művésznő, hanem papnő is. —
Ez alkalommal Toperczer Ilka kisasszony énekelt
szép igyekezettel. Marczellina játszi szerepét,
Pauliné asszony adta kedvesen és fényes sikerrel
Florestánt Ellinger énekelte hatalmas tenor
ját egész erejében produkálva. Különben operánk
többi tagjai is, kiknek magánszerep nem jutott,
Beethoven iránti tiszteletből, a karban énekeltek

Irodalom és művészet.
** (Hírlapirodalmunkban) az újév közeled

tével rohamosan növekedő mozgalomnak vagyunk
tanúi; mindennap veszszük egy-egy uj lap hirét,
előfizetési fölhívását vagy mutatványszámát, s ugj
látszik, hogy az 1871. évi hírlapirodalomról szól
kimutatásunk — melyet szokás szerint a januári
első számokban közlünk — nagy gyarapodást fog
előtüntetni mennyiségileg. A lefolyt hétről a kö-
vetkezőket jegyezhetjük föl. Az Áldor I. szer-
kesztése mellett s Heckenast G. kiarlásában meg-
induló „Gyors Posta" olcsó napilap előfizetési
fölhívása megjelent; ezt már olvasóink is ismerik
— A ,,Nép zászlója" megszűnik; azonban két uj
szélső-baloldali hetilap készül megindulni: „A
szabad választó-polgár", melynek szerkesztője és
kiadó-tulajdonosa Hollós László lesz, és „A sza-
badság és a nép zászlója" czimü, Tóvölgyi Titusz
szerkesztése mellett. — Vértesi Arnold uj képes
lapjának, az .,Országvilág"-nak változatos tar-
talmú mutatványszámát ép e sorok irása közben
veszszük; ennek is van politikai része, s mind
kettőn Vértesi mellett mint kiadó- és főmunkatárs
Csukásai József van megnevezve. — Kolozsvártt
Szász Béla szerkesztése mellett egy uj, deák-
párti politikai napilap indul „Kolozsvári Napló
czimmel. A maros-vásárhelyi „Székely Hírlap"
megszűnik, míg Erdély délkeleti határszélén
Brassóban „Nomere" czim alatt Kéthi Lajos fő-
munkatárssága mellett politikai hetilap indul meg,
Maros-Vásárhelyt pedig Tolnai Lajos „Erdély"
czim alatt szépirodalmi hetilapot fog kiadni. Ko-
lozsvártt jan. l-jével egy uj egyházi és iskolai
hetilap is keletkezik: „Erdélyi protestáns köz-
löny" czimmel, melynek szerkesztője Szász Gerő,
főmunkatársa Szász Domokos lesz, mindketten
kolozszvári ref. lelkészek. — Végül megemlítjük,
hogy a „Magyar Újság" szerkesztését Helfy Ig-
nácz, a „Magyar Állam"-ét pedig b. Jósika Kál-
mán veszi át. — A „Kertészgazdát" újévtől kezdve
ismét Girókuti fogja kiadni önállóan, hetenként
egész íven, ábrákkal. Ára félévre 3 frt., % évre
1 frt. 50 kr.

** (Hoffmann Pál) jövő évben a „Jogtudo-
mányi Közlöny" kapcsában egy jog- és államtudo-
mányi folyóiratot fog szerkeszteni, mely főleg a
törvényalkotás mozzanatainak és a jogirodalmi
kritikának lesz szentelve. E folyóirat évnegyedem-
ként hat nyomtatott ív terjedelmében fog a „Jog-
tudományi Közlöny" mellékleteképen megjelenni
a nélkül, hogy a nevezett lap előfizetési ára fel-
emeltetnék.

** (A Benedek Aladár) által újévtől szerkesz-
tendő „Szépirodalmi Közlöny" czimü lap pro-

rammját vettük. A lap irányát körülbelől a
programm e néhány bevezető sora fejezi ki:
„Bármerre tekintsünk, mindenütt és mindenbon
eális gondolkozást, reális mozgalmat és reális
győzelmeket fedezünk fel. A tudomány s a fölfe-

dezések rohama minden eddigi álideális életet s
törekvéseket fölemészt s hazánkban ugy, mint
Európa összes művelt nemzeteinél alig néhány év
alatt a legnagyobb hatalommal kezd előtérbe
lépni a realismus (valódiság). E jelenség pedig uj
időszak beálltát jelezi, melyben — mint minden
uj időszakában az emberi haladásnak — egyszers-
mind uj érdekek születnek. És mert ez uj időszak
rányát mi üdvösnek ismerjük el, azért tűztük föl-

adatul o lapban egyszersmind ez uj irány érdekeit
szolgálni s azoknak, a mennyire lehet, hű képvise-
lője, viszhangja lenni." — A lap főfigyelmét egy-
szersmind a hölgyvilág érdekeire fordítja s közölni
fog jellemrajzokat, naplótöredékeket, lélektani ta~
nulmányokat, széptant életerkölcsi és irány czikke-
ket, költeményeket, elbeszéléseket, életképeket sat. A
lap főmunkatársa Endrödi Sándor, kiadója Fekete
Bernát könyvkereskedő (váczi-uteza), kihez az
előfizetések küldendők. Ára negyedévre 2 frt
50 kr.; félévre 5 frt.

** (Szana Tamás) uj lapjának, a „Figyelő"-
nek előfizetési felhívása s mutatványszáma is meg-
jelent, mely érdekesen és gonddal van szerkesztve.
Tartalma: „A magyar irodalom ébredése 1849.
után" P. Szathmári Károlytól, „Machdunkuli"*
Vámbérytől, „Bauer őrnagy hagyományai" Vad-
naitól; „Angol irodalom" Ábrányi Emiltől, Heine
„Pomarájá"-nak fordítása SzászKárolytól, „Egy
szó a halál után" rajz Beöthy Zsolttól. Van
továbbá irodalmi és művészeti rovata, lapszemléje-
Havonként 4-szer fog megjelenni Aigner kiadásá-
ban, ki ez első számot igen csinosan állíttatta ki-
Ára egész évre 8 frt., félévre 4 frt.

**(A„ Természettudományi Közlöny") deczem-
beri füzete megjelent, s ezzel a természettudományi
társulat havi folyóiratának Il-ik kötete (10—18.
füzet) be van fejezve. Ez uj füzet tartalma: ,,A
szaporodás törvényei társadalomiam tekintetben,"
Dapsy Lászlónak a febr. 16-ki szakgyülésen tar-
tott felolvasásának 2-ik része; ,,A fény vegy-ha-
tása" Lengyel Bélától, „Egy ritka kovaszivacs"
Kriesch Jánostól, „Földtani utazás a Bakonyban"
Koch Antaltól. Apróbb közlemények; társulati
ügyek. — A „Természettudományi Közlöny"
egész évfolyamának ára 5 ft.

** (A „Századok") 9-ik füzete közli a magyar
történelmi társulat 1870. évi kirándulásában
résztvett bizottságok jelentéseit, jelesen a Thaly
Kálmánét a Kákóczi-Aspremont-Erdődyféle, to-
vábbá a komárommegyei levéltárról; Szabó Ká-
rolyét, könyvtár - buvárlatairól és a vörösvári
Árpádkori okmányokról.

** (A képzőművészeti társulatban) újév kö-
rül, ha a sorsolás véget ért, uj kiállitást rendeznek
Zichy Mihály Sz.-Péterváron élő festesz hazánkfia
műveinek fényképeiből és érdekes rajzaiból. A je-
lenlegi kiállításon ismét töeb uj darab látható, ne-
vezetesen négy tájkép Markó Sándortól, melyek
eladók: életképek s egy tájkép Valentinitől.s egy
szép nagyobb kép a Münchenben tanuló Irinyi
Sándortól, mely egy karthausit ábrázol, könyvei
közt elmélyedve.

Közintézetek, egyletek.
** (Magyar tud. akadémia.) A decz. 12-én

tartott osztályülésben Pauler Tivadar tartott ér-
tekezést. „Az észjog egyetemi tanszékéről fennál-
lása első századában.1' Mária Teréziának körül-
belül egy századdal ez előtt létesitett nevelésügyi
reformjai között, melyek által a vallásfelekezetek
s különösen a jezsuiták és kogyesrendi szerzetek
kezeiből a világi kormány hatósága alá vonta a
tanulmányi rendszert, egyik elsőrendű tette vol t»

ogy a nagyszombati egyetemet pártfogása alá
vette, s több tanszékkel és az orvosi karral öreg-
bité. Ezen időre esik az észjog ottani tanszékének
fölállítása is. A természet- vagy észjog tanítása

urópa egyetemein főleg Puffendorf óta (meghalt
1694-ben) kezdett virágzásnak indulni. Bécsben
1754-ben állítottak számára tanszéket. Anagyszom-
bati egyetemen, négy évvel a bécsi tanszék fölál-
lítása után, már szintén tanitni kezdek &/. észjo-
got, de önálló tanszéke csak 1770 ben állíttatott
föl. Első tanára Van der Heyden Henrik hollandi
tudós volt, utána előbb Stuhr József, aztán Demién
Antal adták elő megosztva a tárgyat. Az egyetem
1792-ben Budára helyeztetvén át, az észjog isuj
tanárt nyert: Petrovich Józsefet, ki egyszersmind
a magyar közjogot is előadá. Petrovich a zágrábi
akadémia igazgatójává tétetvén, helyét egy ideig
smét Danáién, 1807-ben Husch Mihály és 1810-

ben Markovits Pal foglalta el. Öt 1832-ben Viro-
zsil Antal követte, a ki előadásai és könyvei által
az ujabb bölcselet elveit végre nálunk is megis-
merteté. A magyar tanitási nyelv behozatala után
Virozsil 1848-ban kénytelen volt nyugalomba
lépni, s tanszékére Pauler, hivatott meg a győri
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akadémiától'. Azonban már 1849. októberbon újra
elfoglalta Virozsil az elhagyott tanszéket s foly-
tatta előadásait német nyelven, mig Pauler magya-
rul adta elő ezen tárgyat. A Thun-féle tanrend-
szer 1855-ben határozott ellensége volt az észjog-
nak, s előadása a rövid nyári félévre szorittatott.
Az 1860. évbeli politikai átalakulás után az észjog
ismét egész évi és kötelező tantárgy lett. A némot
tanitás ugyanekkor megszűnvén, Virozsil végle-
gesen nyugalmaztatott. — Azóta Pauler egyedül
folytatja előadásait, s óhajtjuk, hogy ő legyen az,
a ki — értekezésének végszavaival szólva — még
sokáig hangoztatja e tanszékről az igazság azon
magasztos alapelveit, melyek nélkül társadalmi
életünk feloszlanék s az emberi műveltség sirba
szállna. — Ez értekezés érdemlett éljenekben
részesült. Az ülésnek egyéb tárgya nem volt.

Mi njság?
** (A honvédsegélyzési folyamodások) bekül-

dése szept. 30-ikára volt kitűzve. Most a honvé-
delmi minisztérium elrendelte, hogy az október
utolsó napjáig a hatóságokhoz beadott folyamod-
ványokat 1871-re veszik figyelembe, a november-
től beadottakat és beadandókat 1872-re.

** (Egy török kapitány) érkezett Pestre, kit
a török kormány oly czélból küldött ide, hogy a
térrajzolásban ügyee fiatal embereket szerződtes-
sen egy-két évre Törökországba. A szerződők
útiköltséget és bőséges évi dijat fognak nyerni.

** (A franczia csatatérről.) A Loire-hadsereg
visszavonulási útjában Beaugency környékén négy
napig tartó ütközetben súlyos veszteségeket oko-
zott a német hadaknak, kiválta bajoroknak, kiket
a poroszok rendesen a legveszélyesebb posicziókra
állítanak „ágyutöltelékül"; Benugencynál az elaó
bajor hadtest négy nap alatt 50 ezerről 8 ozer
emberre olvadt le. Átalában maguk a német tudó-
eitók roppant emberveszteségeket emlegetnek az
utóbbi hetekből; a párisi és loirei harezokban
nov. vége óta 54 ezerre megy a halottak, sebesül-
t e k ^ eltűntek száma; Mainzból jelentik, hogy e
városon keresztül decz. 13-áig összesen mintegy
84 ezer beteg katonát szállítottak haza. — A
beaugoncy-i ütközetek után a Loire-hadsercg —
Tours felé Frigyes Károlynak nyitva hagyva
az utat, nem tudni merre elvonult; azt sejtik,
hogy a francziák főerojüket észak-nyugotra irá-
nyozták, hogy a bretagnei sereggel egyesülve
ez oldalon kisértsék meg Pária fölmentését, miu-
tán az délről nem sikerült. Az Amiensnúl vere-
séget szenvedett északi franczia hadsereg is össze-
szedte már magát, s Faidherbe tábornok alatt
L;ion közelébe, Paristól 17 mérföldnyire előnyo-
mult. A közelebbi napokban ismét nagy csatákat
várhatunk. — Garibaldi som pihen a keleti részo-
ken; mint leányának Olaszországba távirja, a po-
roszok két rohamát verték vissza Autun-nél,
Cremer tbnok pedig 10,000 mo7gó-őrrel Cha-
teauneuf táján fuiamiiá meg a németeket, kik közül
Autunbe pzer foglyot várnak. — A porosz király
ismét egy eredeti táviratot küldött feleségének,
melyben így szól: „Sok nemzetőr elhányja fegyverét
és hazamegy; hanem azért még mindig van elég!"

t (Halálozások.) Kossuth Lajos nővérét,
liutkayné asszonyt, igen súlyos csapás érte. Szép
reményű fia ugyanis hajósülyedés áldozata lett, a
mint nemrég Amerika felé utazott. — Kis-Ma-
gyari Miksa Pál, bölcsészeti és jog-tudor, a pesti
kir. egyetem jogi kara volt dékánja, s bekeblezett
tagja, nyűg- országos törvényszéki tanácsos, decz.
8-án, éíotének 70-ik évében Pesten mpghalt. —
Dr. Berqer János a bóc.siok egyik kitűnő politi-
kusa, s a kiegyezkedési elvek hivő, docz. 9 kén
Bécsbon meghűlt, A bécsi lipok részvéttoljes és
kegyelr-tps sorokkal tudatják ez esetet, mint a po-
litikai tér egy nagy vesztesé ét, a közönséggel. —
Erdődi gróf Pálffij János Károly. Po7.9onympgye
volt főispánja, c*. k. kamara* éí altábornagy c
hó 13-án éiett;r;ek 73-ik évéhen Pozsonyban meg-
halt. — Schultz Fercnc/nok a nemrég elhunyt
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ifjú építésznek és műegyetemi tanárnak fiatal neje,
Sövderup Anna, dán irónő e hó 13-kán követte
férjét s hazájától Kopenhágától távol, Budáu te-
mettetett el.

Nemzeti színház.
Péntek, decz. 9. „Makranczos hölgy." Vigjáték 4 ftílv.

Irta Shakespeare, fórd. Lévai.
Szombat, decz. 10. „Bánk-bán." Opera 3 felv. Zenéjét

szerz. Erkel.
Vasárnap, decz. 11. „Liliomfi11 Népszínmű 3 felv. Irta

Szigligeti.
Hétfő, decz. 12. „Fenn az ernyő, nincsen kas." Vigjá-

ték 3 felv. Irta Szigligeti.
Kedd, docz. 13. „Alvajáró." Opera 3 felv. Zenéjét

szerz. Bellini.
Szerda, decz. 14. IV-ikrendkivüli előadásul, Beethoven

Lajos születése százados évfordulójának ünnepélyén, elő-
ször: „Egmont" Szomorujáték 5 felv. Irta Goethe, ford.
Szigligeti. Zenéjét szerz. Beethoven.

Csütörtök, decz. 15. A Beethoven-ünnepély 2-ik napján;
„Fidelio." Opera 2 felvonásban. Zenéjét szerz. Beethoven.

Szerkesztői mondanivaló.
— Kecskemét. A—y. Egyik sem válik be; s biztató

vonást sem igen látunk bennök.
— Győr. H. S. A két vers közül egyik sem közölhető

még. De bizonyos eszmélkedési hajlam látszik bennök s tö-
rekvés eszmei tartalomra, a mi — kivált kezdőnél — figye-
lemre méltó Az alakítás és a verselés (belső és külső forma)
azonban még igen gyakorlatlan kézre mutat. A buzditó
szót azért nem vonjuk meg, de többet még most nem ad-
hatunk.

— Sz -Keresztur. N. J. A pünkösdi királyság elég
csinos költemény, jó izű humor látszik belőle. S ha a köz-
lésre eléggé érettnek nem tartjuk is tehetségét, hiszszük,
hogy egy évre már közölhetőt is fog adni. Csak előre.

— Buda. Sp. B. A Heine-forditások közül az első
legsikerültebb; a harmadik kevésbbé, a középső épen nem.
Talán többől lehetne válogatni egy pár közölhetőt !

— Zólyomi. Az úgynevezett „beszély," a hozzáirt
előszóval sem lett jobbá. Nem is közöljük, s nem hiszszük,
hogy használhatóvá lenne egy könnyen átalakitani. Miután
a „rokon" elutazott: a kijelölt helyre fogjuk a kéziratot
elküldeni.

SAKKJÁTÉK.
'577-ik sz. f. — Nadcbaum Kc4.ro ly-tól

(Tessinben.)
Sötét.

Előfizetési fölhívás

A VASÁRNAPI ÚJSÁG
és

Politikai Újdonságok
I87I-dik évi folyamára.

(Ismeretterjesztő és politikai hetilan. — Szántó* eredeti
képpel illusztrálva s ,,Országgyűlési Beszédtár"-ral s

más rendkívüli mellékletekkel bővítve.)

a b c d e f g h
Világos

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond

Az 572-ik számú feladvány megfejtése
(Grimshav W.-tól Londonban.)

Világos. Sittét.
1. Fg3-e5 f7-ffi
2. Feö—c3 Kgö—ft
3. d2-dt Kf4-g5
4. Fc3—ol Kg5 —f4
5. Fel—d2 matt.

Helyesen fejtették meg : Veszprémben: Fülöp József. !
— Harasztiban: gr. Festetics Benno. — Jászkiséren: Ga-
lambos István és László. — Zámoli/on: Parragh József. —
Naqy-Szalontán: Kovács Albert. — Soos-mezőn: Seipel j
Sándor. - - Kecskéméien: Fördős Géza. — Pesten: Beck i
Péncs. — A pesti sakk-kiir.

Előfizetési föltételek:
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordatva.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok
e g y ü t t :

E g é s z é v r e ( j a n u á r — d e c z e m b e r ) . . . . 1 0 f t . — k r .
F é l é v r e ( j a n u á r — j ú n i u s ) 5 » — »

Csupán Vasárnapi Újság:
Egész évre (január —deczember) . . . . 6 ft. — kr.
Félévre (január—június) 3 » — »

Csupán Politikai Újdonságok:
Egész évre (január—deczember) . . . . 5 ft. — kr.
Félévre (január—június) 2 » 50 »

Cvf" Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy
tisztelet-példánynyal kedveskedünk. — A pénzes levelek
bérmentes küldése kéretik. — Az eddigi czimszelvényekből
egy-egy darab szives beküldését kérjük.

A Vasárnapi Újság és P. Újdonságok
kiadó-hivatala Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.

Naptárak 1871-re.
Heckonast Gusztáv kiadó-hivatalában a következő
képekkel elláMt naptárak jelentek meg és az egész
országban könyvárust) s és könyvkötőknél kap-

hatók:

Nemzeti iiajty képes naptár. Aranynyo-
matu czimlappal. Szerkeszti Áldorlmre. Ára 1 frt.

Falusi gazda naptára. A földmivelés, kert-
ipar és gazdaság évi közlönye, földbirtokosok,
kertészgazdák, lelkészek, iskolatanitók és gazda-
tiszteknek ajánlva. Több szakértők közreműködé-
sével szerkeszti dr. Farkas Mihály, földbirtokos.
Ára 80 kr.

Halpárti népnaptár. Nemzeti szin boríték-
kal és czimképpel. Szerkeszti Vasgvuró Tamás.
Ára 50 kr.

A Népzászlója naptára. Színezett boriték a
nagy ezimképpcl. Szerkeszti Áldor Imre. Ára 40 kr.

Első magyar katonai naptár. Szinezett
borítékkal és nagy czimképpol. Szerkeszti Bethlen
Olivér, a ,,Honvéd"-lap szerkesztője. Ára 60 kr.

Scorpio naptár, torzképokkel. Ára 80 kr.
Bnrátfülek naptára. Igazhivők, papimádók,

papnak és papnék számára; a sz.-lélek sugallatára
szerkeszté Papramorgó. Ára 50 kr.

Nevessünk naptár. Számos humorisztikus
képpel. Ára 40 kr.

Lidércz naptár- Számos képpel. Ára 60 kr.
Kossuth naptár. Ssinezett czimlappal és

czimképpel. Szerkeszti Honfi Tihamér. Ára 40 kr.
Honvéd naptár. Szinezett borítékkal s ig,en

szép czimképpel. Szerkeszti Áliior Imre. Ára
60 kr.

Magyar családi naptár. Szinozett boriték-
kal. Ára 60 kr.

István bácsi naptára. Alapitá Mayer Ist-
ván. Szerkeszti Kőhalmi K. József. Ára 50 kr.

Protestáns képes-naptár. Szerkeszti Bal-
lagi Mór tanár. Ára 50 kr.

Magyar nok naptára. Szerkeszti Bmiczky
Irma. Ára 60 kr.

H3T Melléklet: Előfizetési felhívás Nyi-
las Kamu költeményeire.
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Beethoven Lajos (arczkép). — Re'S> s( ihaj. — Föld-
alatti csata. — Garibaldi (képpel)- — A nemzeti torna-
csarnok Pesten (képpel). — Pest szepitési terveiből (kép-
pel). — Nevelés- és tanügy a iörökökne'1. — Pesti képek
(képpel) -.Egyveleg. — Tárház.: A Beethoven-ünnepek.
— Irodalom és művészet. Közintézetek, egyletek. —
Mi ujsíi« .- — Nemzed szinház. — Szerkesztői mondani-
való. — Sakk játék. - Heti naptár.

Felelős szerkesztő: Xagy Miklós.(L. magyar-uteza 21.sz.)
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HIRDETÉSEK.

KURTZ ALAJOS
újonnan megnyitott papir-kereskedése

P e s t e n ,
a hatvani és a magyar-uteza sarkán, az orvosi kar épületének átellené-

ben, ajánlja gazdagon felszerelt raktárát

karácsonyi és újévi ajándékokban
a legjutányosabb árak mellett! és pedig:

Albumokat. Iró- és levél-tarczákat, táskákat, pénztárczákat, Íróeszközö-
ket; ugyszinte mindennemű iró- és bördiszmnnkakat, nemkülönben mindenféle és
mindennemű levélpapírok a kivánt névjegygyel és doinbornyoinatbaii és szin-
ben készülnek, ugyszinte minden fajta könyvnyomdai munkák gyorsan és olcsó

áron elkészíttetnek
100 db. látógatójegy . . . — ft. 90 kr.
100 » 8-rét levélpapír névvel vagy betűkkel . . . — » 50 »
100 » „ finom » r „ . . . . — v 75 »
100 » » » » névjegygyei 1 » 20 »
100 » » » » szines 1 » 50 »
100 » » » » » névjegygyei . . 2 „ — »

minden 100 darabhoz egy diszes papirtok ingyen adatik.
Ajánlja továbbá legjobban berendezett raktárát mindennemű Iró- és rajz-

szerekben — nagy raktárt vonatozott kereskedelmi és üzleti könyvekben és
irodai szerekben legjutányosabb árakért.

I W Megrendelések a vidékről utánvét mellett legpontosabban tel-
jesittetnek. 961 (4 — 10)

Téli nyakkendők.

I

P!
* i!

Szép, jó és olcisó!

Legújabb női ruha-kelmék
nagy választékban bámulatos olcsó árért.

Teljes ruhához való legszebb 10 és 12 rőfös kelmék csak 3 , 4 , 5 ? 6 ftért;
ugyszinte a legfinomabb bársonyok- és fekete selyem-anyagok

Hamburger Adolf
üzletében,

Pesten, uri-uteza 3-dik szám, Söja kávéháza át ellenében.
Mustrák mindenfelé bérmentesen küldetnek, g megrendelések

utánvét mellett azonnal eszközöltetnek. 950 (5—10)

Asztal- és ágyteritök.

Több mint 25,0110 sorsjegy, számtalan nyereménynyel együtt!
szolgáltatott már ki áltülain a részletfizetések által biztosított feleknek!
ajánlom tehát az alább következő, — az állam által biztositott, legjobbj
alypokra fektetett s jelentékeny nyereményekkel felruházott

sorsjegyeket,,
részletfizetés mellett

1870-ki magyar sorsjegyek évenként4 húzással 5 ftjával 24 részletben.
1864-ki államsorsjegyek 5 6 » 25
1860-ki 5% államsorsiegvek » 2
1854-ki 4 % 250 ftos sorsjegyek » 2
Credit sorsjegyek „ 4
1839-ki Rothschild sorsjegyek, melyeknek

egészben még csak 5 húzása leend. s ez idő
alatt azok okvetlen ki fo»nak huzatni

1830-ki Rotliseliild ötOdrész sorsjegyek
Orosz 5% 100 rubel sorsjegyek

Minden részvevő az egész nyn-fményre játszik, s az illető sors-
jegy bármikor átvehető. I

g r j f Ígérvénjek, minden sorshúzásra.— Vidéki megrendelések-
nél, a részletfizetési i-sszegek — postautalványilag küldendők.

tgynökök a vidéken, kik ezen üzletág átvállalásával i I < 11 el i
lett foglalkozni kivannak, — tisztelettel kéretnek, hogy fölszerelt irás-j
béli n} ilatkozatokkal hozzám fordulni szíveskedjenek.

6
6

10
8

25
8

16

25
22
28
25

32
20
20

póiizvíütó irotliíja Pesten, Dorottya-uteza, Lloyd épület. 1
Bevásárlása s eladása mindennemű részvényeknek, 1

__ - n j»radék-, íoldtt'hernientesitési-, szölo \ áltsiii>i |
kötvények, tlsübhségi kötelezvények, ZRloslevelek és sorsje-
gyeknek, arany- s ezüst pénzeknek. — Értékpapirukra pénzbeli
előlegezések adatnak stb. geo (2—0)

Szepességi kárpáti növény-nedv,
mell- s tüdöfá jdalmakban szenredőknek,

orvostudor F á y k i s s k.-től kéxsntíu kon.
Ezen, a szepességi kárpátok virányain, a leggondosabban összegyűjtött s leg-

alkalmasbnak talált növényekből készült nedv, következő bajokban, mint igen hatha-
tósjól kipróbált s kitűnő gyógyerejü szernek bizonyult be és ismertetett cl, u. m.:
kAhőites, rekedtNég, a nyelő- s lélekzőwzervek u;y<nií<- hurntosingerlése,
görcsös, ideitet*, rövid lékkzéssel járó köh-rohamok, szükincllüség, oldal-
nyilások s idült hurutok ellen; továbbá: ttidövészben szenvedőknél az izzadás
által előidézett elgyengülés eseteiben, — s a nedvtömegek olynemü betegségeiben,
melyek a táplálkozás processusából származnak. 940 (.5-6)

Épen azon hatással bir és sikerrel alkalmazható, a szepességi kárpáti növény-
thea, s a szepességi kárpáti nővény-ezukorkák dr. Fáykiss-töl.

A r a k :
1 üvegcse növény-nedv használati utasitványnyal együtt. 75 kr.
1 csomag thea 25 f ,
1 skatula növény-ezukorka 35 „

Ezen szerek megrendelhetők a készitőnél magánál Fáykiss József gyógy-
szerésznél Kézsmarkon (Felső-Magyarország) s kapható Pesten: Török József,
gyógyszerésznél királyuteza 7. sz. a. s Thallmayer A. és társánál.

Dr. Paltison-féle kőszvényvatta,
legjobbnak tapasztalt gyógyszer a köszvény s csú/.ok minden nemei, u. m. arcz-, mell-,
nyak- és fosíajdalmak; továbbá fej-, kéz- és térdkftfczvény, tastszaksatas, gerincz
és ágyék stb. fájdalmak ellen. — Egy csomag ára 70 kr., félcsomagé 40 kr., s kapható
Pesten: Tftrök József gyógyszerésznél, király-utcza 7-dik sz. alatt; Aradon: Bruck-
mayer F. szerb-uteza l.sz.alatt; Pozsonyban: Henriéi F.gyógyszerész; Temesváron :
Pecher J. ti. gyógyszerész; Makón: Weil Márkus; Budán: Pichler Viktor, udvari
gyógyszerész; Eperjesen: Sclitnidt Karoly, gyógyszerésznél. 914 (3—4)

és újévi ajándékok.
1 O O O frt fogadásni!

hogy az egész birodalomban és sok más országban senki sincs, ki miként

Brauswetter János
chronometer- és müóras SZEGEDEN szülővárosában

12 éven át külföldön és a franezia Sveicz legjobb óragyáraiban az óramüvészet minden
titkait magáévá tette, a hozzávaló gépeket beszerezte, és azután

Münchenben az elméleti és gyakorlati vizs-
gálatot addig még senki által meg nem köze-
lített eredménynyel leíette volna; ki továbbá
üzlete 22 évi fönállása óta annyi órát, és mindeze-
ket, ujakat ugy mint javításokat, saját találmányu
gépek és eszközök segélyével, 40 évi tapasztalás
alapján, saját vezetése alatt oly jó állapotba helyezte,
és személyesen, a zsebórákat, függő vagy fekvő, egy-
szóval minden helyzetben és rázkódásokban oly
arányosan és pontosan szabályozva adta volna át

a t. ez. közönségnek, mint azt ó tette, és jövőben is tenni fogja. 718 (19 —19)
Azonfölül tőlem minden óra vevője egy 10 évi, és minden javítás megrendelője 5

évi Írásbeli jótállásról szóló iratot kap, használati utasitással együtt.
Hogy •<, mondottak folytán óráim minden tekintetben a legjelesebbek, legpontosab-

bak és legjutányosabbak, az magától értetik.
I g e n gyakran ismétlődött utánrendelések és dicsérölevelek cs. k. katonai és polgári

egyénektől, valamint órásoktól, még fővárosokból is, bizonyítványok, bizonyítékok tömény-
telen száma, mik a mondottak igazságát megerősítik, nálam megtekinthetők. Segédek

nagy száma, kik nálam dolgoztak és tanultak, ezt szintén bizonyíthatják.
Arany- és ezüst órák, lánczok, a m. kii-. ellenőri hivatal által megvizsgáltatvák, és

minden nemben dús és legdiszesb választékban kaphatók,
Férfi órák. Frt.

Ezüst henger-óra 4 rubinnal . . . 10 —12
» » ugrólappal . . 12 — lí
» » arany szegélylyel,

ugrólappal . . 13—14
» » 8 rubinnal . . . 1 5 —17
» » dupla tokkal . . 15—17
» v kristályüveggel. . 15 — 17
» horgony-óra 15 rubinnal .16,18—20
» horgony-óra dupla tokkal . 18, 20—24
» angol horgony-óra kristály-

üveggel 19, 20 — 24
" ugyanazok dupla tokkal . . 23—28
» tábori horgony-óra dupla tokkal 22 — 28
» valódi horgony remontoir fül-

nél felhúzható 28—30
» ugyanaz kristály-üveggel . . 30-35
» ugyanaz dupla tokkal . . . 35—40

Arany horgony-óra 3. 15 rubinnal
#38, 46-

36,
-60

» horgony-óra dupla tokkal 55, 58, 60,

horgony-óra kristály-üveggel
» ugyanaz dupla tokkal
» valódi horgony reiuontoir .
» ugyanaz dupla tokkal

65, 70 — 100
44-70
65—100
65—100

100 -200

Frt.
12—18
25 - 30
81—36
36-40

Hölgyórák.
Ezüst henger-óra 4 és 8 rubinnal.
Arany henger-óra 4 és 8 rubinnal

» detto, zománezozva .
» detto, arany fedéllel
» detto, zománezozva gyé-

mánttal . . . .
» detto, kristály-üveggel
» detto, dupla tokkal 8 rubinnal 46—48
» detto, zománezozva, gyémánttal 58—65
» horgony-óra 45—48
» » kristály-üveggel 56—60
» » dupla tokkal . 50—56

detto,zomáuezozva gyémánttal 70 80
k l

42—48
42-45

gyertyát

, g y 0 8 0
Üf- Serkentő, órával együtt 7, mely

át is gyújt 9 ft., 8 napos 13 ft.
E k í l i dEzenkívül minden egyéb kívánható

óra kapható, ugy munkás-órák is.

I n g a ó r á k legua^yobb raktára.
Mindennapi felhúzással
Minden 8 napi felhúzással
Óra- és félóra-ütéssel
Negyed- és óra-ütésst;l .
Havi regulatorok
inga-órák bepakolásaért

. 10, 11, 12 ft.
lti, 18—26 »
30, 33, 35 »
60, 55, 60 »

30—36 v
. 1 ft. 50 kr.

JKF"" Ezüst óralánezok 3—8 ftig, hosszuk 6 —15 ftig, ,'i-mas számú aranylánczok rövid
18—70 ftig, hosszú 35—100 ftig. Minden áru gyűrűk és egyéb ékszerek, ugy talmi-
arany, bronz- és aezél-lánczok is. ip^"* Tárgyak, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek.
§ftT" Órák, arany s ezüst a legmagasb árig cserébe el fogad tatnak. $BF" Vidéki megren-
delések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett pontosan teljesittetnek.

jji ) .81

^ ' ' t i
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Minden kétségen felül áll, hogy oly sorsjegyek, melyekkel az ember saját maga és családja szerencséjét
örökre megalapíthatja, és a melyek értéküket sohasem veszítik el, a legjobb és a legelőnyösebb

karácsoiii- és iijévi ajándékok:
Ilyen, a „Fortuna4' szerencse istennő által megáldott sorsjegyek egyedül és kizárólag

a „Fortunához" czínizcít bankházában kaphatók. Pest. hatvani-utcza 16-dik szám.

Itt ugyanis havonként részletfizetésre eladatnak:
Hitel sorsjegyek évenként 4 húzás, legközelebb 1871. január 2-án. Főnyeremény 200.000 frt. Megkap-

ható 20 havi 10 frtos részletre. Első részlet 10 irt. <i3 kr.
1864-diki álianisorsjegyek, évenként 5 húzás,legközelebb 1871.márcz. 1-én. Főnyeremény 200,000írt.

Megkapható 20 havi 8 frtos részletre. Első részlet 8 frt. 03 kr.
Pesti sorsjegyek, melyek a magyar országgyűléstől vannak szentesítve, és a magyar kormánytól biztosítva,

évenként 4 húzás, legközelebb 1871. február 15-én. Főnyeremény 200,000 frt. adólevonás nélkül.
Megkapható 24 havi 5 frtos részletre. Első részlet 5 frt. 63 kr.

Rothschüd sorsjegyek 1830-dik évből. Főnyeremény 200,000 és 300,000 frt. Ezen sorsjegyeknek
még csak 6 húzásuk lesz, mialatt minden közkézen forgó sorsjegynek nyernie kell, és minden
vevőnek egy egész sorsjegy után 300 frt., egy ötöd után 60 frt. biztosittatik, a vételáron felül. Megkap-
ható az egész 32 havi 25 frtos, az ötöd 32 havi 5 frtos részletre.

A. ki mindezen négy sorsjegyet megveszi részletfizetésre, 10 darab Concordia sorsjegyet kap kedvezmé-
nyül a nagy ezüst sorsjátékhoz, melynek húzása 1871. február 28-án lesz.

M T Részlett veim a legdíszesebben és finomabban vannak kiállítva, és különösen
alkalmasak karácsoni. újévi, név- és születésnapi ajándékoknak.

1H2ÜT" Figyelemreméltó! *^3I
A tőlem részletfizetésre megvett sorsjegyek az első részletfizetése után azonnal a vevők kizárólagos tulaj-

donai lesznek és bármely időben megtekinthetők és kiválthatók.
9MF" Hiíeligérvény: 3 irt. 50 kr. és bélyeg 50 kr.
Diszes kiállitásu 1871-ik évi sorsjegynaptárak, valamint a huzásjegyzékek az érdeklett húzás után min-

den vevőnek bérmentve küldetnek meg. UTQi^'OÍIJ'ü Tl/I ¥
FloUtlJcJtt M. L.

962 (2_8) vál tóüzlete a „For tunához" Pes t , hatvani-utcza 16-dik szám.

4

Heckenast Gusztáv
könyvkiadó-hivatalában Pest (egyetem-uteza 4-dik szám alatt) megjelent s

minden könyvárusnál kapható:

BARÁTFÜLEK NAPTÁRA.
Igazliivők, papiinádők,

papfiak és papnék számára a sz. lélek sugallatára
szerkessté PAPRAMORGÓ.

TARTALOM.
Róma. — Az 1871-dik évnek uralkodó plánétája: Jupiter Capitolinus,

alias Pius fulminatorius impotens. — A tizenkét hónapTiumorisztikusan előadva,
(tizenkét képpel). — A tolvajkulcs. — A bűn szabadsága vagy keresztény
katholikus erkölcstan. — Az önzés apotheozisa. — Szabad gyilkolás. — A csa-
lás szabadsága. — A lopás szabadsága. — Az esküszegés szabadsága. — A
levéltitok megsértésének szabadsága. — Vita a csalhatatlanság felett (három
képpel). — Éhes disznó makkal álmodik (egy képpel). - Mi volna jobb? Ha a
•oelibátus megmarad? Vagy ha eltöröltetnék? (két képpel). — Az üldözött
papság a szónoklatban és a valóságban (két képpel). — Római pattantyúk. —
A gyóntatószék fertelmei. — Újonnan felfedezett sz. ereklyék.

Ara 50 krajezár o. é.

Értesítés.

A „ Viktoriau biztosító-társaság
a magas minisztérium 22,829- sz. intézvénye által, engedélyt nyervén az emberélet-
biztosítás grakorolhatására, az általa eddig gyakorolt

a) tüz ellen biztosítás,
b) jégverés ellen biztosítás és
c) fzállitmányi biztosítás mellett
d) az emberélet-biztosítást is ezennel megkezdi.
A társaságnak 1.000,000 frt. teljesen befizetett alaptőkével, az 1869-dik

évi számadás szerint

biztosítéki alapja 2.302,374 frt.
Elvállal pedig a társasig:

tökebiztositást halálesetre,
mely fizetendő a biztosító halálesetében annak örököseinek, vagy rendelvényesének.

Oly tökebiztositást, mely a biztositónak életében vagy épen neki magának,
vagy más megnevezett egyénnek fizettetik.

Gyermekek számára
kiházasitasi, férjhezmeneteli és iskoláztatási tökebiztesitást.

\vuir<lij vagy életjáradék biztosítást.
Továbbá közvetíti a társaság az általa alakított

túlélési csoportok
által az olyan módú kölcsönös biztosítást, mely szerint egész csoportozatok egymás-
sal több évekre olykép szerződnek, hogy az időközben elhalt tagtársak által befize-
tett összegnek örökségül az életben maradt tagtársakra maradjanak, s azok közt
osztassanak fel. 972 (1—S)

Végre gyakorol:

Temetkezési költség biztosítást,
mely által a legszegényebb sorsuaknak is alkalmat nyújt, lehető előnyös feltételek
alatt a hátramaradtak részére oly tőkét biztosítani, mely a halálozásnál beálló rögtöni
szükségletek fedezésére szolgáland.

fiPBF" Ezek folytán tisztelettel megbivatnak az illetők a társaságnál
biztosításra.

t£W Bővebb felvilágosítással Pesten a vezérflgynökség, vidéken pedig a
társaság fő- és alügynökségei készségesen szolgálandnak.

Kelt Pesten, 1870. deczember 15-én.

A „Viktória" biztosító-társaság
vezérügynöksége Pesten.

Galgóczy J. Polyák Béla s. k.
Utánnyomás nem dijaztatik.

661

Karácsonyi és újévi ajándékok
felette dus választékát ajánljak

KERTÉSZ és
DPBSTB2ST. Dorottja-utcza 2-dik szám, a „magyar király" cziinü szállodával szemközt.

Ez idei kiállításunk gazdag gyűjteményét tartalmazza a lentebb
csak közelítőleg felsorolt diszmű-czikkeknek, melyek szerkeze-
tüknek megfelelőleg, tőrből, bronceból, galvanoplastika, ne-
mes fák, elefántcsont, teknősbékahéj, alabastrom, vas-
öntvény, kristály, porczellán, agyag, nád, tajték s egyéb
anyagokból készülve, úgyszólván minta-gyüjteményét képezik
a bel- és külföld legjobb hirben álló azon számos gyárainak, me-

lyekkel összeköttetésben állunk.

1.20 45.—
1.50 20.—

—.60 5.—

—.25 4.—
—.70 6.—
—.50 12.—
—.25 8.—
—.60 3.—
—.15 5.—

1.15 4.—
1.50 40.—

Pénztárcza-naptár —.20
Női utazó-öndök 4.—
Utazó-bőröndök 3.—
Uri utazó-tóskíik 2.80
Női ,, ,, 3.—
Berendezett útitáskák 18.—

utiszekrények 4.50
üti "eszköz-tekercs 1.50
üti evőeszközök 3.25
üti tentatarték —.50
üti kávégépek
Uti theaszekrények
Berendezett ételkosarak
Esernvő-tokok

Tok. Íróasztali készlet 12.50 80.—
Irodai tentatartók 40 6
Uri tentatartók
Női „
Toll-állványok
Toll-csészék i _ „ _
Pecsátló gyertyatartó —.40 8.—
Porzó-csészék
Peceétnyomók
Levélnyomók
Hamucsészók
Toll-törnlők
Papirkések
Iróthékák
Iroraappák
Jepryzötablák
Toll- és zsebkések
Iromány-csípők
Iromáuy-horgok
Fali naptárak
Jegyzőkönyvek
Levél-mérlegek
Irőszekrénykék
Levéltartók
Tréfás irőkéüzletek
Patent pénztárcák
Keretes ,,
Pénz-zacskók ,15 2.
Levéltárcák _ . s 0 8Í50 Finom játszó-kártya —.40
Zsebbeli jegyzőkönyv —.10 4.— látszó-bárcza száza 1.50
Fénykép-alb. 12 képre -.20 Whist-markok - .45

>, ,, 25 „ -.60 4 . - •• ••-
,, „ 50 „ —.80 18.—
„bo?szuk50 „ 1.20 10.—

—.35
—.75

—.4
—.10

6.—
4.—
O

1.
—.40 15.—

5.— 8.—
—.80 6.—
4.50 40.—
2.50 12.—

—.75 S.—
—.25 5.—
—.60 12.—

,, 2.20 32.—
„ '/, rét.100 képre 3.— 20.—
1, ,, 200 „ 4.— 60.—
,, kabinct-képn. 5.— 15.—
„ 2 zenedarabb.il 10.50 35.—

liétogatójegy-tárcza 1.50 8.—

Szappan-szelencze
Hajkenőcs ,,
Olaj üvegcsék
Reggeli czipök
Angol plaidszijjak
Kulacs-üvegek
Uti ivó poharak
Angol rugany-szivacs

,, dörzsölő-kefék
Kártya-tokok
Kártya-szekrények
látékbárcza „
Kártyaprések
Tartli-deszkácskák

—.60
—.45

1.15
1.30

—.80
—.50
—.30

1.50
1.40

5*50
1.35
1.50

20.—
15.—
12.—
75.—
80.—

9.—
12.—

4.—
4.80

40.—
25.—

2.60
1.
2 . -
3.—
1.70

5'—
1.:
1.85
4.70

10.—
15.—
12.—
12.—

Játékbarcza-tálak
Gyufatartók

felakaszthatok,, a t k
IMtogatőjegy-tálak
Ejtjeli mécsek

,, thea
Öratart^k

j g y
mécsek

theal'orralóval

felakasztható,, felakaszthat
Ora-szekrénykék

—.80
—.20
—.25

3.—
1.50
1.50

—.60
—.30

2.40

—.70
3.—
1.50

—.80
6.—

85 Üres szekrények 1.— 75."
Bereodezett ,. 6.— 15.-
Olvasó-támaszok 4.— 12.-
Kézi gyertyatartók 2.50 8.-
Asztaü ,, párja 2.50 15.-
Ágas ,. ,, 3.50 70.-
Hévmérők 2.20 10.-
Fánykép-kerotek —.05 2.-
Keretok állványokon 1.60 12.-
Asztali csengetyűk —.25 16.-

„ nyomó készül. %.— 10.-
Szobafastölö mécsek 1.40 5.-

iasztekercs-tartók 2.50 4.-
Feszületek —.80 14.-

ápolnácskák S.50 15.-
Szenteltviztartők —.70 25.-
Kis szobrocskák —.80 6.-
Tréfás „ —.80 6.-
Csoportozatok S.— 40.-
Bokréta-csoprok —.50 8.-
Virág-csoprok —.60 80.-
Angol pénzszekrények 4.— 12.-
Rajz-albumok 2.— 8.-
Törülközó-tartók 1.20 4.
Fogvájó-tartók —.40 5.-
Gyertya-ellenzők —.35 2.-

,, hímzéseknek 6.-
ertyat. ellenzővel 3.25 8.-

Márv.' diszmü-czikkek 1.50 15.-
Zsebbeli fogvájók —.10 1.-

50 K

80 V

30.—
Ifi.—
6.—

12.—
8.—
9.—

•5 Gye

Színházi látcsövek
közönségesek és
bórrel bevonva
elefántcsontból

5.50 12.—
10.80 85.—

Különnemű meplepetéei czik
kek (AtrappokJ ssenével és »e
ne nélkül.

Thea-üstök
BerceHus-tutOk
Samovarok
Theafózók
Fa thea-táleiák
Thea-tálczák állr.
Thoa-siekrények
Thea-kannák
TojásfBzők
Tojásfőzó fOT.-órik
Thea-szürók

4.85 32.—ICzukor-szelenczék
8.— 14.— Kenyérkosarak
2.— 30.— Üvegtartók
1.75 3.50ÍEczet- és olajtartók

1 €ÜESIH,

3.30 10.—
- 16.—

Éjjeli lámpák

-.55 7.—ÍAsztali kendő-karika
—.25 4.50'Fogvájó-tartók
—.45 18.— I^ikór-állványok
—.60 20.— Viz-készületek
—.75 16.— Poharas avegek
3 20 15.— Tojás-készolctek
1.20 8.50 Boernyé-állványok
5.40 15.—Usztali ciengők

—.— ^,.— Kandalló-állványok
1.— 40.— Fűtőkészletek
2.85 7.60!Kandalló-keretek
2.50 7.—!Fako«arak 2.20 15.—

—.50 1.50:Kó»zén-, coaks-kosar. 1.80 6.—
—.40 3.30|Fuvók —.75 3.—

Bicellens kávégépek 3.60 9.50jVajtányérok 1.20 7.—
Non plus ultra „ 4.50 15.— Sajt-tányéro<t 3.— 5.—
Czukor-áilványok —.80 12.—iFagylaltkészitó pépek 8.80 20.—
A háztartási czikkek közt különösen figyelmeztetjük a t. ez. közönséget <

külföldről először behozott igen csinos ezí ist-plaq-ue tárgyakra,
rol szívesen szolgaiunk külön árjegyzékekkel.

„ nyomó kész.
Sodavizkészitő gép
Dió-törők
Lábtisztitó-kefék
Asztal-takarók

—.40 3 . -
—.30 2 . -

1.70 20.—
7.50 15.—
1.20 5 . -
7.— 1 0 . -
3.60 12.—

—.25 10.—
2.— 13.50

11.— 16.—
—.70 2.—
—.— 6 . -
—.80 5.—

z idén a
melyek-

Virag-»ztalok e _ 2 5 _
Papírkosarak 4.— 10 —
Koi asztalkák i 2 . _ 3 O . _
Dolgozó-kosár, allr. 9 . _ 20 _
Madár-kalitkák 1.80 8.—

, , , . . .»»HT. 9.— 16
e»s iryertyatartók 3.60 120

'- ?-lábszőnyegek 4.50 6.—
" >k 1.80

Ag
A
Ruha-fogasok 1.80 3.50

Dombormugépek 4.— 15.-
Függó virágkosarak 1.80 5.-
Virágcsoprok —.40 100.-

htAranyhal-tartők
Fuggó szoba-lámpák
Bronce csillárok '
Fali állványok
Szobrok

!.— 25.-
9.59 36.-

S.— 120.-
3.— 8.-
5.—

2 50 Utáns. marr. oszlopok 9.— 18.—

jjardiniérek
lKályha-ellenzók
Toilette-takrök
Aquariumok
Kotta-állványok
Hírlap-tartók
Látogatój egy-állv.
Etagérek
Aaztal-ékek

—.— 40.-
15.— 36.-

1.80 9.-
—.— 27.-

8.50 18.-
7.50 12.-
4.— 40.-

—.— 18.-
2.80 12-

Dominó-játékok r —.70 4.50 Dam-táb!ák 1.20 4.— Versenyfutó játék
Sakk-táblák —.80 25.— Lansre-Puff, malom 3.20 4 20 Lotto-iátékok
Sakk-alakok 1-10 24.— Tombola-játékok 1.40 9.—iRoulette-játékok
Victoria labda-iiték, elutazás Parisba sat. Kalonesen emelink ki a nagyobb társaságokat

igen mulattató finom laterna-magikát chromatroppal 7.— 15.—
Kgd-kép késznleteket, chromatroppal és táj-képekkel 26.— 32 —

3.30
—.75
8.—

Változatos gyermek-játékok, A korcsolyázás kedvelőinek

Hölgyeket meglepő czikkek.
E téren 1. iába kisértenénk meg <z| Zsobbeli fuvó-t
fáradatlanvX haladó ipar szeuzé- Csont-apróságo
yes találmányait tüzetesebben le-
írni, s a sokak között röviden a

következőket emiitjük meg:
Szekrénykék, (trések és berende-

zettek, míndíii gondolható ki-
álli ás- és naayságb. 1.— 80.—

Ékszer.szekrénykék S.— 15.—
Illats;cr „ 2.80 20.—
Keztyű ,, 2.— 25.—
"arró-párnák 1.30

Bronco
próságok

^arró-srófok —.G0
d&ehb li és aszialra va-

ló illat-üvegcsék 1.—
Munkának ás piperének szánt ne-

cessairi'k 1.50 25.—
BAH bokréta-tartók —.80 10.—
üonboniérek 1.40 8.—
Szinházi legyezők —.30 10.—
Bili legyezők papírból 1.50 4.—

szövetből 2.— 6.—
selyemből 3.30 25.—

•táskák 4.50 20.—
—.50 4.—
—•50 12.—
—.35 4.—
—.85 1.80

3.—
3.

Díszes keztyfuágiték —.70 2.—
Pipere-asztalkák 18.—

2.—
Varrótűk dis^es tokban 1.—
Skót diszmil-czikkek 1.— 6.—

Porcellán ,
illatszer.s í
Felszerelt fésttlőszekr. 1.20
Kis ékszer-állványok 1.20

Ang. 8 frez. Tiassken6e»—.80 1.60
és számtalan, a kényelem czik-
keinél már megemlített tárgyak.

Ékszerek.
a Ugvalogatottabb ízlésben, aezU-,
borostyánkő-, alumínium-f teknős-
\béka7i4j-, elefántcsont-, camiol-,
\ i hegyi kristály, gyUngyhá*-,

J Ö é t h i b
2.50 CzérnabefUiö gépek —.20 2.—

Meglepő kagyl -tárgy. 1.50 20.—
É k k k á k 85 8

gp g
Ékszer-kosárkák

ád kézikosárkák
„ kot ő „
„ dolgozó,,

y
—.85
—.70
—.75
—.85

le oVorból sat. készülve.
Éksíer-készletek, ősszhangzó iz-

lésd melltSt és fnlfoggőt tar-

„ „ állványon 15.—
kosarak hímzéseknek 5.—

8.
3 — talmazók
2'—íMelltük
5,— Fttlftlggők

Knícs-szokiények 4.40 20.—
Zscbbeli tdkröcikék —.35
Pipere-tükrök

Xecessairek zenemvlv. 15.— 35.—[Fiókos tükrös
rű-párnácskáfc ^.30 5.— {lorgoló-készletek
)lló-láöczok —.60 1.— Kulcs-horgok
Illó-tokok
hatelainek 3.75 8.—

4.— 6.30 Kézitáskák, minden nas?y?águak Chcmisette-gombok —.15 1.50

Díszes lovagló-ostorok 3.50 12.—
llatszer-állványok zenével 18.—
eztyi-fuvótáskák 5.40 20.—

3.50
1.30
120

—.85

5.—
8.
8.
3.

dus választékban 1.80 20.—
övtáskák 3.75 10.-
Franczia hajkcnőosOk —,5S 2.50 Viaszgyöngyök, a való-
Aug. s í'rcz. illatszer —.40 4.—

Karpeieczek
Nyakékek
Nyaklánczok
Keresztecskék
Shawltüzó tűk
ilajboglárok
Konty-tésük
Kézelő-gombok

1.— 25 -
—.10 12.—
—.20 8.—
—.20
—.70

—.'25
—.50
—.15
—.20
—.25

7.—
3.50
4.-
O

6.—
8.—
3.-

Hedaillonok
Joujouk

—.60
—.30

6.-
1.50

diákhoz hasonlók
Mint"újdonságot említjük meg a most igen divatos antique roooco illésben készült, valamint igen

kedvelt valódi borostyánkő ékszerkészleteket.

Eiválólag urak részére.
exwy-Ü-i f l íS amerikai há-'ÁUatfojek s egyéb di-

tuitöHó ismétlő fegyver (rajz ezitési czikkek a va-
és leírás kiranatra) 145.— dász-szobák részére —.90 25.—

Egycsövü fegyverek 8.50 15-—JToma-goIyók
Kétcsövtt fegyverek 15.50 50.-
rjefaucheuxfegyverek 38.— 90.-

Rugany in-erösitők

(levolrerfegyTerek
Marok-revolverek

50.—
10.50 20.—

Disznóbőr ang. nyerg.15.— 30.—
2.65 10.—
3.— 5.

,efaucheux-revolTerekl2.— 50.—
Kg-ycsövü zsebpisz-

tolyok 1.40 4.—
vétcsövtt zsebpíszto-

h-ok 2.70 10.—
Szoba-pisztolyok 9.— 14.—
S>oba-lee:yverek 19.— 25.—
Töltő-készttletek 1.50 10.—
Töltény-táskák. 4.50 9.—
Töltény-öTek 8.35 15.—
Vadász-táskák 8.— 15.—
Lópor-tülkök —.75 5.—
Löpor-tárak 2 25 6.50
Sftrét-zacskók —.30
Sörét-tartók 3.— 5.—
LAkupaCB-felterök *-.50 2.30
Vadász-kürtök 3 . _ «.—
Vadás/.-kulacsok —,50 5.—
Pinrzetokok 9.50 15.—
iierende*ett vadászkos.—.27 25.—

Angol kantárok
Kyereg-tartók
E é b l MEgyéb lovagló eszközök.
Lovagló ostorok —.60 15.—
Kocsizó ostorok —.55 6.—
Agarászó ostorok 3.— 12.—
Szivar-tárczák —.40 20.—
Oi carette-táiezák —.40 6.—
Dohány-tokok —.50 5.50
Ruirany dohányzacs-

kók
Cigare*.te-gépek

Vadász-székek
Vadász-kések

ettős kutyave«et6k
Kutya-ostorok
Fegyverszijjak
Fegyver-táskák
Fegyver-szekrények
Viv6-e8zk0z0k

3.50
1
1.50

—.60
—.80
4.75

— — 12.—

7.—
5.—
3.—
Q

Barnót-szelencsék
Levél-tárczák

„. Iromány-tárczák
4 — Bankjegy-tározák
4.— Váltó-tárczák

Eészvény-tárczák
Angol zsebkések
Szeiszám-késecskék
Csiíma-lehuzók
Felköltők órával

—.18 9.—
—.30 8.50
5 . - 1 2 . -
8.50 14.—
3.75 16.—

12.— 24.—
1.90 5.—
2.20 8.—

—.— 2.60
6.50 12,

Keleti palaczk-pipák 2.40 8.75 Távcsövek'
Ssivar-szipkák —.20 6.— "
Dohányzó-készletek 2.75 15.—
Dohányzó-szekrénykék 4.50 12.—
Zsebbeli g.ufatartók —.30 4.—
Angol szivartárak 3.30 10.—

ns. zsebb. lámpák —.60 5.—
Angol esernyők 8.— 12.—
Vasúti takarók •—.— 15.—
Vasúti ágyak —.— 7.—-

5.50 Hévmérők —.60 12.—
Légmérók 6.50 10.—

1.—ISétabotok tórrel (8tilet)1.50 12.—
1.15'Bot^álJvAnyok 8.80 12.—
• — • ' 3.50 16 .-

1.60
3.50

Szivar-szekrénykék
Szivar-állványok
Szivar-serlegek

40.—
1.50 30.—

—.75 12.—

Zsebbeli életmentők —.65
Aranytekercsek —.70
Ruhafogasok s egyéb

hímzésekhez roló tár-
gyak.

Qépmdves szivartartók 7.50 22.—
Dohány-köblök
Dohány-szekrények
Dohányvágó gépek
Dohány-szelenczék
Hamu-csészék
Asztali gyufatartők
Pipa-állványok
Likőr-szekrények

1.20 45.—
3.— 8.—

—50
—.20
—.25 15.—

S.CO 15.—
15— 90.—

5.—
3.—

Ingujj-gombofc — M
Ingelo-gombok —.10
Gomb-kéBzletek —.60
Óra-függelékek —.40
Óralánozok —.Í0 10.—
Crayons mechaniqnes—.16 2.50

2.50

3 8.
—.— 13.50 Szerszám-szekrények

műkedvelők részére 9.— 18.—
Lomb furész-munka

Bxekrények m&ked-
relék részére —. .—

Leánykák-, fiuk- és gyermekeknek.
Dús választéka az eddig felso-
•ólt czikkek oly nemeinek, me-

Perselyek
Légczelpuskák

Ivek, kiállításukat és áraikat Nagyító üvegek
illetőleg^ezen korszak számára is

igen ajánlhatók.
Koresolyákat
Iskolai tentatartók
IJerend, tentatart&k
Iró-thékák
.._ ímoló-táblák
Rajzóno*
PastülfestSktk
ToWcMt
Zs-bktsék
NyM diók szép metzvl-

nyekkel
Tolltartók
Tollsztkrényklk
VollszelOKzik
íróeszköz-szekrény
Rajz „ ,,
Uajz-eszkíSzb'k
Festék-szekrények
FUdtekék
Iskolatáskák

bőrből
váltba akaszt.
háton hordhatók

Továbbá,:
1.60

—.85 8 —

Büviszeti készletek
Varró'srófolt
Varró-párnák
Varró-szekrénykik
KStőkákúk

-.60
-.10
S.—
1.—
8.—
8.—
5.—
S.—

—.60 16.—
—.80 S.—
/.— a.—

—.90 ».—
2.20 ».—

—.15
—.60

1.30
1.80

—.80
—.10

y
KStő-kosárkúk
Dolgozó-kosárkák

é e i k

1.50 4.—
1.- « . -

—.10 —.60 „ „jnecessairen
—.10 Gycnm-kStényelc
-.60 " -

—.i5 1.60
—.26 160

-.25 8.—
15.— 25.—
—.50 6.—
—.80 6.—

A
o
8 —
2.—

1.80

—.40
-.80

2.90Zenélő szelenczék
Melodion sipladák

4 darabbal 9.—
6 „ 15-
5 ,, contrabcusal 16.—

Blumatoseopok 1.60 2.40
Laterna magikák 1.40 8.50

—.76 3 —
1.— 8 -

Tnagii
Türelem-játéktk
Mürailleusek
82 hangú patent f\an-

lák
3 —.60 10.—
•••il.16 2.-\ „ . . . . _
felelő tárgyak visszatrétetnek.

4.80 6.50

! Damen — Herren!
Bei einem concessioniHen Ccnfral-Barean werden an allén Orten Europa's

sowohl schreibkundigo Damen als Herren jeden Standes unter guten Gehalts-,
Provisions- u n d Ppnsions-Bedlngnnften zu engagiren gesuoht. Diese Anstellungen
eignen sich besonders ftír ein rentables Nebeneinkommen, indem ein Verlassen
des Wohnortes dabei nicht nöthig wird. — Die Beschaftigung besteht in leichten
Bureau-Arbeiten, erfordert keine schöne Schrift und nimmt tSglich nur einige Stun-
den in Anspruch. Dem Offert sind 50 kr. in landesüblichen Briefmarken oderPapier-
geld für Rückantwort und Frankatur gefálligst beizufügen und dasselbe sub C. B. F.
Nr. 1766 zur Weiterbeförderung an die Annoncen-Expedilion der Herren Sachse
& Comp. in Bern (Schweiz) zu adressiren. 953 (2—6)

Csakis legjobb varrással!!!
Női ingek, ágynemű, nadrágok, szoknyák, fokotok, pongyolák,

corsetíek, fésű köpenyek stb.;
a legolcsóbbtól a lagfinomabbig:

zsebkendők, harisnyák, hímzett szélek és belétek

Türsch F.-nél
Pesten, váczi-uteza a nagy Kristóf mellett. ••

908 S^*" Összes ár jegyzék bér ment ve. *^P* (3—6)
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KILIÁN GYÖRGY
pesti kiadó könyvárusnál megjelentek és minden könyvkereskedésben kaphatók:

„Vázlatos magyar irálytan"
különös tekintettel a levélírásra, i

prózai és költészeti példatárral, valamint iráljfeladványokkal.
Leány tanodái és magán használatra

i r ta M 1 H Á L F I J Ó Z S E F , tanár.
8-rét, 307 lap. Ára fűzve t ft. ÍO kr. ujp.

A kik a leánytanodák és növeldék legfelsőbb osztályaiban a magyar irálytan elő-
adásával s az irály gyakorlatok vezetésével vannak megbízva, azoknak alkalmuk lehetett
tapasztalni azt, hogy a magyar tankönyvi irodalom még eddig híjával van egy olyan tan-
fonálnak, melyben az iríílytani főszabályok a leánynövendékek felfogásához mérten adat-
nának elő, melyben a prózai és költészeti irály főbb nemei és fajai röviden és világosan
ismertetnének, s az elmélet mellett a magyar irodalomnak legkitűnőbb irói és költőiből
oly mintaszerű példák közöltetnének, melyek a leánykák figyelmét különösen lekötni ké-
pesek s értelem fejlesztő és szivképzö olvasmányt, valamint érdekes szavalniányokat szol-
gáltatnak, s végre, melyben az irályozás, különösen pedig a levélirás begyakorlására alkal-
mas feladványok készlete nyujtatnék. A kiadó e hiányon kivánt segiteni, midőn a fenn-
czimzett mű kiadására vállalkozott; legyen szabad remélnie, hogy a leánytanodák m. t.
igazgatói és tanárai, valamint a leánynöveldék vezetői és nevelői e müvet kellőleg mél-
tányolni fogják.

Irománypéldák az aj polgári perrendtartáshoz,
a perrendtartás szabályaival czimü miinek

a polgári törvénykezési rendtartás életbeléptetése az erre szükséges átmeneti intézkedések,
és a birói ügyvitel tárgyában kiadott miniszt. rendeletekkel bövitett második javított és

bővitett kiadás.
KASSAI ADOLF-tól.

Második bővített kiadás. 8-rét, 225 lap fűzve. Ára 1 ft. 20 kr.
Ezen mü iránt tanusitott kitűnő pártolás folytán annak első kiadása rövid idő alatt

elfogyván, annak második kiadása is szükségessé vált.
E mü az uj perrendtartásnak megfelelő irománypéldákat tartalmazza, a perrendtar*

tás szabályait pedig könnyebb áttekintés végettegy rendszerbe foglalva adja elő,hogy igy
annak tanulmányozása s egyszersmind a gyakorlati életrei alkalmazása könnyitve legyen.

Ezen mü magába foglalja minden a sommás és rendes eljáráshoz szükséges mintá-
kat u. m.: sommás szóbeli ügyben szerkesztendő írásbeli és jegyzőkönyvi keresetet, idézési
végzés, kézbesitési tárgyalási, jegyzőkönyvi s itéletmintákat. Hasonlóan a rendes eljárás-
nál szükséglendő keresetlevelek, perbeszédek, idézési végzések, az okiratok, tanúvallomá-
sok, birói szemlénél és eljárásnál szerkesztendő iratpéldákat, — kölcsönös megegyezéssel
a rendes eljárásnál jegyzőkönyvi tárgyalásra fordított jegyzőkönyvi, végrehajtási, árverési,
ugy az ingatlanok vagy ingók és ingatlanoknak a telokk. törvényszék által eszközlendő
árverési eljárásnál, a községi, vásári biráskodásnál, felhívási perben, holttá nyilvánitás s
az örökösödési eljárásnál szükséges irománypéldákat.

Az uj perrendtartás szerint a pertárnoki kezelés is egészen megváltoztatván, az ül-
nökök csak kész ügyeket vesznek át, miután sok időnek megkimélése folytán az ügyek
gyorsan adathatnak elő. Ezen pertárnoki kezelés nálunk ismeretlen lévén, e mü a pertár-
noknak a perfelvételnél, halasztás, okiratok elömutatására vonatkozó eljárásnak mintáit
is tartalmazza, szóval a pertárnoki kezelést gyakorlatilag mintákkal adja elő.

A m a g y a r

költészet és szónoklat kézi könyve.
A költői és prózai irály elméletének vázlata, a magyar irodalom remekeinek münemek és
fajok szerint rendezett válogatott példáival s az illető irók rövid életiratával, főtanodat

és magán használatra
közrebocsát* Z S I L I N S Z K Y M I H Á L Y , tanár.

Nagy nyolczadrét, 35 iv, 560 lap, fűzve. Ára 2 ft. 50 kr. ujp.

CZIGÁNT ADOMÁK
Közli VIG DEZSŐ.

Második, harmincz ujabb adomákkal megbövitett kiadás. 8-rét, fűzve 45 kr. ujp.
Tartalom: Csak a generális? — Minő a szolgálat, olyan a fizetés. — A szándék

annyi mint a cselekedet. — Krisztus erős teste. — írást is tud a czigány. — Szégyen miatt
is meghalna. — Az urát elhagyni akaró czigány. — Az ujsághordó. — Bizonyitványt kér a
czigány, hogy ö már meghalt. — Ő katona lesz. — Hogy veszi be az orvosságot? — Miért
hordják a szemüveget? — A fejér személy nem jó kifejezés. — A régibb család. — Nem
macskaugrás ide Kassa. — A vak ló. — Kenderbe nem megy. — Csak szem hiányzik. —
Merő vak. — A czigány meghal. — Mi végre van a czigány teremtve ? — A levélvivó. —
Kopott nap. — A napszámos. — A ludnak télen csak egy lába van. — A seregélyfészek.
Veszettbor. — Mi az a csappantyus puska? — A fejér kenyér. — A czigánynak dió nem
kell. — Húsvéti prédikáczió. — Mikor hagyja el feleségét a czigány. — A bíró ajtaja
ingyen nem nyílik. — A fogadás. — A czigány nélkül nem végeznek semmit. — Meghal-
tam ! — A feszületet megcsókolni vonakodó. — A levélvivő. — A követ. — A nagyságos
asszony miért kopott ki a komaságból ? — Kik a derekabb gyerekek? — A rajkók kifog-
nak a tiíblabirőn. — Még majd azt mondják róla. hogy czigány. — A tűznél is nagyobb
szerencsétlenség. — Istennek báránya. Agíírdy. — Ürülopás. — A kevély czigány. — Vi-
gasztalás. — Krumpli-visszatöltés. — Buzacsősz. — Ürge rúgta agyon. — A keresztelő-
levél. — A fösvény. — Hát a húsa kié lesz? — A kém. — Magyar! meg mered-e tenni? —
Az esőt is megelőző ló. — Hogyan kell a házasoknak éhnek? — Dehogy megfagyott! —
A lefagyott sátorfa. — Az okos ló. — A czigánynak csirke nem kell. — Hogy rőfe a
vászonnak? — A botozást ki nem állja. — A dinnye-tolvaj. — A bagarja. — Az őr. —
Czigány a borbélynál. — A szolgabiró zárassa be a kapuját. — De hamar az orrodra vet-
ted? — Habakuk.— Egy kenyér. — A szabadelvű Czigány.— Czigány a vallástanitáson. —
Bocsássák csak szabadon! — A penitenezia. — Kis pohár.

Nevessünk!
I. kötet.

Második kiadás.

No l egiel nevessünk.
| I I . kötőt. — Eredeti adomák gyűjteménye

a magyar életből.
VAS GEREBEN.

Két kötet. Nyolczadrét, kötve 1 forint 50 krajezár ujp.
Tartalom: Huszárok. — Katonai jelemzések. — Férfiak. — Papok. — Diákok. —

írók. — Jurátusok. — Czigányok. — Tréfák. — Fösvények. — Katonák. — Szinészek. —
Vidékek. — Zsidók. — Miként eiedtek a közmondások. — Magyarkák. — Igaz is, nem
is. — Félreértések. — Találkák. — 1 égi képek. — Gróf Festetics György. — Herczeg
Batthány Lajos. — Visszaemlékezések. — Rektorok. '— Mesteremberek. — Birok. —
Vasút. — Sálon. Falusi atyafiak. — Arszliínok. — Házasélet. — Orvosok. — Társada-
lom. - Nagy emberek. — Hivatalnokok. — Zenészek. — Hasonnemüek. — Palóczok. —
Parasztok.— Gyülétek. Nyilvános beszédek. — Korteskedések. — Élczelök. — Hie-
xogliphek. — Curiosumok.— Talányok. — Korhelyek. — Utasok. — Vegyesek.

Legújabb és legteljesebb pesti magyar-német

házi titoknok vagyis levelezökönyv.
Hiv tanácsadó

minden rendű és rangnak szániára.
Mindennemű a közönséges életben előforduló

levelek szerkesztésében.
Magában foglaló:

átalános és külön szabályokat a levélirás módjáról, mindennemű ügybeli, barátságos és
szerelmes leveleket, biteteket és kérelemleveleket, czimeket és levélfeliratokat, bevezetési

s befejezési formulákat.
Hetedik, tetemesen bővitett s javított kiadás. — 8-rét, 330 lap, fűzve 1 ft. ujp.

Legújabb magyar levelező vagyis tanácsadó
a társadalmi és a közélet minden körülményeiben és a kereskedői viszonyok-
ban szükséges, hasznos és nélkűlOzhetlen segédkönyv a helyesírás-, levélírásnál.
mindennemű iratok, okiratok, keresetek, szóval mindennemű peres és nem peres ügyekbeni
eljárásnál, a magyar felelős minisztérium által kiadott közigazgatási és törvény-
kezési rendeletek, 1865/8-ki orszáicgyÖlési törvények, s uj polgári perrendtar-

tás szabályaihoz alkalmazva:
földbirtokosok, községi jegyzők,elöljárók, kereskedők, iparosok,a dtaldban mindenki számára

irta KASSAY ADOLF.
Nyolczadrét, 2-t iv, 382 lap, fűzve. Ára 1 forint.

A közéletben előforduló magán- és jogviszonyok által előidézett körülményekben
e mü mindennemüek és ranguaknak tökéletes útmutatást nyujtand.

Jelen müvet a tisztviselők ugy mint földbirtokosok, községi elöljárók teendőik
körébe vágó, és a magánosok is a családi viszonyokban, jogi, közigazgatási ügyekben
haszonnal forgathatják.

Tartalmazza pedig a levelező-könyvet, mely magában foglalja a helyesirás s levél-
irás szabályait, a közélet minden viszonyaiban előforduló levélmintákat. A jogviszonyokra
vonatkozó okiratok, szerződések, nyugták, bizonyítványok, a felelős magyar minisztérium
rendeletei és az 1865/8-ki t.-czikkek, az uj polgári perrendtartás szabályaihoz alkalma-
zott, a bíróság előtt és bíróságon kívüli, a telekkönyvi, úrbéri, váltó, — a közigazgatási
eljárásra, u. m.: adó, ipar, kereskedelmi ügyekre vonatkozó mintákat az emiitett rendele-
teknek és országgyűlési törvényeknek szabályaival.

A diszes társalkodó vag.ViS világba termett ember.
Hasznos kézikönyv mindennemüek és ranguak számara.

Magában foglalja: az illem és udvariasság minden alkalmak- és viszonyokhoz mért sza-
bályait; továbbá mindenféle társas-játékokat, mesterfogásokat, számfeladványokat, jóslato-
kat, élezeket, énekeket, szavalmányokat, rejtett szókat, találós meséket, emlékverseket
alkalmi üdvözleteket, szerelmes leveleket, házassági ajánlatokat, felköszöntőket, virágnyel-

vet, a szinek jelentését stb.
Negyedik tetemesen bövitett s javított kiadás. 12-rét, 438 lap. Szines nyomtatott

borítékban kötve 1 ft. 20 kr. ujp.
A nyugati nemzetek irodalma gazdag ily kézikönyvekbenjeléül annak, hogy habár

a társalgásra megtanítani szakmányképen senkit sem lehet, mindazáltal tapasztalásból
elvont szabályokkal, tapintatos útmutatással a tanulni szerető ifjú embert tájékoztatni
szükséges.

E kézikönyv ily útmutató akar lenni a mivelt társalgásra átalában, — különösebben
czéllul tűzvén ki azt is, hogy a magyar ifjúságot magyar szellemben képezze a nemesebb
társalgásra, vagyis, hogy magyar társalgási kézikönyv legyen.

Nem mulasztotta el e tekintetben összegyűjteni mindazon társalgási játéknemeket
feladványokat, s kivált azon népies találós meséket is, melyek magyar társaskörökben
divatozni szoktak. Ugy, hogy a könyv e nemben az elóbbeni kiadásokhoz képest sok uiat
s érdekest foglal magában. * J

Ifjú embernek csendes tanácsadóul kínálkozik e könyvecske, s midőn a helyes társal-
gási modorban a középui at körvonalozza: megóv a túlzástól, s elszoktat az álmodorosságtól

Azért szabadjon reménylenünk, hogy miként az elóbbeni kiadások gyors kelendőség-
nek örvendettek,ugy ezen uj kiadás is kapós vendéglesz magyar ifjaink és leányaink előtt

A valódi szakácsság vagy: legújabb alapos és teljes

Pesti Szakácskönyv.
Oly gyűjtemény, mely 978 biztos és több évi tapasztalás által jónak bebizonyult szabályt
foglal magában, melyek szerint minden jól rendezett háztartásnál megkívántaid hus- és
böjti ételeket, mint szinte a legjobb s legjelesb csemegéket, süteményeket, kocsonyákat
befőtt gyümölcsöt, fagylaltakat és likőröket stb. legalkalmasabbat), legolcsóbban és legiz-

letesebben készithetni.
Saját tapasztalata és sokféle kísérletei után pontosan és érthetőleg leirva, kiadta e<*y a

szakácsságban különösen jártas magyar gazdasszony. '
Hetedik bövitett és javított kiadás, 18 fametszettel. 8-rét,301 lap.Kemény borítékba

kötve 1 ft. 70 kr. ujp.
Ha valamely könyv a hetedik kiadásban jelenik meg, akkor már teljesen felesle-

ges annak további ajánlgatasa, mert ÍO,000 példánynak az elkelése mindennél jobban
bizonyítja azt, hogy a könyv jo és hasznos lévén, nagy keletnek örvendett. A számos
szakácskönyvek között az első hely mindenesetre a Pesti Szakácskönyvet illeti, nincs
e g y ' " ' " '•-- ' '
A
ges és böjti napokra. Mindazon nőknek, a kik jól, ízletesen s olcsón akarnak főzni,
s mindazoknak, a kik magukat a hasznos szakácsinüvészetre szánják, ezennel sürgetöleg'
ajánljuk a „Festi Szakácskönyvéét; kapható Magyarország és Erdély minden könyvke-
reskedésében. A kiállítása disze-, a nyomása nagy és világos.

A mezei gazda barátjai.
Dr. (VLOÍ.T.H nyomán a 7-dik német kiadr.» után közli

HANTÓ LAJOS.
Nyolczadrét, fűzve 2ÍÍ krajezár ujp

Ezen kis munkának átalánosan elismert becsét eléggé bizonyítja, az, hogy már eddig
(1858 óta) hét német kiadás jelent meg belőle, közte több 24,000 példáayban, — egy
cseh, két lengyel, egy oropz,egy svéd, egy dán. egy norvég, egy hollandi, egy franezia, a szán-
dékolt spanyol és olasz kiadásra nézve nem nyerhettem felvilágosítást. Egyedüli óhajom
e műnél az, hogy a benn nyilatkozó szellem nálunk is minél nagyobb körben találjon
érdekeltségre s nyerjen érvényt a gyakorlati életben.
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Félévre
6 forint.

Egy hóra egy frt.

Egyetlen olcsó, szabadelvű politikai napilap.
Napilap a középosztály számára.

Előfizetési fölhiyás

Negyed-
évre

3 forint.

Egy hóra egy frtJ

GYORS-POSTA
czimti

politikai, közgazdasági, társadalmi stb. napilapra.
A magyar népnek máig sincsen napilapja. A „Népzász- nak, s ha egyszer-másszor föl ül is a kathedrába, paróka és
lőfizetöi közöl igen sokan a rohamosan változó esemé- tóga nélkül teendi, nehogy unalmassá váljék, midőn javi-lója" előfizetői

nyékre utalva többször kijelenték hozzám intézett leveleikben,
miszerént ők szívesen tartanának mindennap megjelenő poli-
tikai közlönyt, dehogy a jelenleg létező nagy lapokat járassák
és olvassák, sem erszényök, sem idejök nem engedi.

Elhatároztam tehát, a „Népzászlóját", a magyar népnek
ez elejétől folyton kedvencz-lapját, „Gyors-posta" czim alatt
oly minden igényeket kielégítő napilappá átalakítani, mely:

l-ör olcsón: 2-or fürgén; 3-or kimerítően: 4-er vilá-
gos s mindenkire nézve érthető nyelven mindarról tájé-
kozza a magyar közönséget, mit hogy megtudjon, a köz- és
magánélet érdekei egyaránt követelik. A „Gyors-posta" e
szép föladat megoldására nemcsak vállalkozik, de megfelelő
anyagi és szellemi erőkkel is rendelkezik. Rajta lesz ugyanis
hogy necsak mindent mi érdekes, pontosan közöljön, de azon
is igyekezni fog,'hogy a mennyire lehet — először közölje azt
s igy a helyett, hogy a nagy lapok kegyelemkenyerén élne,
híreivel megelőzze nála nagyobb s ennélfogva nehezebben
mozgó kollegáit. Vezérszerepre nem vágyik; egyetlen óhaja,
hogy a helyzetről teljes és eleven képet adjon az olvastf-

tani akar.
Czikkeink tehát rendkívül rövidek és tarkák lesznek.

legfő törekvésünk meg az, hogy a ki egy számot elolvasott,
a másiknak megérkezését már türelmetlenül lesse.

Tartalomjegyzéket nem adunk itt; ez a napi esemé-
nyektől fog függni, de annyit Ígérünk, hogy „töltelék" és
„toldás-foldás" nem járja nálunk s hogy a „hasábok átugrása",
„kihagyása" s a kényelmes olvasó más ily dicséretes szokásai
nálunk hajótörést fognak szenvedni, miután a fölösleges, a
homályos, az érdekllélküli a vezércikkből épugy száműzve
lesz, mint a tárcák, a csatatéri tudósítások, a képviselőház s
mindenféle más ház és társaság üléseinek leírása vagy a vidéki
levelek és gazdászati közleményekből. Ujdonsági rovatunk
pedig, mely a társas-élet minden jelentős mozzanatát jelezve
— kiválóan gazdag és tartalmas lészen, ritkitni fogja párját.

Ajánljuk hát a némileg úttörő s mindenkép szükséges
vállalatot, a t. közönség pártfogásába.

Áldor Imre,
felelős szerkesztő.

Hogy a „Gyors-posta" csinosan és pontosan fog megjelenni és szétküfdetni : alulirt neve kezeskedik.

Kedvezmény a gyűjtőknek.
JVyolcz előfizető után tiszteletpéldány. Tizenkettő után még egy „iVagy nemzeti k é p e s naptár"

is, melynek ára 2 forint.

A mellett az öt legtöbbet gjtjtó közöl:
Az elsőnek: Horváth Mihály „Magyarok története", 6 kötet, á r a kötve 2 0 frf.
A másodiknak: „Árpádok kora", 14 nagy mülap szöveggel, disxkötésben. á r a IS frt
A harmadiknak: „Magyar encyclopoedia", 10 kötet, ára \t frt.
A negyediknek: „Magyar koszorúsok albuma", 12 aczélmetszet szöveggel, diszkőtésben, á r a 5 frt.
Az ötödiknek: Salamon Ferencz „Az első Zrínyiek", czimképes kiadás. Diszkőtésben, á r a 4 frt.

Előfizetési áfák postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordatva:
Egész évre, (január- deczember) 12 frt. - Félévre (január-június) 6 frt. - Negyedévre (január-niárczius) 3 frt.

^ ^ ^ Egy hóra egy frt.
jjjl'i^lj5* A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

Heckenast Gusztáv, A „Gyors-Posta" kiadó-hivatala,

M\

kiadó-tulajdonos. egyetem-uteza 4-ik szám alatt.
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Karácson! 8 újévi ajándékok!

Löwinger A. és Társa
papir-kereskedése Pesten,

hatvani-uteza 6. sz., a ,,tanulóhoz"ajánlja a következő alkalmi ozikkeket:
Le velph pirók.

100 db. névvel dombornyomat 50—80 kr.
100 levél és 100 boríték dombornyomat-

tal 1—1.50.
100 db. monogrammal szinnyomattal 1.40,

1.80, 2 50.
100 levél e's 100 boríték, mindkettő mono-

grammal 2.80, 3.60.
100 levél czéggel, fekete nyomat 80, 1.20.

fil^ 100 levél és borítékhoz díszes
doboz adatik.
1 rizsma, 960 levél negyedrétben, czéggel

fekete nyomat 7, 8, 12 ft.
1000 boriték csöpü papirból, negyedrét a

czéggel fekete nyomatban 5. 6 ft.

Látogatójegyek
a la Minute.

Színes nyomatban 100 db. finom fehér
bristolpapir 60 kr.

10 db. finom színes karton 80 kr.
100 db.

1 ft.
100 db. kőnyomatu finom

vagy bristol papíron 1 ft.
Minden további sor 10 krral több.

Levélpecsét-bélyegek.

finom franczia félfényü papíron

kettősfényü

1000 db. aranynvomatu 2.50 kr.
1000 db. veres 2.75. 964 (4—6)
1000 db. domborbetükkel két szinben 3.75.
Minden további ezer 50 krral olcsóbb.

Nagy válaüztrk mindenfele fizleti, jreyzéki és másoló köny-
vekben. — Nyomdai munkák niepcrendrlés szerint- a lehelő

legolcsóbb árakon. - - Levélbeli megrendelések utánvét mellett tel jesittetnek.
C2f*" A fennt elősorolt mennyiségeken kivül — kevesebb nem rendelhető meg.

Titkos

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

biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. szám Medetz-ház-
ban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, dél-

után 1—4 óráig.
H Díjazott levelekre azonnal

válnszoitntik. s kívánatra a gyógy-
szerek is megküldenek.

931 (9-12)

PÁLYÁZAT
gazdatiszti állomásra.

A székelyhídi uradalomban (Biharmegye)
egy ispáni hivatal üresedésbe jővén: az
ennek betöltésére pályázni kívánók, felhivat-
nak, hogy elméleti és gyakorlati szakkép-
zettségeikről, valamint az eddigi hivatalos-
kodásaikról szóló igazolványokkal felszerelt
folyamodványaikat, az 1871-dik év január
hó 15-dik napjáig, Székelyhidonaz uradalmi
számtartói hivatalhoz bérmentesen küld-
jék be. 971 (1—3)

Felhívás.
Biharmegye Mezőkeresztesre való

Csóka Elek, gyermeki legszentebb kö-
telességére figyelmeztetve, felhivatik,
hogy miután folyó évi augusztus 18-kíín
Derecskéről szüleinek tudósítása nélkül
eltávozott, s azéta magáról semmi hirt
nem adott; jelenlegi tartózkodási helyét
felette aggódó szüleivel tudatni siessen.
Egyszersmind felkéretik minden ember-
barát kinek említett ifjú felöl valami tu-
domása van, ezt a mezőkeresztesi leány-
tanitói hivatalhoz megküldeni szíves-
kedjék. 970 (1-2)

A fogfójdalmak
minden nemeit, legyenek azok bármily heve-

sek, eltávolítja azonnal s állandóan

a Horn-féle Liton,
hogyha más szer már nem használ.

Egy üveg ára 30 kr.
Főraktár Pesten: TÖRÖK JÓZSK.F

gyógysz. király-uteza 7. sz. a. — Kapható
továbbá : Sztapa gyógysz. szénatér és Skála
gyógysz. József-város templomtér.

Budán: Wlassek, Krisztinaváros, — a
az udvari gyógyszertárban.

Ó-Budán: Zboray és Eissdorfer — s
minden gyógyszertárban. 957 (2—2)

Latzko testvérek
ékszer-kereskedése Pesten,

P F " Deák Ferenez-utcza 5-ik sz. alatt, "WQ
gazdag raktárt tart a legújabb s legizlésteljesb mintájú
ezüst, arany s ék szerekből,— nemkülönben jól kipróbált
férfi s női arany- s ezüst órákból. — Nagy választék : a leg-
alkalmasb karáosoni-, újévi-, keresztelési- s menyegzöi
ajándékokból, s mindezek, a legjutányosb gyári áron.

Vidéki megrendelések pontosan s a legszilárdabban fognak
eszközöltetni. 965 (3—5)

Báli ruhák
mérték után készítve:

30, 35, 40, 50, 60 forint és drágábbak.

Tnrlatane fehér.
2 rőf széles, egy vég (19% rőf) 5.40,

6.75,8—10 ftig.
Ugyanez % róf széles, 1 vég (12 róf)

3.50, 4.50, 5 ft.

Tflrscb F.-néi
Pesten, váezi utcza, a nagy Kristóf

mellett.
C 3 " Részletes árjegyzékkel bér-

mentve szolgálok. 973 (1 — 8)

Épen most jelent meg Heckenast Gusztáv
könyvkiadó hivatalában (Pesten, egyetem-
utcza 4-ik sz.) és minden könyvkereskedés-

ben kapható:

Jézus élete.
Irta

Hi:\\\ ERNŐ.
Toldalékul:

Három fontos vélemény
Renan „Jézus élete"

felett különbféle theologiai szempontba
fejtegetve.

Második kiadás. Ára 2 forint.

Karácsoni- és újévi ajándékok.

EISSLER MlilAIZ
himzett munkák, selyem- és gyapjú-árukban.

Pesten, ráczi-uteza a „Nemzeti szállodában."
Ajánlja e czélra megérkezett legújabb, kezdett és kési, hímezett és horgolt

tárgyakat u. m.:
Pénz- és szivar-tárczák, gyertya-ellenzők, óratartók, Ujt.ái(tartók, lám-

patálczák, pu^-kaszij. ruhatár-, törülköző- és kulcstartók, sapkák, tzipök,
papucsok, dolgozó-, fali- és papírkosarak, pamlag- és lat:párnak, ágy- és
fegyverxzónyegek, horgolt ágytakarók, c»izmalinzok, stb.

Azonkívül nagy választék, himzö- és horgoló-inintákba, valamint minden
ilyen nöi munkához szükséges anyag, ép ugy minden a tapieserie-szakba vágó női
kézimunkák elkészítés- vagy felszerelés végett elfogadtatnak.

í̂ 8F~ Kendelések, postai utánvéttel, legpontosabban, és legolcsóbb árjegyzék
mellett küldetnek be. 963 (2—3)

Tizenhetedik évfolyam.

Für Weihnachten!
lm Verlage von Georg Wigand in L e i p z i g ist so eben erschienen und durch allé

Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen:

Kunst für's Haus.
Ein Leitfaden beim Zeichnen und Malen

von

Clementine Helm.
Erstes ITcft. Zweites Heft.

Ijii33Lca.scla.cift, VermiscJites,
mit 10 Vorlrgeblnttern, mit 21 Vorlegebliítterii,

in colorirtem Druck, Kreide- und Sepiamanier und Conturzeichnungen.
Mit 12 Bogén Text. Hochqnart. In eleganter Mappe. Preis 11 fl. 40 kr.

Dieses Werk hat einestheils den Zweck, da hülfreich einzutreten, wo Unter-
richt im Zeichnen und Malen durch Lehrer nicht ermöglicht werden kann, andern-
theils aber durch passende Vorlagen Gelegenheit zur Anfertigung künstleiischer
Arbeiten zu gebén.

Ausführlieheres besagt der Prospect, welcher durch jede Buchhandlung zu
erhalten is.

Gebildeten Familien auf dem Lande und in kleinen Stádten wird dieses Werk
als ein Mittel zur Erweckung des Kunstsinnes bei Kindern vorgeschritteneu Alters,
mehr aber noch bei Erwachsenen, wo derselbe bereits vorhanden ist, als ein solches
zur Ausbildung des Geschmacks und Erlernung der unentbehrlichsten technischen
Fertigkeiten, eine sehr willkommene Erscheinung sein. (2—3)

Heckenast GrUSZtáY könyvkiadó-hivatalában
Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám alatt) megjelent és 2 kros levelezési lapkán poatai utánvét mellett

megrendelhető, — valamint minden hazai könyvárasnál kapható :

SCORPIO NAPTÁR
1871-ik évre,

t o r 5 B - é

TARTALOM:
A tizenkét h<5nap humorisztikusan előadva. — Utasítások a subventionált szolgák számira. —

Miért ment Lónyay Bécsbe ,.köz8s''penziigyminiszternek ? ke't képpel. — Képek a magyar nemzet
erkölcsitésére és nemesítésére 1858—1869, három képpel. — Híres írók arczképei. — A aiai építé-
szet. — A Parnasaus hajdan és a Parnassus ma, két képpel. — Kis Káté ! — Leánya.— Müforditá-
»ok.— Az erdélyi képviselökrő'. —Indokok, melyeknél fogva a z o r s z á g h á z kertjet leszavazták.—
Választási mintabeszéd. — Az intendansi kérdéshez, képpel. - Korszakot és kórszakot kepezö évek
két képpel. — Budapesti közlöny. — Reform. — Pesti Napló. — Esti lap. — Magyar Állam — Pénz-
ügyi tanulmány, képpel. — Gajzágó Salamon. — A mamelukok dala. — Az ételek és ítalokelvezéséról. —
Az időszaki bölcselet titkaiból. — Képek a mai czivilizáczióból két képpel. — Kép egy jezsuita város-

Ára 80 kr. 0. é.

Kiadő-tulaidnnos Hrrkrnast Gu-.;ttav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

52-ik szám.

Pest, deczember 25-én 1870.

KKifizrtési föltételek : a Vasárnapi Ujsa^t és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Csupán Vnsarnapl Ujsájt: Egész évre 6 ft. Fél évre S ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr. ~?PB

Hirdetéii dijak, a Vasárnapi Ujsog és Politikai IJdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor vagy
isnál c«ak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollzeile Kr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9.—
5n minden igtatás után 30 ujkrajezár.

tSbbszon ígtatásnál c«ak 7 krajezárba számittatik.
Bélyeg-dij, kfilön minden igtatás után 30 ujkrajezár

Midőn a franczia földről jövő s kedély-
izgató táviratok közt, deczember 5-kéről,
Puys-ből (Dieppe mellől), egyidejűleg azon
távirattal, hogy Dieppet s tehát Puyst is a
poroszok megszállottak, azon távirati tudó-
sitást olvastuk, hogy idősb Dumas Sándor
ott az nap meghalt: nemde ezerek és ezerek,
majdnem milliók, szóval, mind a ki csak
regényeket olvas, egy régi barátjának gyász-
jelentését olvasta e rövid tudósításban?
Mert nem volt-e Dumas Sándor minden
regényirók legtermékenyebbike s egyik
legnépszerübbike? Nem egész
könyvtárt tesznek-e ki müvei,
s van-e kölcsönkönyvtár és
magán-könyvtár, melynek te-
temes részét ne foglalnák el
azon hosszú folytatásokban
véget alig érő regény-cyklu-
sok, melyeket a jó öreg Dumas
papa neve alatt ismerünk?
Ki nem gyönyörködött Monté
Christo hihetetlen s az elbe-
szélői művészet által mégis
oly valószínűvé tett szemkáp-
ráztató meséjében? Yf szik-
lavár czellájától, a puszta szi-
get kincsbarlangján át a párisi
élet rejtelmes és izgalmas ör-
vényéig? Kit nem ragadtak
meg d'Artagnan és a három
muszketér nyaktörö kalandjai
s annyi lovagias hűséggel és
önfeláldozással kivitt nemes
merényletei? Ki nem ejtett
egy könyet a nászruhára, me-
lyet a váró hű leány a ten-
gerbe temetett kedvese szerel-
mének ábrándos gondolataival
hímezett, csodaszép virágokkal
s szeszélyes alakokkal? — És
a mi a regényirók közt csak-
nem példátlan, ki nem emlé-
keznék a termékeny regényíró
színpadi sikereire, melyek közt
csak „III. Henrik," „A neslei
torony," „Antony « M p a u l Jones," „Kean" czi-
meiket kell említeni, hogy az idegfeszitő
izgalom s a tapsok emléke jusson eszünkbe.

Dumas Sándorban mindnyájan régi ba-
rátot s kellemes társalgót vesztettünk el,
kinek annyi téli est megrövidítését, annyi

D u m a s S á n d o r .
(1803-1870.)

ködös, unalmas, egyhangú nap fölviditását
köszönhetjük. Nem fogjuk őt Shakespeare
és Moliére, Dante és Byron, Boz és Thackeray,
Göthe és Schiller, e nagy lángelmék mellé
helyezni, kiknek szivünk legmélyebb és leg-
nemesebb felindulásait köszönjük, s kik szel-
lemünket és elménket oly magasztosán és
maradandólag foglalkoztatták, — de nem
fogjuk megtagadni tőle, hogy eleven és soha
sem fárasztó kalejdoskop gyönyöreiben ré-
szeltetett szellemdús elbeszéléseivel s köny-
nyebb tápszert nyújtott foglalkozni óhajtó

DUMAS SÁNDOR.

elménknek, mint ama nagyok, kik midőn
felemeltek, fárasztólag éreztették szellemi
felsőbbségüket, mig ő leszállt hozzánk, mint
leülünk a gyermekhez a porba, s játszva cse-
vegett velünk, mindig kellemesen s mindig
szórakoztatólag.

Mint müvei: élete is olyan volt. Tarka,
kalandos, könnyed és életvidor. „A stylus
maga az ember" a régi igaz mondás rajta is
teljesült egész mértékben. Pályája egy mé-
lyebb igazság s átható vezéreszme nélküli
regény, vagy inkább — mint regényei is —
egy kalandokból összefűzött novella-cyklus
volt, melytől azonban egy nagy érdemet
ellenségei (ha voltak) vagy kicsinylői sem
tagadhatnak meg: a nemzetiség zománczát.
Mint művei, ugy élete és szive is, oly egé-
szen franczia, tele jószívűséggel, kedélylyel,

jszellemdús könnyüséggel, mely
virággal takarja az üressé-
get is.

Eredete s családi története
is egy kalandos regény. Atyja,
egy négernő gyermeke, európai
apától, Szent-Domingó szige-
tén született, Ny ugot-Indiában,
Toussaint s a néger zendülés
hazájában. Mint ifjoncz jött át
egy franczia csapattal Euró-
pába. Francziaország a nagy
forradalom kezdetén volt, s az
ifjú kalandor a köztársaság
hadseregébe állott. Merész-
sége, ügyessége, esze csakha-
mar magasbra és rnagasbra
vitte őt a tiszti fokozatokon s
I. Napóleon alatt, ki az első
konzul szűk álarczából mint
hatalmas császár lépett elő,
végre tábornokságig emelke-
dett s a császári uj arisztokra-
tiában marquis czimre tett
szert.

Fia, Sándor, 1803-ban szü-
letett, ő tehát már születésére
nézve franczia, de azért mulatt
és néger eredetét eltagadhat-
lanul viselte arezvonásain. Is-
meretes éleze, hogy midőn egy
üres fejű dandy gúnyolni akar-
ván, kérdezte tőle: mi volt
önnek apja, Dumas azt feleié:

mulatt. És annak atyja? Néger. És azé?
„Majom", feleié a regényíró, „s igy láthatja,
hogy,család-fám ott kezdődik, a hol az öné
végződik."

A marquis tábornok meghalván, özve-
gyét egyetlen fiával csaknem minden segély-

t o r z - k é p e k k e l .

ból, két képpel. — E v idegen, a ki Magyarországban nem találja fel Magyarországot. — A legujabb
testamentumból. — Flori könyve, avagy jó madarak természetrajza, tizenkét képpel. — Miben csalha-
tatlan a pápa? — Egy nemzeti szinházi intendáns naplójából. — „A hetedik világrész'' avagy éljen a
concnrentia! — Miniszteri időtöltés. — Márton ludja. (Anser salamoniana erepitana), képpel. — A far-
kas meg a bárány. — Alarczoa bál. — Hogy lesz az ember hegedüs .' — A tudós szamár. — Hentzi
szobra elött Budán. — Mennyire nevelte az erkölcstelenséget a közösügveg magyar kormány.—Napló.
— Mikor a magyar embert kihozzák a flegmából.— Pulszky Ferenc?, jellemrajza.— Szabadelvü ujság-
irók, akik a jobboldalt támogatják. — Párbeszéd, melyből a magyar nemzet profid rozhat valamit. —


