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Si!

A nehézkor gyógyítható!
Utasitvány, a nehézkor (epileptikai

görcsöket) egy nem gyógyszeres átalá-
nos — egészségi szerrel a legrövidebb
idő alatt gyökeresen meggyógyítani.
Kiadta Quante Ferencz Antal, gyártu-
lajdonos, több rendjelek s érdemérmek
stb. tulajdonosa Warendorfban West-
fáliában; e füz^tke a szerencsés gyó-
gyításokat illetlleg számtalan, részben

hivatalosan megállapitott s megerősí-
tett bizonyítványokat sköszönőiratokat
tartalmaz a világ mind az öt részéből.
E füzetke a kiadó által közvetlen bér-
mentes megrendelésre, ingyért s szinte
bérmentve küldetik meg.

1008 (2-4)

Legolcsóbb uj napilap,
e czim alatt:

PESTI ÚJSÁG.
Szerkeszti

SZIM KÁROLY.
Megjelenik márczius első vasárnapjától

kezdve, Kétfőt kivéve mindennap.
Előfizethetni 5 krajcwíros posta-utalvány

mellett — egész évre 8 ft, félévre 4 ft.,
negyedévre 2 ft., egy hóra 70 krjával —
a „Pesti l"j*aíí" kiadó -hivatalában:
Hotnhach-utcra t-söszam Pesten. Gyűj-
tőknek 5 előfizető után 1 ti*ztelefpel-
drinyjar. 1013(1—2)

• darabja 4, 5.25, 6 ft.

ÁRJEGYZÉK!!!
Túrsch F.-től

P e s t e n , v á c z i - u t c z a a n a g y K r i s t ó f m e l l e t t .
UJT" Az árak készpénz fizetés vagy utánvétel melhjtt értetődnek.

j\ői-vászoiineiiiüek rumburgi vagy hollandi vászonból.
Nappali-ingek, darabja: 4, 5, 6, 8— 14 forintig.
Magas éjjeli ingek, darabja: 5.50, 7, 9, 12—18 forintig.
Nyári éjjeli ingek, » 6, 7, 9 -12 forintig.
Vánkoshéjak » 2.75, 3.75, 5, 6—10 forintig.
Paplanlepedök „ 5, 7, 9, 12 —16 forintig.
Alsólepedők varrás nélkül — '/t széles, 3% róf hosszú, •
Hálófókötök hollandi vászonból 1, 1.50, 2, 3, 4 forint.
Reczeíokötök szallaggal díszítve 1, 1.75, 2 forint 50 kr.
Lábravalók hollandi vászonból 2.75, 3.75, 4.75, 5 forint 75 kr.
Lábravalók perkálból vagy schirtingböl 2.25, 3, 3.75, 4 forint 75 kr.

» barehentből 3, 3.75. 4 forint 50 kr.
Éjjeli köntösök (Corset) perkálból vagy schirtingböl 2 25, 3, 4, 6—10 forintig.
Éjjeli köntösök barehentből vagy piquétból 3.20, 4, 5, 7—10 ftig.
Fésülő-köpi-nyek perkálból 2.50, 3.75, 5, 7, 10, 15—20 forintig.
Alsószoknyák 4.5'>. 6, 7, 9, 12, 15—20 forintig.

» barehentből vagy piquéból 4.25, 5.40, 6 forint.
» fésülő köpenynyel vagy paletot-val 18, 24, 30 forint.

Reggeli öltözékek, perkál- vagy mollból 25, 30, 40, 50, 60 forint.
Kemény szoknyák, fodorral vagy anélkül 7, 8.75, 10 forint.
Pipere- (Tüillette) kendők rojttal, piquétből 3.25, 4.50, 5 ft. 75 kr.
Nyári piquéttakarók 7, !). 12 forint.
Valódi irlandi vászon zsebkendők, tuczatja 5.30, 6.50,8, 12, 15 forint.

» nehéz batiszt » » 5.30, 6.50,8, 12, 18 »
„ könnyű » » » 15, 20, 30, 36, 42 »

Szegett batiszt zsebkendőit, tuczatja 18, 24, 30, 36, 42 forintig.
Hímzett » » darabja 2.50, 3 75,5, 7, 10 »
Szines nyomott » » » 1.30, 2, 2 forint 50 kr.
Pamut harisnya, tuczatja 4.75, 5.75, 7, 10, 15 forint és feljebb.
Fii d'Eccosse harisnya, tuezatja 12, 15, 18, 24, 30 forint és feljebb.
Selyem harisnya párja 4.75, 6, 8 forintig.
Áttört Fii d'Eccosse harisnya, páija 1.50, 2, 3 forint 75 kr.
Koczkás kemény-szoknyaszövet, % széles, röfe 62, 68, 75 kr.
Tfibb ezer róf himzttt jaeonet-szél és betét rőfje 16, 20, 30, 75 krig, vá-

szonból 30, 40, 50, 60, 80 krig.
l.eiíujabb cheuiisettek, ujjak, fokotok, csipkék, betétek, medaillonok stb.

jutányos árakon. 905

Figyelmeztetés!
Több évek óta, a IÍÖIIÖKÍS, rekedt-

sség 8 beszédkőzbeni szajkiszáradás
ellen a legjobbnak bebizonyult szer az
arábiai gummi-czakorral.

UW" Az ebből készített icuinnii-
ezukorkák kaphatók:

Győrött,
Kindermanii Jánosnál.

1015(1-6)

Heckenast Gusztávnál Pesten megjelent
és minden könyvárusnál és könyvkötőnél

kapható:

OLAJÁG.
Elmélkedések,

fohászok és imák.
Hölgyek számára

olvasó- és imakönyvül
irta

TOMPA MIHÁLY.

' (3-8)

Második kiadás.
Zsebkiadas. (358 lap) fűzve 1 ft. 40 kr.
Vászonba kötve aranyvágással 2 » 50 »
Franczia bőrbe kötve kapocscsal 4 » — »

szép chiffon

színes ingek.
vászon ingek.
gatyák.
nöi sima chiffon ingek.

női chiílbn-ingekhímzett csikk.
nöi vászon ingek himz. csíkkal.
háló ujjasok.
fésülő köpenyek.
nöi lábravalók.
fehér disz szoknyák.
chiffon nyílt ingek.

Gyermek feh.'rnemüek a lesrnngyobb választékban

Takíítsi \. a ,,Y (Heg-ínyhez,"
in-i-iite/st :i p:iri<ii-';tcrn sarkán, májustól kishid-ateza a „vasfuskóhoz" |

/ mzett házb.in. : 1014(1 — 3)

hfeny, Mii
semmi fél
óg nyuj

Dicséretesen ismert szepitöviz,
úgynevezett:

HERCZEGNO-VIZ.
Rennard Ágosttál Parisban,

mely a bőrnek ifjas frisseségét visszaadja, s az arcz-
szinét a legkésőbb korig, fehéren, nyulékonyan, tisz-
tán s lágyan fentartja, az arvzut, nyakat, kezet s a
kart minden bőrtisztátalanságtól, u. m. szeplö, máj-

' folt, napégetés, sárga-foltok, pörsenések, orr-vör-
inioi-. liópórsenes, égetés s arczredöktöl megóvja. Minthogy a herczegnö-viz
•le tisztíít:ilaiiíágo^.a;})örön nem szenved, s igy annak tulajdonságaiért kezes-
jtható, bátran ajáhltathatik a szépnem ezámárá. 1003 (2

1 flvegrse ára 84 krajezár.
A függvényeken levő bélyig a viz valódiságát biztosítja.

Főraktár Magyarországra nézve

4)

a „Minervához44

P e s t e n , v á c z i - u t c z a 2 1 - i k s z á m a l a t t .

986(5

S S 1 1 0 0 0 frt fogadásni!
hogy az egész birodalomban és sok más országban senki sincs, ki miként

BraosweÜer János
chronoineter- és müóras SZEGEDEN szülővárosában

12 éven át külföldön és a íVanezia SVJÍCS legjobb óragyáraiban az óraiuüvészut minden
titkait magáévá tette, a hozzávaló gépeket beszerezte, és azután

Münchenben az elméleti és styakorlatl vizs-
gálatot addig méit 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 találmányi!
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 ő tette, és jövőben is tenni fogja. „„„ v„— j . ^
§<F~ Azonfölül tőlem minden óra vevője egy 10 évi, és minden javitás megrendelője 5

évi írásbeli jótállásról szóló iratot kap, használati utasitással együtt.
t p # Hogy h mondottak folytán óráim minden tekintetben a legjelesebbek, legpontosab-

bak és legjutányosabbak, az magától értetik.
E0F* Igen gyakran ismétlődött utánrendelések és dicsérőlevelek 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. kir. ellenőri hivatal által megvízsgáltatvák, és

minden nemben dús és legdiszesb választékban kaphatók,
" • " ' • - Hölgyórák.

Ezüst henger-óra4 és 8 rubinnal.
Arany henger-óra 4 és 8 rubinnal

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

mánttal . . . . . 42—48
» detto, kristály-üveggel . • 42—45
» detto, dupla tokkal« rubinnal 45—48
» detto, zománezozva, gyémánttal 58—65
» horgony-óra 45—48
» » kristály-üveggel 56—60
» v dupla tokkal . 50—56
» detto,zománezozva gyémánttal 70—80
§gf- Serkentő, órával együtt 7, mely

gyertyát is gyújt 9 ft., 8 napos 13 ft.
§0f~" Ezenkivül minden egyéb kívánható

óra kapható, ugy munkás-órák is.

Inga-órák legnagyobb raktára.
Mindennapi felhúzással

Frt.Férfi órák.
Ezüst henger-óra 4 rubinnal . . . 10 12

» » ugrólappal . . 12—13
• » arany szegélylyel,

ugrólappal . . 18—14
» » 8 rubinnal . . . 15—17
' » dupla tokkal . . 15—17
> » 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 duplatokkal . . 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. sz. lő rubinnal 36,
38, 46—60

» horgony-óra dupla tokkal 55, 58, 60,
65, 70—100

horgony-óra kristály-üveggel. 44—70
ugyanaz dupla tokkal . . 65—100
valódi horgony remontoir . 65—100
ugyanaz dupla tokkal . . 100-200

Frt.
12-18
25-30
31-36
36-40

Minden 8 napi felhúzással .
Óra- és félóra-ütéssel . .
Negyed- és óra-ütéssel . .
Havi regulatorok . . .
Inga-órák bepakolásaért

Kiadó-tulajdonos Herkenast Gusztáv. — Nyomatott saját

10, 11, 12 ft.
16, 18-26 »

. 30, 33, 35 »

. 50, 55, 60 »
30—36 »

-tej ~ "r— »"IMMH . . * w -w. . *iigu vxaa. uepaü-uiasiitíf u . 1 tt. 00 kr,
_ ^ , Ezüst óralánezok 3—8 ftig, hosszuk 6—15 ftig, 3-mas számú aranylánczok rövid
18—70 ftig, hosszú 35—100 ftig. Minden áru gyűrűk és egyéb ékszerek, ugy talmi-
arany, bronz- és aczél-lánczok is. M F * Tárgyak, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek.
J0^~ Órák, arany s ezüst a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. JPF~ Vidéki megren-
delések a pénzösszeg, elóleges beVüldése vagy utánvét mellett pontosan teljesittetnek.
nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

Tizennyolczadik évfolyam.10-ik szám.

Pest, márczius 5-én 1871

Elölizetési feltételek: a Vasárnapi tjság és Politikai Újdonságok eityüít: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
ÜST Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok; Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr. -^@

• > > Hirdetési dijak, a Vasi rnapi l'jaAg és Politikai l.i"lmiNne<,k«t illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
t5bb«zöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bichh.ii: Oppclik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és IlmiNcnstpin é» Vogler, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezár.

Véletlen okozta-e vagy a körülmények
sajátságos összetalálkozása, hogy Szlávy
József arczképét, sem a parlamenti életben
fóltünése, sem a miniszteri székbe emelke-
dése alkalmával nem közöltük, sőt az, tud-
tunkkal legalább, máig is sehol sem jelent
meg ? — eldönteni sem tudnók, keresni is
meddő dolog volna. Kétségbe vonhatlan az,
hogy földmivelés-, ipar- és kereskedelmi mi-
niszterünk, akár parlamenti, akár kormány-
zási tehetségét s képzettségét tekintsük: leg-
első kapaczitásaink közt foglal helyet. S azért
bármi volt oka az eddigi mulasztásnak, öröm-
mel ragadjuk meg az első alkal-
mat, hogy azt helyre hozzuk.

Szlávy József Győrött szü-
letett, 1818. márczius havá-
ban. Családja Biharmegyéböl
származott ugyan, de atyja a
cs. kir. hadseregben őrnagy
lévén, mint katonatisztek ren-
desen, vándor életet élt s több-
nyire távol volt szülői hajlé-
kától. A jelenlegi miniszter
gyermek- és serdülő korának
nagyrészét, atyja vándorlásai-
ban osztozva, ennek oldala
mellett az olasz tartományok-
ban töltötte. Mint katona-fiu,
a bécsi Theresianumba került
növelésbe; de a katonai pálya
helyett mégis a polgárit vá-
lasztotta s jelesen a bányá-
szatra birván hajlammal, on-
nan a selmeczi bányász-akadé-
miába ment, hol kitűnően
végezte az egész tanfolyamot.

Első államszolgálata Ora-
viczán, a bányatörvényszéknél
volt, s e hely, hova sorsa ké-
sőbb egy válságosabb korszak-
ban ismét visszavezérlé, még
fontosabb szerepet is játszott
életében, mint azt, hogy itt
kezdé hivatali pályáját. Innen
csakhamar Bécsbe rendeltetett
az akkori cs. kir. udvari ka-
marához; de már 1846-ban
ismét hazájába jöhetett, Budára a m. kir.
kamarához neveztetvén ki fogalmazónak.
A következő évben már titkárnak léptették
elő. Ritka értelmesség ép oly nagy munka-
képességgel egyesült benne. Az 1847/8-diki

S z l á v y J ó z s e f .
utolsó pozsonyi országgyűlés ideje alatt
Pozsonyban működött, s midőn az első füg-
getlen felelős magyar minisztérium meg-
alakult, ő is a magyar állam szolgálatában
találta magát.

1848. második felében, az akkori pénz-
ügyminiszter Kossuth által Oraviczára kül-
detett s az ottani bányaigazgatóság ügyei-
nek vezérletével bizatott meg. Ott| volt
egész deczember végéig, midőn a császáriak
a bánságot elfoglalván, onnan a magyar
kormány közegeit kiszorították. Szlávy sem
maradhatván, a kormány akkori székhe-

S Z L Á V Y .1 Ó Z S E F.

lyére Debreczenbe ment, hol 1849. májusáig
maradt, midőn t. i. Bem a császári hadse-
reget nemcsak Erdélyből, hanem a szom-
széd bánságból is kiszoritotta, — s Kossuth,
akkor már kormányzó — Szlávyt ismét

Oraviczára küldötte vissza, ezúttal már
mint kormánybiztost, mely minőségben
ott működött egészen a forradalom végéig.

Bekövetkezett a világosi katasztrófa; de
a felbomlásban levő magyar kormánytól
Oraviczára semmi rendelet, még csak tudó-
sitás sem jött. A bekövetkezett gyász for-
dulatot csak egyes menekvök hozták hirül,
kik Törökország felé vették utjokat. Meg-
szűnvén létezni a magyar kormány, nem volt
értelme többé a magyar kormánybiztosnak
sem; s a haza szivébe az ut minden felől el
lévén zárva, Szlávy is a török földre mene-

külőkhöz akart csatlakozni.
Összehivta tehát a bánya-tisz-
teket, hogy tölök bucsut ve-
gyen s kormánybiztosi hiva-
tala megszűntét nyilvánítsa
előttök, reájok bízza a bánya-
ügyeket s a kincstár érdekei-
nek megóvását. A bánya népe
azonban, mely hozzá rendki-
vül ragaszkodott, megrémülve
távozási szándékán, s a tiszt-
viselők és a munkások egy-
aránt óhajtva körükben mara-
dását, küldöttség által kérték
fel, hogy maradjon velők s ne
hagyja el nyomoruságukban.
E nemes érzelem nyilvánítása,
melyben nem csekély része
volt a hazafiságnak, az ország
szélén, egy idegen elem közt s
oly szomorú kilátású jövővel
szemben, — annyira megha-
totta Szlávyt, hogy lemondott
menekülési szándékáról s a
kéréseknek engedve ott ma-
radt; kijelentette azonban,
hogy mintkormány biztos, kor
mány nem lévén, tovább nem
működhetik, hanem mint a
bánya-nép önválasztotta fő-
nöke marad meg állásán.

így történt, hogy a vilá-
gosi fegyverletétel után még
két hétig lobogott a' magyar
zászló az oraviczai hivatalos

épületeken; és igy Szlávy volt (Komáromon
kivül) a legutolsó magyar kormánybiztos.

Alárendeltjeinek személyéhez való ra-
gaszkodása azonban szabadságába került.
Elmulasztván a menekülést, csakhamar el-



fogatott s Temesváron haditörvényszék elé
állíttatván, öt évi vasban töltendő várfog-
ságra Ítéltetett. ítéletéből két évet ki is töl-
tött Olmützben, akkor — büntetés idejének
hátralevő része kegyelem utján elengedtet-
vén — szabadon bocsáttatott.

Csak most kerülhetett vissza családja
ösi fészkébe, tulajdonképi eredete helyére.
Egy férfias munkában töltött élet küzdel-
mei, reményei, mint annyiaknak, neki is
összetörve a sors szikláin — uj életet kellé
kezdenie. Visszavonulva a közélettől, mely
a hazafias munkásságnak semmi pályatért
nem nyitott s összes sorompóit zárva tar-
totta, a társadalmi és irodalmi téren kivül,
— Szlávy gazdaságának élt azon években,
melyek a múltra való emlékezésnek s a jövő
várakozásának voltak szentelve.

A 1801-dik év végre meghozni látszott
az oly soká s oly óhajtva várt alkotmányos
fordulatot. Szlávy az ismét helyreállított
m. kir. helytartótanácshoz neveztetett ki
tanácsosnak. Az alkotmányosság s vele
Szlávy működése is azonban csak néhány
hónapig tartott s ö ismét visszatért bihar-
megyei magányába.

.1865 uj kísérletet hozott az alkotmá-
nyosság helyreállítására. Szlávy t a Sennyey-
Majláth átmeneti kormány nem akarta nél-
külözni s biharmegyei főispánná nevezte
ki. Az utolsó alkotmányos provizórium ke-
retében Szlávy ugy működött, hogy a haza-
fias, sőt ellenzéki Bihar méltánylását s elis-
merését is kiérdemelte.

Az 1865. deczemberében megnyílt or-
szággyűlés első felében mint főispán a felső-
házban ült s annak egyik jegyzője volt. De
kineveztetvén végre 1867 elején a magyar
minisztérium, a belügyminiszter, b. Wenck-
heim Béla, államtitkárul hívta öt maga
mellé. Mint kitűnő szervező tehetség, s a
mellett a közigazgatás minden részleteiben
jártas tisztviselő volt ismeretes. S valóban, a
belügyminisztérium nem kis terhét Wenck-
heim alatt tulajdonkép ő vitte. — Mint ál-
lamtitkár, a felső-házból kilépve, természe-
tesen a képviselőházban volt helye, s csak
hamar meg is választatott képviselőnek. Az
országgyűlés végéig a tápéi (csongrádme-
gyei) választó-kerületet képviselte; s nem
gyakori felszólalásaiban parlamenti mo-
dora, előadásának ritka szabatossága, sőt
elegantiája által mint szónok is előnyösen
tűnt föl.

Az 1869. áprilisben megnyílt ország-
gyűlésre Pozsony város egyik kerülete vá-
lasztotta, igen nagy szótöbbséggel. Legfel-
tűnőbb beszédét ez országgyűlésen, a hon-
védsegélyzés ügyében tartotta, s ebben a
szónoki gyakorlottság s államfér fiúi hig-
gadtság mellett a ritka melegség és erő is
méltán feltűnt.

B. Wenckheim Béla egészségi okok
miatt visszalépvén a belügyminiszterségtöl,
vele együtt Szlávy is lelépett az államtit-
kárságról s mint egyszerű képviselő maradt
a házban, üe kitűnő kormányzási tehetsé-
gét nem soká nélkülözhette az Andrássy-
kabinet. S gróf Mikó Imre lemondásával
Gorove a közlekedésügyi tárczát vevén át,
az ö helyére Szlávy lépett.

Mint kereskedelmi-, ipar- és közgazda-
sági minisztert megítélni: a szakférfiakra
kell bíznunk. Előnyére szól minden esetre,
hogy a jelenlegi budgetvita alkalmával az
Ő költségvetése részes ült a legkevesebb meg-
támadtatásban aránylag. Ámde, mint a mi-
nisztertanács tagja, mint kitűnő képzettségű
parlamenti erő, mint a közigazgatás egész
gépezetének gyakorlott ismerője, szakmáján
kívül is mindenesetre erős oszlopa a kor-
mánynak. —á—r—
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Kedves halott.
És nézve néztem a nyugodt,
Zavarhatatlan alakot;
És kérdve kérdtem: hát oz-e,
A minek halál a neve?

S az átvirasztott éj után
Az ablak szárnyát folnyitám:
Hajnal pirul, virág virul,
Vis; dana szól heiív ormirul.

Ott nyáj legel nyugalmasan;
Alább a gőzkocsi rohan;
Emitt közel száz fürge méh
Tolakszik a köpükbe bé.

Az ember-méh is szüntelen
Nyüzsg a maga köpűiben:
Műhelybe'^ boltba', csarnokokba',
Fáradva, gyűjtve, dulakodva.

S szemem a tarka képcsoporttul
A rideg ágyhoz visszafordul,
Hol ő mindenre, mi mulat,
A holt, egy élő czáfolat!

S imé, tisztán előttem áll,
Mi a halál:

Hogy földön, földben, levegőben
Apró, nagy, minden él, csak ő nem!

Greguss Ágost.

A jelen korszakról.
(Channing E. Vilmosnak a philadelphiai kereskedelmi ol-

vasó-egylet előtt tartott felolvasásából.)

! A tárgy, a melyre figyelmöket felhívom,
a jelenkor. Köteteket igénylő nagy tárgy.
Egy korszak kifejtésére egy korszak kíván-
tatik; következőleg egy óra alatt keveset
lehet kifejteni. Nem dicsekedem rendkívül
nagy tárgyismerettel, jóllehet sokat gon-
dolkodtam felette. Birjon bár valaki a leg-
nagyobb értelemmel, még sem képes arra,
hogy azt igazán felfogja. A jelen korszak
eredménye és következménye minién előbbi
korszakoknak. Mindazok ebbe ümlenek. A
múlt idők küzdelmei, szenvedései, felfede-
zései és forradalmai befolyással bírnak a
jelen pillanatra is. Hogy a jelent teljesen
kimagyarázzuk, a multat is érteni és kifejteni
kell. E munkát nem vállalom magamra. En
most nem akarok történész lenni. Ne félje-
nek attól, hogy én az özönvízhez, vagy pa-
radicsomhoz fogom önöket visszavinni. Én
egyedül a jelent veszem vizsgálat alá, sőt
még ezt sem ölelem fel egészen. Csupán
csak egy, ha nem is a legmélyebb, minden-
esetre a legfeltűnőbb és egy hasonló érte-
kezésre legalkalmasabb jellemző vonást
veszek fel korunkból. Czélom az igazságot
nyíltan kimondani. Nem azért fogtam a je-
lenkor tárgyalásához, hogy ügyvéde le-
gyek ; mindazáltal remélem, hogy sikerülni
fog fölkelteni önökben korunk iránt a bi-
zalmat és szeretetet s azon elhatározást,
hogy a mennyire önöknek tehetségében áll,
korunk elöhaladásán önök is teljes szívből
munkálni törekesznek.

Korunkat tekintve, egyik uralkodó jel-
lemvonásául tűnik fel előttünk az, hogy
minden mozgalmaiban a kiterjedésre, szé-
lesbülésre és egyetemességre való irány
nyilatkozik. Erre hivom fel az önök figyel-
mét. Ez az irány homlokegyenest ellenke-
zik a kirekesztés, megszorítás, szükkeblü-
ség, egyed-árusságszellemével, mely a múlt
időkben uralkodott. Az emberi cselekvés
most szabadabb és korlátlanabb. Minden
jó, minden előny, minden segély közönsége-
sebb. A kiváltságolt egyéniség kisebb és
az emberi nem nagyobb fontosságú lesz. A
sokaság kezd a porból fölemelkedni. Ezelőtt
egyesekről, most az egészről, ezelőtt egy
rész kiváltságairól, most mindenkinek jo-
gairól beszélünk. Ezelőtt soha nem fordí-

tottunk annyi figyelmet arra, a mi minden
osztálylyal és ranggal közös, az emberiség
közös természetére, mint most; és kezdjük
megtanulni, hogy minden embernek meg-
vannak a maga nemes tehetségei, a melye-
ket művelni, fontos kötelességei, amelyeket
végrehajtani, elvitázhatlan jogai, a melye-
ket biztosítani, és dicső rendeltetése, a mely-
nek megfelelni tartozik. Az emberiség nagy
eszméje, az embernek mint embernek fon-
tossága halkan, de biztosan terjed. Nem
hogy az emberi lény méltósága átalában
elismertetnék, a mint kellene lenni, hanem
a sötétségen is áttör az igazság fénye. A
közérzületet e tudat kezdi áthatni. A tár-
sadalom legalsóbb osztályai is egy jobb
állapotról kezdenek álmadozni, a melyre
teremtve vannak. Az a nagy fontosságú elv,
hogy minden embernek bírnia kell azokat
az eszközöket, a melyek által magát mivel-
heti, az ismeretekben és erkölcsben előha-
ladást tehet, egészségét, kényelmét és bol-
dogságát megszerezheti, emberi tehetségeit
és hajlamait gyakorolhatja, ez az elv, mon-
dom, mint legfőbb társadalmi igazság kezd
érvényesülni. Hogy a világot Isten nem
egy néhány ember, hanem az egész embe-
riség számára teremtette, hogy a társada-
lomnak minden emberről kell gondoskodnia,
hogy önhibáján kivül egy emberi lény sem
veszhet el, hogy a kormányzás végczélja az
egész emberiség jogait megvédeni — ezek
a tételek sark-igazságokká kezdenek válni,
és szellemök az élet minden rétegeit áthatja.

Ha korunk különböző mozgalmait te-
kintjük , mindenikben felismerjük ezt az
egyetemességre való törekvést. Nézzük leg-
először is a tudományt és irodalmat. Hol
találjuk most a tudományt? Be van-e az
zárva az iskolákba, akadémiákba, királyi
intézetekbe, vagy hozzáférhetetlen köny-
vekbe ? Csak néhány kiváltságolt szem ha-
tolhat be annak titkaiba ? Kapui előtt most
is homályos phraseologia áll-e őrt, melyet
a nagyobb rész nem ismer? Nem. A tudo-
mány most elhagyta a maga rejtekeit, kilé-
pett az avatottak szűk köréből és ismert
nyelven kezdi oktatni az egész emberi ne-
met. Fölfedezések és ismeretek, melyekkel
egykor csak a philosophusok egyed-árus-
kodtak, a sajtó által a nagy többség tulaj-
donaivá lettek. Tanárai, a kik nem sokkal
ezelőtt az egyetemeken, vagy valamely ki-
csiny iskolában hallatták szavukat, most a
mechanikai intézetekben tanitnak. Az a tan,
ho^y a munkásnak értenie kell a maga
mesterségének elveit, hogy képesnek kell
lennie kimagyarázni azokat a törvényeket
és változásokat, melyeket a maga hasznára
fordit, és a helyett, hogy mint egy gép dol-
gozzék, munkáját értelemmel kell elvégez-
nie, nem tekintetik többé ábrándnak. A tu-
domány, mely egykor leginkább megkülön-
böztette az embereket egymástól, népsze-
rűvé kezd lenni. Most egy nő képes vegytan-
ról társalgásba ereszkedni, a világegyetem-
nek oly törvényeit ismertetni meg ifjainkkal,
a melyekről ötven évvel ezelőtt a legnagyobb
elmék is még keveset tudtak mondani. Gyer-
mekeink iskola-könyvei a teremtésről ma-
gasztos nézeteket foglalnak magukban. Van-
nak oly részei országunknak, hol lyceumok
teremnek elő csaknem minden faluban a ter-
mészeti tudományok ismertetésére. Korunk
jellemző vonása tehát nem annyira a tu-
dományok tökéletesítése, a mely szintén
gyorsan halad, mint inkább azoknak minden
emberekkel való közlése.

Hasonló jellemző vonást találunk a tu-
dományból húzott hasznot illetőleg is. A
tudomány többé nem pusztán szemlélődés
és vitatkozás tárgya, a mely az értelem
gyakorlására szolgál. Ebben az esetben a

közönségnek nem nagy kedve telnék benne, i
Korunkban a tudomány a szemlélődésből
átment az életbe. Valóban, a tudományt
ma nem mivelik eléggé magáért a tudo-
mányért s értelmi hasznáért. A tudomány
nagy hatalomnak van elismerve, a mely
által nemcsak megismerjük a természet
törvényeit, hanem azokat egyszersmind a
magunk szükségeinek alárendeljük. Ez adja
meg nekünk azt az uralkodást a föld, ten-
ger és levegő felett, melyet a teremtő meg-
jövendölt az embernek adott első paran-
csolatban ; és ez az uralkodás most teljese-
désbe van véve, nem azért, hogy általa csak
némelyeknek, hanem az emberiség nagy

• többségének kényelme és jólléte gyarapod-
jék. A tudomány kimerithetlen gépészszé
lön, és a maga számos mühelyei, malmai,
gőzkocsiai és sajtói által milliókat részeltet
azon kényelemben, sőt fényűzésben, a rnely-
lyel eddig kevesek rendelkeztek.

Hogy a tudomány egyetemességre igyek-
szik, mutatja czéljai és tárgyainak sokfé-
lesége. A tudomány minden korlátokon
áttört, a világegyetemet felölelte és igy
mindenrendü embereknek tért nyit a vizs-
gálódásra. A természetnek nincs oly része,
a melybe a vizsgálódó ész behatolni ne
igyekeznék. Nem elégedve meg azzal, hogy
a történelem legsötétebb korszakait kifür-
készsze, túlmegy az emberi nem származá-
sán is, és azon csodás változásokat tanul-
mányozza, a melyeken földünk évezrekkel
ezelőtt átment, inig az ember rajta megje-
lent. Nem elégedve meg a látható természet
vizsgálatával, minden erejét ráfordítja arra,
hogy a láthatatlan és megmérhetlen anyag
törvényeit is fölfedezze. A nehézségek csak
ujabb küzdelemre hívják fel. Szeretné meg-
ismerni a földsarki oczeán és a barbárok
járatlan tartományainak titkait. Mindenek
felett kutatja a társadalmi fejlődés, az ipar
és művészet, a kormányzat és nemzetgaz-
dászat törvényeit, czélul tűzvén maga elébe
minden nyomás alól felszabadítani az em-
beri nemet, s előmozdítani a társadalom
minden tagjának jóllétét. Valóban, semmi
sem jellemzi korunkat inkább, mint a vizs-
gálódás roppant nagy száma, mely a kö-
zönség előtt megnyílt. A gondolat feloldja
a régi kötelékeket, melyek által az emberi-
ség megszokta vala magát nyűgözni. Sem-
mit sem tart oly szentnek, hogy vizsgálat
alá ne vegye. Számot kér a múlttól, és a
százados véleményekkel ugy elbánik, mintha,
tegnapiak volnának. Semmi sem rettenti öt
vissza. A nagy nevek sem rémitik meg. A
mi a legbizonyosabbnak látszik, azt is vizs-
gálat alá veszi. Kétségkívül ez veszélyes
irány; mert az emberek elfelejtkeznek erőik,
határáról. A végetlent, akifürkészhetetlent
is vakmerő önbizakodással kérdés alá von-
ják. Megbotránkoztatják a kegyes lelkeket,
s oly kétely tulságába rohannak, a mely
észszerütlenebb és nagyobb kábaság, mint
e legnyomorultabb hiszékenység. Azonban
e vészes kicsapongásokban is felismerhet-
jük az érintett irányt, mely szerint az em-
beriség a gondolat világát mindenre kiter-
jeszteni igyekszik. (Folyt, köv.)

A szajna-balparti Paris.
v.

A Luxemburg palota mellett egy szép,
arányokban épült corinthusi oszlopcsarnok-
kal ékeskedő épület ötlik szemünkbe; ezt is
megrongálták a német golyók,megérdemelte
tehát, hogy róla megemlékezzünk. Paris má-
sodik drámai színháza, az Odeon ez. Az öreg
Theatre-franC/ais a franczia klasszikus drá-
mának színhelye, Racine, Corneille, Moliére
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csaknem monopolizálják e helyet s kicsinylö
lenézéssel fogadnak minden jövevényt, ki-
nek talán kedve volna a komoly múzsa e
szentélyébe behatolni. Az Odeon nem oly
szigorú, nem méri embereit s müveiket az
akadémia kizárólagosan szabadalmazott röf-
jével; ítél közvetlen tapasztalat, vagy sokszor
talán szeszélye szerint; közönségének fő,
ugy szólva irányadó részét a Pays Latin
tanuló ifjúsága szolgáltatja, e mozgalmas,
életre való elem, mely egészében, szoká-
saiban, magaviseletében annyira elüt mind
a német, mind az angol — de hát még a
magyar ifjúságtól. A franczia tanuló min-
dig érzi magában s szereti másokkal is
éreztetni, hogy egy nagyszerű hagyomá-
nyokkal dicsekvö nemzeti miveltségnek hor-
dozója, átlengi e nemzeti szellem, mely
Francziaország annyi nagy eseményének,
fiai oly sok dicső tettének volt szülője, mely
sokszor s kivált az idegen szemében az ön-
hittség s kérkedés mezében tűnhetik fel, de
az objectiv szemlélőre mégis jobb benyo-
mást tesz, mint akár a Pauckerei (párbaj-
nak egy neme) s rendszeres tivornyákban
studenti dicsőségének netovábbját találó
német egyetemi tanuló (itt csak az ural-
kodó szellemről szólok, nem akarván távol-
ról sem kisebbitni a nagyszámú kivételek
tiszteletreméltó csoportját), akár az angol
tanuló egyoldalú, sok tekintetben kolostor-
szerű neveltetési rendszere által természet-
szerűen előidézett zárkózott szelleme, mely
csak egyes pl. ló- vagy csónakverseny, nép-
szerű játékok stb.-ben tör magának néha
szabadabb utat, — akár.. . na de erről in-
kább hallgassunk, hiszen ezt mindnyájan
igen jól tudjuk, ismerjük! Az Odeon ifjú kö-
zönségeképes iránytadni a drámai művészet-
ben, képes divatot teremteni, szerzőt halhat-
lanitni, s ha néha napóleoni időkben felhasz-
nálta is a múzsák templomát profán politikai
tüntetések színhelyéül, ha minden passust,
mely csak némileg is eltűrte a politikai vo-
natkoztatást, zajos tapssal fogadott s állam-
veszélyes demonstratív indokául volt képes
feltüntetni, nem ő volt a hibás — hanem a
romlott kormány, mely a szabad szót ül-
dözve, elfojtva, azt a gyűlések terméből s
lapok hasábjairól a színfalak kulisszái
mögé kényszerité menekülni, s egy Her-
nanit (Hugó Viktor tragoediája), ki hiva-
tására nézve meglehetős közönséges rabló,
ez utón a nemzeti martyrium dús fényével
kerített körül* Mi is ismerjük az effélét,
emlékezhetünk nRákóczi Ferencz fogsága"
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emelkedik a Hotel des Monnaies imposans
épülete, homlokzata közepén jóniai oszlopon
nyugvó elöépületével a Szajnára néz, s fe-
lette első rangú művészek vésője alkotta
dombormüvek jelképezik ez épület rendel-
tetése czélját. Ez épület két önálló részből
áll: a pénz- és éremgyüjteményből s az ál-
lami pénzverdéből, hol a látogatónak fran-
czia előzékenységgel mutatják meg a pénz-
verés mindannyi stádiumát, a nyers anyag
öntésétől a tulajdonképi pénzzélétel — a
bélyegezésig, sőt az embernek kivánatára
vernek számára egy külön ezüst vagy arany
darabot is, az agio ily esetben nem több
egy — borravalónál. A gyűjtemény ritka s
becses példányokban gazdag.

A pénzverde szomszédságában emelke-
dik a Palais de l'Institut, a tulajdonképi
tudományos akadémia, büszke épülete az
egykor hírhedt neslei torony helyén, Ma-
zarin bibornok hagyományából építve, mely
Európa első tudós testületének székhelye s
annyira franczia, hogy Renan szavai szerint,
még analógiáját is hiában keresnők bárhol
másutt.

epochalis jelentőségű előadásaira, vagy <*
„Szigetvári vértanuk" lángszavaira — hogy
tapsoltunk, hogy lelkesedtünk rajtuk akkor,

m a alig hinnők, unokáink — egy más
k o r __ talán el sem fogják hinni. A színház
a Metternichek, Bachok, Rouher-k s más
ilyen szörü uri emberek dicsőséges ural-
kodása alatt nem egyszer volt politikai
tényező, a szabadság tüzének titkos tűzhelye,
sőt néha közvetlenül forradalmak kitörésé-
nek oka, s ha róla ily értelemben emlék-
szünk meg, a-/ Odeont e téren első hely
illeti meg. A szellem szabad volt itt mindig
— a csendőrök s casse-tétejeik (fözuzó) leg-
viráo-zóbb korszakában is — nem a szó
tette° ezt, hanem a felfogás, az értelmezés,
mely nem eshetik soha czenzura alá.

A luxemburgi negyed fönevezetességei
közvetlenül a Szajna partján, vagy annak
közelében feküsznek, s bár a bombázás ve-
szélyének kitéve nem voltak, s igy történeti
nevezetességük a legutóbbi napok szomorú
eseményei következtében nem nyert is je-
lentőségében, eddigi történetük s jelen hír-
nevük is megérdemli, hogy róluk pár szó- j
val megemlékezzünk. !

Paris szigete alsó csúcsával szemben

Itt egyesül „mintegy hasábbá fűzve, az
emberi szellem minden törekvése" testvéri
kezet szőrit a tudós a müvészszel, minden,
mi a franczia szellemvilágban nagy és ne-
mes, egyesülve halad itt a nemzeti nagyság,
a világpolgárosodás emelése felé. Az „In-
stitut deFrance"öt szakosztályra van osztva,
vagy helyesebben öt szakosztály egyesülé-
séből áll, melyeket részben Richelieu, rész-
ben Colbert miniszterek alapítottak, csak az
„erkölcsi és politikai tudományok Akadé-
miája" ujabb (1832) keletű s közeledik az
európai többi tudományos akadémiák beosz-
tásához. III. Napóleon igen szabadelvűnek
találta az Institutben uralgó szellemet s
tősgyökeres újításokat terveit, okul adván
ez intézet „nehézkes gépezetét, mely a je-
lenkor eszméinek meg nem felel," de a ló-
láb eléggé kilátszott az újjá alakítandó aka-
démia tagságra jelöltjeinek névsorából; a
számszerint 200-on felül álló 1500 franc évi
fizetéssel ellátott eddigi tagok közé s he-
lyébe nem az eddigi „nehézkes gépezet"
előtt irányadóknak elismert tisztán az érde-
met szem előtt tartó, hanem egészen más-
nemű érdekek alapján nyerte volna ujon-
czait — egy második s mert látszólagosan
semleges, annál veszedelmesebb alapon
nyugvó senatus lett volna ez — a császár-
ság jól kiérdemült rokkantjainak nyugdíj-
intézete. — Az 1652-ben épült palota tudo-
mányos tanintézetül, majd börtönül s a nagy
forradalom árjaiban „a közjólléti bizottság"
gyülésezési helyéül szolgált, 1795 óta mai
lakói foglalták el termeit, melyek közül a
fő, az ünnepélyes gyűlések terme a középen
emelkedő kupolaépületben van, itt tartot-
ták a Napóleon-napi (aug. 15.) nagy gyűlést,
hol együtt és egyszerre volt látható Fran-
cziaország majd minden szellemi nagysága,
a tudomány és művészet különböző terein
babérokat szerzett oly sok koszorús fő. Em-
lítésre érdemes, hogy az Institut mindig
legnagyobb figyelemmel, előzékenységgel,
valódi kollegialitással viseltetett a mi ma-
gyar tudományos akadémiánk iránt is.

Az Institut öt szakosztályának egyikét
az Académie des Beaux-Arts —• szépmüvé-
szetek akadémiája — képezi, mely a szobrá-
szati s festészeti, a zene s építészeti akadé-
miák egyesüléséből állott elé. A franczia
művészre nézve a kitüntetés netovábbját
képezi, ha a tudomány legjelesebb képvise-
lőivel együtt s közösen használhatja a
„Membre de l 'Institut" (akadémiai tag) ne-
vet. Ez akadémia a tető, mely felé minden
franczia művész törekszik — mint közös
czél felé. Lássuk már a kiindulási pontot, e

i V
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i?eawa:-^4rís(szépmüvészetek oskolája)diszes \ adni. Hosszú, sötétkék kabátjaikban egy rég-
épületét, mig az életben a kettő közti ürt | múlt idő kisérteteiként sétálnak süldögélneküldögélnek
évek, évtizedek hosszú sora, sokszor egy { ezek palotájuk körül, különösen az előtte
élet választja el. Az École des Beaux-Arts a ! elterülő önápolta kis kertjeikben. A palota
képzőművészetek több ágának ápoldája. j előtt nyújtóznak a rokkantak ágyúi, hadi
Elméleti s gyakorlati oktatást nyer itt a < zsákmány szebb időkből, midőn még Bel-
festö, szobrász, építész és metsző egyaránt— j lona mosolygott e nemzet fegyvereire, azon
s pedig nemcsak szakmüvészetében, hanem I ágyuk, melyekből Parissal az örvendetes
ezen felül emelkedő általános miveltségi | eszményeket tudatni szokták, melyekből
szempontból a tudományok majd minden ! közelebbről victoriát — nem lőttek. Van
ágaiban. Az École des Beaux-Arts épen ugy,
mint a Conservatoire de Musique (zene
konservatorium) a zenészekre nézve nem-
csak Paris és Francziaország, hanem az egész
mi veit világ első ilynemü intézetének ne-
vezhető; nem mintha másutt is, pl. Mün-
chenben festést,Drezdában szobrászatot, Ber-
linben építészetet, vagy Lipcsében zenét ki-
tűnően nem tanítanának, hanem mert mind-
ezt s még annyi mást egyesítve talál itt

hatalmas kulturélet

itt 8 porosz, würterabergi, stb. ágyú,
majd elviszi most mindenik a magáét, útját
nem állja senki.

A palota mellett van a Dom des Invali-
des, benne I. Napóleon sirja, ha ugyan az
utóbbi események okozta szégyenében s ha-
ragjában vissza nem költözött Szt.-Helena
szigetére. Oh kis káplár és nagy császár!
mi lett a te Francziaországodból, mily álla-
potba jutott néped, hová sülyedt nevednek
nimbusa! Sírodnál őrt áll az ellen katonája,a miivesz, mintegy

tüzpontjában,
mert csak itt
képes az is-
kolásdiság bi-
lincseiből ki-
bontakozva,
kosmopolita

jelleget ölteni
magára, mert
tudja, hogy

ha Parist el-
foglalnia si-
került (nem
ugyan kiéhez-
tetés által), az
egész világ
nyitva áll

előtte s ha ta-
lán máshol

kevésbbé ara-
tott is sikert, .
egyetlen pári-
si diadal min-
den vesztesé-
get feledtetni
képes.

Végezetül
emlékezzünk
meg néhány
szóval &Bour-
bon-palotáról
nevezett vá-
rosrészről. Ez
Paris hivata-
los és uri része, itt vannak a „nagy ál- i kit annyira megvetettél, oly sokszor meg-
lamtestek" és minisztériumok legfőbbjei-! vertél, — Parisod az ö kezében van, te ma-
nek, itt az idegen követségeknek és ma- gad is foglya vagy, hatalmában s ha akarja,
gas arisztokracziának palotái. E város- kiássa szent hamvaidat s „unter den Lin-
rész foglalja magában a Faubourg St. Ger-' den" pénzért mutogat. De épen mert ez így
maint, melynek uri közönsége csak alig' van ma, s másként volt tegnap, szolgálhat
egy évvel ezelőtt oly gondtalanul élvezte vigaszul arra, hogy még az is, mi ma igy
a napóleoni bibor árnyában aranjuezi nap- i van, másként lehet holnap. A szerencse
jait; a poroszok kissé sprengolták e kompá- ! szeszélyes nő, logikát nála ne keress, — ma
niát, s ez nem a legroszabb, a mit tettek, fölemel, holnap lever, hogy talán akkor di-
fi városrész legszebb s nevezetesb épületei: csöitsen újra fel, midőn rá legkevésbbé szá-
is a Szajna partján emelkednek hosszú sor- ; mitál. A természet gondoskodott, hogy a
ban; itt van az államtanács és föállam- fák égig ne nöjjenek; vége lesz annak a po-
számszék, mellette a becsületrend - légió, rósz gazdaságnak is; az a kérdés csak: ho-
alább a törvényhozó-test s a külügyminisz- í gyan és mikor?Ki ezt megmondaná, nagyobb
terium palotája. Ezek azonban nem tartóz- ' politikus volna magánál — Bismarcknál.

Az Egyesült-államok földmivelési osztálya Washingtonban.

tak azon épületek közé, melyek a bombázás
veszélyeinek közvetlen csapása által „vas-
keresztre" szerzettek maguknak érdemet.

Vessünk még egy pillantást ama nagy-
szerű kupolával fedett palotába, melynek
esplanadeja (gyeptér) a Szajnáig nyúlik le,
Francziaország s a világtörténetnek egy

T. L.

A mezőgazdaság-ügy Amerikában.
Ha azon rendkívül gyors emelkedés okait

keressük, melyet az amerikai Egyesült-Államok-
nál napról napra tapasztalunk, s ha e czélból ez
államok intézeteit veszszük vizsgálat alá, megle-

darabját zárja falai közé. A Hotel des Inva- \ p e t v c állunk meg Washington mellett egy csinos,
lides (rokkantak palotája) ez, mely kapuit i renaissance stylben épült nagy épület olőtt, mely-

nek mansarJ-tetőzetén homlokzata fölött az Egye-
sült-Államok lobogóját látva lengeni, azonnal tu-
datja velünk, hogy itt állami intézet van. Előtte
nagy terjedelmű diszkért, melynek terraszszain a
legszebb műnövények diszlenek, balra tőle egy
320 láb hosszú üvegház, mögötte és körülte min-
denütt nagy terjedelmű kísérleti kertek,melyeken
a világ legtávolibb pontjairól összehordott növé-
nyek tenyésztetnek.

Ez a hires „Departement of Agriculture of the
United States of America" (az amerikai Egyesült-
Államok f'öldmivelési osztálya).

A főépület csiszolt gránit lépcsőzetén fölha-
ladva, pompás előterembe jutunk, melynek fres-
kókkal diszitett menyezetén az amerikai sas ter-
jeszti ki szárnyait, falain pedig az évszakokat, és
az életkort ábrázoló jelképek ragadják bámulatra
a belépőt.

Ez előteremből jobb és balfelől két tágas
folyosó vezet az épület belsejébe, melyben föld-
szint balfelől az elnök, és első titkárának hivatal-
szobái, szemben az elfogadó terem, és több más
hivatalok vannak elhelyezve, az egyik végén a
könyvtár, a másikon a vegyészeti helyiségekkel.
Az emeleten pedig a statisztikai osztály, és kü-
lönféle muzeumok foglalnak helyt.

De mi ez a ,,Departemont of Agriculture,"
tulajdonképen,
kérdi talán az
olvasó.

Ez azon in-
tézetek egyike,

melyek előtt
meglepetve ál-
lunk meg, mint
mondánk, ha az
Egyesült-Álla-
mok gyors emel-
kedésének okai
után vizsgáló-
dunk.

Alig egy
százada még

{1765),hogyaz
észak-amerikai

igénytelen
gyarmatocskák
elkezdtek leráz-
ni magukról a

terhes igát,
mely az anya-
államok részé-
ről nyakukra

nőtt, — és ime
látjuk, hogy ez
üldözöttek te-
lepitvényeiből,

H vadon, de bu-
ja tenyészetü

Ámerikasikjain
hatalmas és ret-
tegett állam fej-
lődött ki, mely-
nek baráti se-
gitségéért ese-
dezett mostnem

rég is a pedig már oly régi Francziaország.
E példátlan gyors emelkedésnek egyik fő-

alapja azon szigorú puritán jellemben keresendő,
mely e szabad államok két tántorithatlan lelkű
alapitójának, Franklinnek és Washington György-
nek sajátja volt, a kiknek tiszta szellemök még
mindig élni látszik nagyszerű alkotmányukban.

E józan eszü, habár körültekintő jellemnek
köszönhetni azt, hogy ez Államoknál az állam
szervezetében több oly részletekkel találkozunk,
melyeket az európaiakéban hiába keresnénk, de a
melyeknél aztán több olyan sincs meg, a mik
nálunk mindenre akadályozólag hatnak, pl. a sok
szükségtelen burcaukratikus czeremoniák.

Ilyen sajátsága az Egyesült-Államoknak a
„Departement of Agriculture," — egy intézet,
mely nem az, a mi nálunk a földmivelési minisz-
térium az országnak, — mert arra sokkal egysze-
rűbb, bonyolulatlanabb szerkezettel bir, hogy sem
a mi chimeráinknak megfelelhessen, — de nem
is egy országos gazdasági intézet, mert annál
sokkal több, hogy a részvétlenség és az állam
által csak terheltetésben részesülve, igy hagy-
nák tengődni mint minálunk; — hogy mennyire
nem, azt hiszszük, eléggé látható abból, hogy
ennek nem 18 — 19,000 frt az évi kiadása, ha-
nem 450,000 ft, tehát több mint nálunk a tulaj-
donképi földmivelési minisztériumé. — Lénye-
gileg tehát ez minisztérium, alakilag azonban

csak egy országos intézőt a földmivelés-ügy eme-
lésére.

Elnöke a u. n. ,,Commissioner of Agricul-
ture," jelenleg Sir Horace Carpon, a ki évenként
az állam elnöke elé terjeszti jelentését az egész
évi működésről. Az intézet személyzete az elnök
hivatali segédjein kivül számos szakférfiaikból áll,
u. m. statistikus, vegyész, botanikus, meteorolog
stb-ből, a kik az ország mezőgazdaságára vonatkozó
minden mozzanatot figyelemmel kisérnek, kísérle-
teket tesznek, a mezőgazdaságnak ujabb és ujabb
magvakat szolgáltatnak stb. Hogy ily működése ál-
tal mily szolgálatot tesz ez intézet az országnak,
képzelhetni abból, hogy pl. csak az uj magvak elosz-
tása által, a minő néha 1.420,000 csomag is külde-
tik szét a kongresszus tagjai által, — a múltévben
körülbelől 30—45 millió dollárnyi termésnöve-
kedést eszközöltetett. A kül- és belföldi mezőgaz-
dasági mozgalmak lelkiismeretes figyelemmel ki-
sérése által pedig azon szolgálatot teszi az állam-
nak, hogy általa a kongresszus folyvást biztosan
tájékozhatja magát az amerikai Egyesült-Államok
életének egyik főága, a mezőgazdaság felől, s igy

121

inkább változnak a dolgok, s mig e miatt azolőtt,
pl. 1847-ben csak 43-rament egéaz éven át a me-
zőgazdasági találmányokra kért pátensek száma,
1867. már több mint 1770-re ment az,sa feltáma-
dott uj szellem következtében egyedül 1868-ban
magában 27 uj folyóirattal nőtt a mezőgazdasági

j lapok száma, s ezek közül pl. a „Rural Ameri-
kán" 20,000, az „Amerikán Agriculturist" pedig
150,000 példányban kelt el.

íme! midőn a kongresszus annyira megtisztelte
a mezőgazdaságot, hogy külön Dopartementot ál-
litott neki, ennek pedig most egy 104,000 ftos
palotát emelt: az egész ország is kezd másként gon-
dolkozni ez eddig kevésre becsült foglalkozásról.

Mikor fogunk mi e nálunk idealistikus álla-
potra eljutni, hogy egy külön földmivelési minisz-
tériumunk s palotánk legyen, — habár mi sem
vagyunk kevésbbé a földmivelésre utalva, mint a
tengeren túli versenytársaink, — és hogy gazda-
sági lapjaink 150,000 példányban keljenek; — de
mikor jutunk azon állapotra is, melyre az Egyesült-
Államok ime 100 év előtt eljutottak?

honnan az ágyú-ütegek vas-korlátja lassanként
kétfelé terjeszkedni kezdett, mig Paris másik
oldalán összeért. Az ágyuk roppant nehezek vol-
tak, ugy hogy a vasutak is sok helyt megromlot-
tak súlyuk alatt.

Az ostrom-ütegek legelőször a keleti oldalon
állíttattak fel, s e helyen kezdődött meg a bom-
bázás is. De az ütegek felállításával várni kellett,
mig a többi készlet is megérkezett. Legelőször
tehát csak az előmunkálatokra kellett szorítkozni.
A Marne-folyó balpartjain felállítandó üteg szá-
mára hidat kellett verni a folyón, hogy az ágyukat
át lehessen szállítani. A szász lovas-hadosztály
700 paraszt-szekeret keritett össze, melyeknek az
volt feladatuk, hogy az ütegek számára szükséges
készleteket az arnouvillei és montmorency-i rak-
tárakból s később a lőkészletet is elhozzák.

Csak rá kell nézni mai képünkre, hogy fo-
galmat szerezzünk magunknak azon nehézségekről
és erőfeszítésekről, melyekkel az ily szállítás ösz-
szekötve volt. Pedig képünk csak üres sánozkosa-
rakat szállító kocsikat mutat, melyek sokkal köuy-
nyebbek egyéb szállítmányoknál. A lovak és a

Porosz sánczkosarak szállítása a párisi ostrommüivekhez.

képesítve van, hogy az ország fel virágzására mindig
a legmegfelelőbb intézkedéseket tehesse, igy pl. e
departementnek köszönhető, hogy a búza- és
gyapot-termelésnél az ujabb időben tapasztal-
ható apadás, mely már 1866-ban a búzánál
30.000,000 mérő volt, — még jókor észrevétetve,
meg lehetett tenni azon intézkedéseket, melyek az
Egyesült-Államokat a válságtól megmentették,
minket, magyarokat pedig az európai piaczokon
levernek, t. i. : a Pacific-vasút, és több vizi utak
létesitése által, melyek az ország még oly őster-
mékenységü belsejét nyitották meg a kereskede-
lemnek.

Különben ez intézet, „Departement' még ma-
gokban ez államokban is valami uj, mert még csak
1862-ben lett a kongresszus egy határozatánál
fogva a „Departement of Agriculture" a kormány
ágai közé bevéve, de hatása máris oly nagy, hogy
mig azelőtt az Egyesült-Államokban is el volt ter-
jedve azon nézet, a mi nálunk még közkelendő-
éégnek örvend, t. i. hogy a mezei gazdálkodás csak
valami oly könnyű foglalkozás, melyre a család
legcsekélyebb tehetségű fiait szánták, moat mind-

A párisi ostrom-öv.
Az ujabbkori haditudománynak bizonyára

egyik legóriásibb műve azon ostromgyürü, mely-
lyel a német hadsereg annyira körülszoritott egy
több mérföldnyi területet elfoglaló s 2 millió
lakossal bíró világvárost, hogy azt keresztül törni
még egy Ducrot bátorságának és vitézségének
sem sikerült.

Ez óriási munkálatot eddig az olvasó közön-
ség leginkább csak eredményeiből ismerte. Azok-
ból a csodás távolságra hordó golyókból s Paris-
nak egy világot megrenditő kapitulácziójából. Az
ostromvonal összeállításáról, részeiről, szerveze-
téről csak a haditudományokban járatos emberek-
nek lehetett fogalma.

A roppant lövegek, ostromágyuk szállítását
Németországból múlt év okt. 9-kén kezdték meg.
Ekkor érkezett a 14 első ostromágyu Weiszen-
burgból Nanteuil-be. Innen hosszadalmas kerülő-
utakon, mert az egyenes utakat még akkor fran-
czia erődök uralták, Paris közelébe hozattak s
első alapját képezték a villa-cambrai-i szertárnak,

kocsisok számára Bron mellett, a hol a keloti hom-
lokzat ütege állt, külön faistállókat állítottak. Decz.
13-án megkezdték az üteg-mellvédek építését, de
a földmunkálatokat csak éjjel, sötétben lehetett
folytatni, nehogy a francziák észrevegyék. A ne-
hézségeket nagyban növelte a nedvos időjárás is,
később pedig a fagy, s nagy kitartásra volt szük-
ség, hogy a munka ezek daczár.i is sikerüljön.

Egy ily üteget ugy kell képzelnünk, mint
egy magas földhányást, mely kifelé lejtős felül,
de alól majdnem függélyes s rendesen oly mély
árokba nyúlik, a milyet csak ásni lehet. Belül
földhányás függélyes, mint a fal s karókkal,
gerendákkal és földdel tömött sánczkosarakkal
van megerősítve. Az ütegektől jobbra-balra futó—
sánezok vonulnak a gyalogság számára. E futó-
sánezok ember magasságnak, csak hogy épen tüzelni
lehet belőlök.

Az üteg földhányásában, a mellvédben héza-
gok vannak hagyva az ágyú számára. E hézag
elől keskeny, befelé pedig tágul. Az ágyuk oly
magasra voltak emelve, hogy az ágyutalp cmoer-
magasságnyira állott s az Agyú csöve alatt egy
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ember kényelmesen elnirhetett. A lőkészletet föld-
alatti, a bombák ellen teljesen ment kazamaták-
ban tárták, s minden két ágyú közé esett egy ily
kazamata, nielybcll az ágyukhoz keresztsáncz
szolgált.

llven volt a németek ostromgyürüje !

Utazások és kalandok a léghajón.
Mint i'ranczia találmányt, a lég-hajózást a

franeziák űzték legtöbb előszeretettel, A Mon-
golfier és Charles, Pilatre do Rozier és Blanchard
nevek a léghajósok sorában első helyen állnak. A
minő szerkezetet ők a léghajónak adtak, ugynn-
azzalbir az — a gyeplő kivételével, melyet Green
toldott hozzá, — mai napig is. A léghajónak egyéb
készülékeit: a hálót, csolnakot és horgonyt Char-
les teremte. A calais-i múzeumban őrzik azt a
léggömböt, melylyel Blanchard 1784-ben a csa-
tornán átkelt. Ez a mai léggömbökhöz egészen ha-
sonló, csupán a csolnak tűnik ki, mai nap már
nem igen szokásos diszitményeivel.

A léghajósok közül Green tett legtöbb légi
utat. 1824-ben, IV. György koronázásakor szállt
tol először, s a következő 36 év alatt 1400-szór
bizta életét a léghajóra. Mint gyakorlati léghajós,
valamennyi e veszélyes szakmával foglalkozó ver-
senytársát fölülmúlta; de fájdalom, nem birt a
kellő tudományos készültséggel, mely a megbíz-
ható légköri észleletekhez; szükséges lett volna. A
fölszállás gyorsaságát illetőleg, számos tapaszta-
latai folytán alaposnak vehetjük állításait. Sze-
rinti1 a léggömb közép gyorsasága 40 kilométer
óránként. Háromszor légliajózta át a csatornát;
kétszer zuhant a tengerbe, s átélte mindazon ka-
landokat, melyeknek egy léghajós csak ki lehet
téve. Híresek azon légutjai, melyeketa 40-es évek
közepi'n Rush-sal együtt tett. A ,,Nassau" nevű
léghajóval Londonban szállt föl, s a nassaui her-
czegségben ereszkedett lo a földre. Green a lég-
gömbre ügyelt föl; kísérője pedig észleleteket
gyűjtött a légsulyról különböző magasságokban.
Ataíános figyelmet gerjesztettek e légi utak azon
drámai események által, melyek azoknak tartamai
alatt előadták magukat. Egyik légi útközben a lég-
gömb egyszer csuk leereszkedett, épen midőn a ten-
ger fölött lebegtek. Ácsolnak a hullámokba merült,
de a siöinb föntartá magát a viz fölött, s a jó erős
szél által tova sodortatott. Mintha egy uszályhajó
vonta volna őket, Green es líush, kik utazásukat
a légben kezdették, a vizén vitettek a mentő par-
tok felé.

Midőn Angliában az egyes tudományos czélu
légi utak helyett, minőt Biot ésGay-Lussac 1804-
ben tettek, rendszeres légi utakat terveztek tu-
dományos czélból, a tapasztalatdús Green köz-
reműködését vetíck igénybe. A terv az angol
természetvizsgálók gyűléséből indult ki, mely
1858. Leodsben tartatott. Egy bizottságot válasz-
tottak, melynek legnevezetesebb tagjai voltak sir
John Ilerschel és Airy csillagászok, Tyndall ve-
gyész, Fiszroy tengernagy és meteorolog, Gassiot,
mely utóbbi a villanyosságról irt művei által tette
magát ismerotessé. Az első utazást Green rendezé,
de nem lett belőle semmi, mert a „Nassau" lég-
gömb a megtöltéskor nagy repedést kapott, s a
gázt kiboesátá. Egy másik, legalább 13-szor hasz-
nált léggömb is alkalmatlannak bizonyult be;
igy tehát egy ujat készitettek, mely 90,000 köb-
láb gázt volt képes befogadni. E léghajóval indult
ki (ilaisher természettudós és Coxwell léghajós
1862. szept. 5-dikén, mely légi wt azon magasság
folytán, melyre emelkedett, egyike a legnevezete-
sebbeknek. Az indulás az első déli órában 15. C.
fok meleg alatt történt. 1609 fméternyi magasság-
ban a meleg már 5 fokra esett le, s 10 perczczel
később a léghajósok oly sűrű felhőkbon találták
magukat, hogy átalában épen semmit sem láttak.
Itt egy ágyulövéshez hasonló hangot hallottak,
melynek származása felől a földre visszajöttökkor
sehogy sem tudtak maguknak fölvilágositást sze-
rezni. Lassanként megvilágosodtak a felhők, s egy
pillanat múlva már a legnagyobb fényözönben lel-
ték magukat; a nap ereje rendkívüli volt, s fokozta
a kék égnek vakító csillogását. Fölöttük nem volt
egyéb, mint az azúr égbolt, alattuk pedig egy átlát-
hatlan felhőréteg, melyből hegylánczok és havas
csúcsok emelkedtek ki. Grlaisher e csudálatos fel-
hőtájképet le akará fényképezni, de nem sikorült,
mert a léggömb igen gyorsan emelkedett s fölváltva
majd jobbra, majd balra ingadozott.

Egy óra s 21 perczkor 3218 méternyi magas-
ságra emelkedtek, ugy hogy az emelkedés közép-
gyorsasága 200 métert tett perczenként. A higany

0-ra szállt alá, a knegő rendkívül száraz volt. A
felhők közt támadt nyilasokon át meglátták a
földnek egyes darabjait. Egy óra s 28 perez körül
4800 méternyire voltak a tenger szine fölött. E
Mont-Blanc magasságát 25 perez alatt s minden
erőfeszítés nélkül érték el. A megnedvesitett hév-
mérőnjég kezdett képződni. Egy óra 39 perczkor
6437 méternyire, a Chimborasso magasságában
voltak, s a névmérő 13 fokra szállt le 0 alatt.
Minthogy folytonosan szórták ki a homokot, 10
perczczel később a Davalagiri magasságán voltak,
hol a higany 18" 9. esett le.

.,Idáig, — mondja Glaishcr — észleleteimet
nehézség nélkül folytathattam. De nemsokára sem
a higanyoszlop állását, sem órám mutatóját, sem
a műszereimre alkalmazott jelző vonalokat nem
birtam fölismerni. Coxwell urat akartam meg-
kérni, bogy a számok olvasásában segitsen, de ő a
kötelek rendbehozásával volt elfoglalva, a me-
lyek a szellentyűre fonódtak. Figyelmemet a ba-
rometrumra forditám, s láttam, hogy 29,000 láb
magasságot mutat. Kevéssel azután jobb karom-
mal, mely eddig teljesen megtartá erejét, az asz-
talra akartam támaszkodni; de karom fölmondá
a szolgálatot, s midőn belkaromat akarám hasz-
nálni , az is meg volt bénulva. Most testemet
akarám mozdítani, de csak kis mértékben sikerült
az, s e mellett ugy éreztem, mintha egyetlen egy
taggal sem birnék. Egy ujabbi kísérletnél fejem
balvállamra hanyatlott. Még egyszer megakarám
mozdítani testemet, de karjaimat már fölemelni
sem birtam. Fejemet csak egy pillanatra tudtam
fölegyenesiteni , azután ismét leesett. Szemeimet
Coxwell úrra függesztve, ki még mindig a gyű-
rűben ült, előre hajoltam; hátgerinczem s nyak-
csigolyám megtartá hajlékonyságát, mig karjaim-
s lábaimnak nem voltam többé ura. Nemsokára
éreztem, hogy minden mozdulás lehetetlen , s
Coxwell urat is már csak igen homályosan látom.
A mint őt megakarám szólitani, nyelvem megta-
gadá a szolgálatot. E pillanatban sűrű sötétség
vett körül; a látideg hirtelen elveszte erejét. Ön-
tudatom teljes birtokában voltam; agyam oly
tevékeny volt mint bármikor. Azt hittem, szél-
hüdés ért, s halálomat bizonyosnak képzeltem, ha
gyorsan le nem bocsátkozhatunk. A következő j
pillanatban elvesztem eszméletemet; ugy éreztem, i
mintha elalvóban volnék. Ha vájjon előbb hallí- !
sómat is elvesztém-e , azt nem tudom, mert 6 — 7 |
angol mérföld magasságban, melyben mi voltnak, |
nem hallatszik semmi hang , s föltétlen csönd |
uralg.

Már nem is adtam életjelt, midőn a „légmér-
séklet" „észlelet" szavakat hallottam, s némileg j
föleszmélni kezdtem. Tudtam, hogy Coxwell ur J
beszél velem, s igyekszik engem életre hozni. !
Hallásom és öntudatom ismét megvolt, de látni
még nem láttam, szintúgy beszélni, s magamat <
mozditani sem voltam képes. ,,Próbálja meg, — j
monda Coxwell, — próbálja meg csak." — Most,
de még nagyon halványan, megláttam a műsze-
reket s a legközelebbi tárgyakat. Fölkeltem, s ugy
tekintek körül, mint a ki lázas álomból ébred föl.
„Eszmélet nélkül voltam!" — mondám társamnak.
„Persze , és csaknem én is ugy jártam!" —
monda Coxwel, s elbeszélé, hogy oda fönn az ő ke-
zei is fölmondák a szolgálatot s hónalján eresz- !
kedett le a csolnakba. A szellentyűt ki kellvén
nyitni, a zsineget fogaival ragadta meg.

A magasság, melyre a léghajósok saját ész-
leleteik és számításaik szerint eljutottak 17,000
méterre , vagy is körülbelül 37,000 angol
lábra tétetik. Ily magasságú hegy nincs a földön;
a legmagasb pyrenaei csúcsot a legóriásibb Hima-
laya csúcsra kellene tenni, hogy a 37,000 lábnyi
magasságot elérjék. Az emelkedés perczenként
308 méternyi roppant sebességgel történt; a le-
szállás majdnem kétszerié nagyobb sebességgel
(610 méter perczenként). A magukkal vitt hat i
galamb közül egy elhalt; egy másik annyira el-
veszte erejét, hogy a csónakban kellett hagyni.
Az első, melyet elbocsátottak, 4807 méternyi ma-
gasságban próbálta meg az elrepülést, s mint egy
papirszelet, ugy hanyatlott alá. A másik föntartá
magát a magasban, s erőteljes kör-röptöket tett.
A harmadik, melyek 8048 méter magasságban bo-
csátottak ki szerencsét próbálni, mint egy kődarab j
zuhant alá s hirtelen eltűnt szem elől. Az utolsó '
galamb okos állat volt. A helyett, hogy elrepülne,
leült a léggömb tetejére s megtartá helyét mind-
addig, mig közel nem értek a földhöz; ez volt az
egyedüli, mely ismét meglátta a galambduczot.

Ledlar közeiébon, egy nagy rétségen eresz-
kedtek le az utasok. Glaihser tökéletesen helyre-
állt, s még 8—9 angol mérföldet képes volt gya-
logolni egy húzómban. Az utazásnak legérdekesebb

meteorológiai eredménye volt egy meleg légréteg
fölfedezése, mely mintegy 6700—7000 méternyire
a föld felett két hideg légréteg közé hatolt be.

(Folyt, köv.) *

i megkapná az ezüstöt a bankból, s a kellő időre
nem lenne készen vele, s nekem kellene kifizet-
nem ; akkor aztán nekünk kettőnknek perleked-
nünk kellene, s igy hát sokkal jobb, ha a pörölést
elvégezzük most, a mig a pénz az én zsebemben
van."

adomák és jellemvonások a
életből.

skót

— ütan Ramsay könyve. —
(Folytatás.)

A következő adoma a franeziák s azok nyelve
iránti előítéletet mutatja, a mint az még a leg-
utóbbi nemzedékben megvolt. A hosszú franczia-
háboru alatt két stranraeri öreg úrnő ment a
templomba. Az egyik mondja: „nem csodálatra
méltó-e, hogy a brittok győztek a legutóbbi csa-
tában a franeziák fölött?" „Épen nem — viszonzá
neki a másik — nem tudja ön, hogy a brittek
imádkoznak, mielőtt az ütközetbe mennének?" „De
hát a franeziák nem épen ugy imádkozhatnak ?"
— „Eh! ugyan ki érthetné meg őket!?"

A nevezett úrnők egyenes bánásmódjára le-
gyen itt még egy példa. Egyik közülök, korra és
állásra nézve egyaránt tiszteletreméltó, épenköny-
nyü hord-székében ült, midőn a presbyteri egyház,
lelkészét látja közeledni, a kiről tudta, hogy
valami adakozást kér. Az úrnő nem igen sze-
rette az ilyen kéregetéseket, s másfelől jakabpárti
lévén, nem szerette a presbyteri egyházat sem.
Midőn a pap belépett, a nő fejével üdvözölte, s a
pap előzékenyen szólott hozzá: „Tessék maradni,
ne keljen fel asszonyom!" „Felkelni! — viszonzá
az úrhölgy — nem kelnék fel karszékemből ma-
gáért György királyért sem, nem hogy még egy
whig papért." Ez elég egyenes beszéd volt, de a
maga sajátságos egyenességében még eredetibb
volt a fuvaros felelete, a kitől kérdezték, hogy
mikor ér a városba: ,,ott lesz hétfőn, ha isten és
az idő engedik; kedden bizonyosan, akár engedik,
akár nem."

Az adomáknak még csak egy osztályáról
szólunk, a melyek a tulajdonképeni skót élez- és
humorból erednek, s mely humornak magva sok-
szor egy kifejezésben, vagy váratlan fordulatban,
sokszor a helyzetben s körülményekben rejlik.
Ilyen, mikor az utazó kérdezte a mezőn a parasz-
tot , hogy jól megy-e Dunkeld felé. Az ember,
fajának tudakozódó természeténél fogva kérdi az
utastól, hogy honnan jön ? „Mit tartozik az önre?"
— feleié kissé élesen a kérdés által megsértett
utas, — mire a paraszt nyugodtan feleié: „Az ép
oly kevéssé tartozik rám, hogy hova megy az ur"
—• s nem lehetett belőle többet kivenni. Egy má-
sik utazó panaszkodott a gyorskocsin társának,
hogy az ő ülése csupa lucsok. Felnéznek a kocsi
tetőre s látják, hogy azon jókora lyuk van, s ott
csurgott be az esővíz. A legközelebbi állomáson
a haragos gentleman előhívja a kocsist, s mutatva
neki a tetőn a lyukat, keményen lehordja az ilyen
rendetlenségért. De minden elégtétel a mit a ko-
csistól nyert, annak nyugodt feleletében állott:
„bizony, sokan panaszkodtak már a miatt a lyuk
miatt."

A gyermek-humornak egyik igen jó példája
a következő. A gyermek meglehetősen el volt
kényeztetve; tulajdonkép a szülői semmit sem
tudtak tőle megtagadni. Egyszer épen a társalgó-
ban volt, midőn az ebédet jelenték, s bár ebédelt
előbb, megkötötte magát, hogy ő is lemegy ebé-
delni a vendégekkel. Anyja ellenezte, de a gyer-
mek nem tágított s fenyegetve monda: „ha le nem
visznek: majd megmondom." Az apa a békesség
kedvéért azt mondta, vigyék, s a gyerek az anyja
mellé ült. Midőn észrevette, hogy mindenki ka-
pott levest, csak ő nem, követelni kezdett és újra
fenyegetődzött: „ha nem adnak, hát megmon-
dom." így kapott levest, és kapott egyebet is,
folytonosan követelvén, s hozzátevén az ijesztő
„majd megmondom"-ot. Végre a borra került a
sor, de itt az anya szilárdan állt és megtagadta
tőle, mint a mely rósz a kis gyermekeknek. Ekkor
a kis erőszakos végre hevesen kitört: „no hát
megmondom azért is — orditá — hogy az én uj
nadrágom az ócska függönyökből van csinálva."

Lanurkshireben élt egy Hamilton nevű kü-
löncz ember. Egyszer valamelyik szomszédja kérte
fel, hogy irjon alá jótálló képen egy 20 ftos váltót.
„Nem én; azt nem tehetem." „Miért nem, jó uram,
másokért már elégszer megtette ön." „Ugy ám,
Tamás, de sok kerék van a világon, a melyiknek
forgásáról maga nem tud sommit; nem tehetem."
„Ez igen gyenge ok a megtagadásra, uram." „No
lássa Tamás, ha én alátenném ennek a nevem, ön

Athol herezog, kinek magának nem volt csa-
ládja, találkozik egy reggel kertészével, kinek
nejéről tudta, hogy reményteljes állapotban van.
Kérdezvén tőle, hogy mikép van Margit ma, az
ember elmondá, hogy azon reggel szült ikreket.
Mire a herczeg megjegyzé: „Ne búsulj, Donald ;
tudod, hogy a jó isten soha sem küld magzatokat
ennivaló nélkül." „Az lehet, kegyelmes uram —
viszonzá Donald, — de azt hiszem, hogy a gond-
viselés néha tévesztést csinál, s a gyerekeket az
egyik házhoz küldi, az ennivalót meg a másikhoz."
A herczeg megértette a ezélzást, s még az nap egy
tías tehenet ajándékozott a kertésznek.

Sok adoma van a skótok között a házigazdák
fösvénységéről is. Igy mikor egy ilyen vádolta az
inast vendégség után, hogy részeg: „Bizony uram,
bár csak az volnék!" — volt a eseléd szomorú fe-
lelete. — Egy másik fösvény háznál egy úriember
tudakozódott a mindenesnél egy eb után, melyet
nemrég ő ajándékozott az urnák. A mindenes egy
sovány agarat mutatott neki, mire a gentleman
monda: „Nem, nem, az eb, a melyet uradnak ad-
tam, kövér vizsla volt, s nem agár." „De uram, —
viszonzá nyugodtan a mindenes — akármilyen
kutya agárrá lesz itt, ha soká itt lakik."

Egy falusi pap, midőn beköltözött parochiá-
jába, elhatározta, hogy maga fogja mivelni földjeit.
A szomszéd birtokos szívesen fölajánlá neki, hogy
egyik darab földjét megszántatja, s igére, hogy
rövid időn elküldi Jánost egy ekével és két lóval.
„Ha kimegy ön, uram, a földre — tanitá a gazda
a papot — János rendkívül büszke lesz rá, ha pír
szót szól ön neki, hogy ugyan szép nap van, vagy
más efélét; de — tévé hozzá nagy komolysággal
— ne szóljon ön neki egy szót se a szántásról és
vetésről, mert János ugyan ostoba teremtés, de
szántott és vetett egész életén keresztül, s egy
pillanat alatt megtudja, hogy ön egyikhez sem
ért. S ha egyszer — folytatá az éles eszü gazda
— arra rájön, hogy ön mitsem ért a szántáshoz és
vetéshez, bizonyosan azt fogja gondolni, hogy
egyébhez sem ért."

A következő is eredeti módja a papi fizetés
megbecsülésének. Egyr angolországi majoros ment
egy skót gazdával a templomba, s kérdezte tőle,
hogy mennyi lehet itt a papok fizetése. „Oh az jó
fizetés; nagy részénók van 300 forintja évenként."
„De azt hallom — folytatá amaz — hogy sok ezek
közül a skót papok közül nagyon szegénven van
ellátva." „Azoknak bizony elég van, tökéletesen
elég; ha több fizetésök volna, minden idejöket az
venné igénybe, hogy azt elköltsék."

(Vége követk.) Baráth Ferencs.

Az arab udvariasság.
A föld ismert nemzetei közt legudvariasabb

az arab. Azok, kik köztök több időt töltöttek,
százféle áldás és üdvkivánatot sorolhatnak el. Igaz,
hogy ez üdvözlések: „Allah nevelje a te termete-
det,1' továbbá „ne ismerje gyomrod az éhséget"
stb. mindig valami kérelemre vonatkoznak, mert
a ravasz arab nagyon követelő, s nagyon jól tudja,
hogy kerítse hálójába a hizclgésnek örvendő em-
bert. „Annak, ki szamáron utazik," igy tanít egy
példabeszéd, azt kell mondanod: „uram, szeren-
csés utat tégy lovadon." Egy másik azt tanácsolja:
„a kutyától se sajnáld a csókot, mig el nem éred
•czélodat." Hogye példabeszéd horderejét teljesen
megértsük, tudnunk kell, hogy az araboknál a
kutya tisztátalan állat, s ha esetlegesen hozzá ér,
a mosódást több izben kell végeznie.

Bármily bőkezű légyen is az arab ilyen üd-
vözletekben „adjon teneked Allah ezeregy tevét,"
mig nem teljesíted kérelmét, légy elkészülve arra
is, hogyha későbben, mikor már nincs szüksége
rád, találkozik veled, igy fogad: „ob ismer téged
s nem én."

Az arab nem tartja magát lekötelezve a hi-
tetlennek fogadott ígérete által, s az arab modor
ogyik nevezetes jellege, hogy udvariasságuk nem
szorítkozik bizonyos osztályokra, mert annak leg-
finomabb vonásait szegény és gazdag, nemes és
paraszt egyaránt ismeri.

Renan észrevétele szerint nincs nemzet e föl-
dön, hol oly csekély különbség lenne az értelmi
miveltség s méltóságos magatartás kö,-;t, mint az
araboknál. Mikor mint kérelmező jelen meg szul-
tánja, scikje, basája előtt a legszegényebb arab,

felsőbbjének bátran néz szemébe. „Allah is ugyan-
azon szemmel nézi a ezédrust és az izsópot," s
Allah a láthatlan tanú, a kiről az arab azt hiszi,
hogy jelen van élete minden cselekvényénél. Akár
eszik, akár iszik, alszik vagy utazik, mindenben
Allahrautal; s valóban Allaht lehet az arab jó
modora, s udvariassága forrásául tekintenünk.

E szerint az arab modor azt követeli, hogy
az ember csinosan öltözködjék; élete minden tet-
tében jámbor legyen. Vallása által elrendelt mo-
sódásokat szabályszerüleg kell teljesitenie, fejét
hetenként egyszer megborotválnia, szakáilát meg-
hagynia bizonyos meghatározott hosszúságig. Ba-
juszát csak felső ajkáig szabad meghagynia, ne-
hogy evés közben elpiszkolja ruháját. Körmére
gondosan kell ügyelnie, sohasem szabad leharap-
nia, hanem vigyázva vágja le, s a levágott részt
sem szabad könnyelműen eldobnia, hanem vagy a
tüzbe dobja, vagy temesse el, mert a köröm az
arab babona szerint szentelt tárgy.

Ha az időről beszélsz, vigyázz, nehogy hatá-
rozottan igy szólj : „holnap jó vagy rósz idő lesz."
Mert mit tudhat a nyomorult porhalandó jósolni
az időről? Azt csak isten teheti, ennélfogva csak
igy koczkáztathatják véleményüket: „holnap
szép idő lesz, Inshallah," azaz: ha isten is ugy
akarja. Még azt sem szabad mondani: „holnap a
vásárba megyek," oda kell tenni az „Inshallah"-1.
Az arab rege szerint az oroszlán egy izben szemlét
tartott a hatalma alatt álló állatok fölött. „Inshal-
lah," így szólt, „én botlás nélkül elragadhatok
egy lovat. Inshallah én elragadhatok egy bornyut
is, s a legkövérebbel is nyargalok." De mikor a
juhhoz ért, elmulasztotta az Inshallaht fölemlí-
teni, s ezóta (legalább igy szól a hitroge) az orosz-
lán nem ragadhatja, el a juhot. A tény pedig az,
hogy a juh gyapját nem igen szereti szájában.
Minden fölkiáltást, mit bámulat vagy csodálkozás
idéz elő, ezen kifejezésnek kell megelőznie: „Istené
legyen a dicsőség!" „Sebahan Allah." S egy jóra-
való arab sem kezd semmi vállalat kiviteléhöz,
mielőtt a Bismillaht el nem mondaná.

Ha egy már elhunyt jeles egyénről beszél,
szüntelen neve mellé teszi:,,isten legyen irgalmas
hozzám," „Allah inhhamon." Viszont ha oly
egyénről kérdezősködik, ki már meghalt, do halá-
lozásáról a kérdezőnek tudomása nincs, nem sza-
bad röviden igy felelni: „ez és ez meghalt," ha-
nem igy, „Allah legyen irgalmas hozzá."

Az arabtól ne kérdezd soha életkorát, arra
nem igen szeret gondolni, s elkövet mindent, hogy
születése napjának emlékei eltöröltessenek; sza-
kála előbb-utóbb sószinüvé válik, ez majd ugy is
komor gondolatokat ébreszt föl benne. Az arab
sátorában meg ne dicsérj egy lovat, gyermeket,
vagy bármi tulajdonát a nélkül, hogy ne mellé-
keld ez üdvkivánatot: „Allah áldása nyugodjék
meg rajta," vagy „légyen az megáldva élted hosz-
szabbitása s Allah védelme által." Ha igy nem
cselekszel, neveletlen vagy irigy embernek tekin-
tetei, sőt azt is fölteszik rólad, hogy rósz szemmel
nézvén a csodált tárgyra, a gonosz figyelmét fel-
költőd, s szerencsétlenséget hozasz a családra.

Ha egy arab bizonyos társaságban elbeszéli
álmát, minden illemtudó rögtön rákiáltja: „a mi
benne jó s kedves volt, nyerje meg Allah tetszé-
sét," vagy is, „legyen az jó előjel."

Ha valami szerencsétlen fölött sajnálkozol:
„Inshallah te már sohasem látsz több bajt," azaz:
„lefizetted tartozásodat a szerencsétlenségnek."

A fürdőből kijövő ismerősöddel találkozva,
igy üdvözöld: „légyen e fürdő reád olyan hatású,
mint a Zemzom fürdőjének vize." S az, ha jól ne-
velt férfiú, így válaszol: „Inshallah , légy sze-
rencsés."

Ha a borbély lenyírja az arab fejét, igy szól:
„egészségére a borotvállást." S erre a válasz igy
hangzik: „Allah áldása reád."

Munkás mellett menve el, igy kell köszönte-
ned „Allah adjon teneked erőt." A válasz ez lesz
rá: „legyen Allah kegyelmes napod szerzőihez."

A gyertyát sohasem szabad elfujni, mert a
világosság az istenség látható jele, s nem illenék
azt megfertőztetni tested romlott lehelletével, ha-
nem a kéz gyors mozdulatával kell azt eloltani.

Ha meg akarsz szabadulni valami szemtelen
tolakodótól, kérelmét türelemmel hallgasd végig,
s ekkor igy szólj: „Allah majd feléd fordítja or-
czája fényét", s ha az illető jó muzulmán, akkor
megelégedve koll eltávoznia.

Az arab férfiatlan tulajdonnak tartja a kíván-
csiságot ; meg nem állana az utczán, hogy a járó-
kelők beszédére figyeljen. Nem tánezol, nem
játszik hangszeren, nem kártyázik, mert minden
szerencsejátékot betilt a Korán. Az arab időtöl-
tésből sohasem sétál, ha jár-kél, mindig valami

itulok vezérli lépteit; legjobban szeret csendesen
ülni, s ha látja a járkáló keresztyéneket, gúnyosan
mosolyogva mondja: „ni! ni! a hitetlenek őrjön-
genek." Még lóra is csak akkor ül, ha dolgai
hívják, vagy valami ünnepély követeli. — Sőt ha
megy is, mindig lassú léptekben hala'l, s beszéde
is lassú és halk mint menése, mert a Korán igy
szól: „lassan járj és halkan beszélj, mert nincs
boszantóbb, mint a szamár orditása.1'

Egy híres arab észrevétele szerint: „számos
az ember vétko, de megmenekülhet a bajból, ha
t. i. okosan beszél." Ugyanez mondta ezt is : „A
ki nem mondott szónak még ura vagy, de a kimon-
dottnak rabszolgája lettél."

Ez a hallgatag, komoly s udvarias arab nép
nagyban üzi a rablást; de mig sátorában vagy,
nem félhotsz semmitől, sőt unszolva kinálja, a mi
házától kitelik, de ha tul vagy sátora kezében
„szerencséd a markodban van," mi azt teszi, hogy
gazdád, ki tegnap megvendégelt, sátorán tul már
másnap reggel leoldozza podgyászodat lovadról, s
ha nem engedsz neki „a puskapor szólal meg" s
Allah legyen irgalmas neked.

. K. 1. K.

Nemzeti színház.
„Nők az alkotmányban." Eredeti vigjáték 3

felvonásban. Irta Tóth Kálmán.
E vigjáték kezdete sokkal többet ígér, mint

a mennyit bonyodalma és kifejlése valósít. Az cx-
pozitió és a bonyodalom megindulása , szóval az
első felvonás érdeket költ, melyet fokoz az a kö-
rülmény is, hogy szerző a magyar életet kivánja
rajzolni, s ugy szólva, napjaink tükrét felmutatüi.
Azonban a más két felvonásban az érdek mind in-
kább csökken. A bonyodalomban kevés a benső
kényszerűség, a lelemény szegényes s a kifejlés
már a második felvonásban megtörténik, annyira,
hogy a harmadik annak csak mintegy bővebb ma-
gyarázatát és toldalékát képezi. Szerző cselekvénye
hibáit és hiányait néhány genreképi jelenettel
igyekszik fedezni, s valóban ezek a legérdekeseb-
bek is a két utolsó felvonásban, a mennyibon né-
hány jó vonást és ötletet találhatni bennök.

A mi a jellemrajzot illeti, a főszemélyek leg-
kevésbbé sikerültek. Inkább a szerző ezélzatainak
gépszerü eszközei, mint eleven, élő alakok. Mind
Krisztina, mind Bánfalvy csak az első felvonásban
látszanak fejlődni és küzdeni egy bizonyos irány-
ban, aztán más felé csapnak; átalábanjellemökkel
bajosan jöhetni tisztába.

Bánfalvyt az első felvonásban ugy rajzolja a
szerző, mint egy becsületes és józan eszü birtokolt,
ki nem ért ugyan a politikához, nem is akar bele
elegyedni, hanem azért igen jó gazda, tapasztalt
ember, ki jól ismeri a köznapi élet reális oldalait.
Neje képviselővé választatja, feljő Pestre s itt
mint politikus elég okos ember, de gazdasági és
üzleti dolgokban oly gyermekké válik, hogy egy
szédelgő vállalatba hanyat-homlok bele rohan. S
o szédelgő vállalat teljességgel nincs ugy rajzolva,
hogy csak egykissé szemos embert is megszédithes-
sen. Sőt ellenkezőleg az egész patkógyár vállalata
mind eszmében , mind kivitelben meglehetős
otromba tervnek látszik. Bánfalvy a második fel-
vonásban nemcsak jelleméből zökken ki, hanem
egyszersmind megszűnik komikai személy lenni.
Az első felvonásban komikaivá teszi gyöngesége,
midőn akaratja ellenére képviselő lesz, mert nem
tud ellőne állni neje zaklatásaínak, s a választási
mozgalmak meglepetésétől nem képes máskép sza-
badulni. Azután csak egy jámbor ember,kit inkább
szánunk, mint nevetünk. Bele esik ugyan még
egy pár komikai helyzetbe, de nem a maga jó szán-
tából, hanem a szerző souverain akaratja szerint.

Krisztina az első felvonásban sok ügyességet
és orélyt tanúsít, do később épen oly ügyetlen-, mint
erélytelenné válik. Ellankad s az akadályokkal
többé nem igen száll szembe. Ezért a folköltött
érdeket nem képes feljebb fokozni. tTgyanezt
mondhatni Szeleyről is, ki szóval nagy cselszövő
lehet, de tettben oly ügyetion, hogy az első aka-
dályra oda hagyja a csatatért.

A többi személyekben is inkább egy-egy jól
talált vonást fedezhetni fel, mint a cselekvény
kapcsolatában kikerekitett jellemet. A báró leg-
inkább egy pár phrasissal és orhanggal jellemez-
tetik. Ilka elmosódott alak és több benne a libaság,
mint a kellem. Bercsey obligát becsületes ifjú és
vitéz honvéd, de költőileg ke vesse érdekes. A mel-
lékszomélyek sokkal sikerültebbek, a mennyiben
könnyedebb biztossággal s kevéssé követelőn jel-
lemezvék. Borbócs minden tekintetben legjobb
alak az egész műben. , .-

A mű átalában véve tetszett, s ezt nom m»-
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nyai és hibáinak köszöni, hanem néhány jó olda-
lának, melyeket mi ie örömest méltánylunk. Elő-
ször a szerző az előttünk hullámzó életből igyeke-
zett meríteni, oly körből, hol a magánélet a poli-
tikaival érintkezik, s igy már maga a tárgy érde-
keltséget költött fel; másodszor néhány sikerült
mulatságos jelenetet nem tagadhatni meg a műtől,
bárha mint egész nem is sikerül, és végre az egész
vigjátékot bizonyos derült, minden fanyarság nél-
küli szellem lengi át s épeu nem akart kirivó
iránymű lenni. Jj>-

Egy mészárszék az ostromolt Pa-
risban.

Rajzunk egy párisi huspiaczot mutat az os-
trom utolsó napjaiból. A kövér ökör-czimerek he-
lyett czifrán fólcziczomázott, de annál soványabb
kutya- és macskaczombok ingorlik a járókelők
étvágyát; a boldogabb idők tarkabarka tollú
kappanjai és egyéb szárnyasai helyett gondosan
lenyúzott macskák díszelegnek a mészáros kira-
katokban, mig a legyilkolt állatok bőre — talán
étvágygerjesztőül — oda van függesztve a boltok
elébe. A tollas jószágok ketreczeit kutya lakosság
foglalta el. Ha egy-egy éhes vevő véletlenül azt
a kérdést merné koczkáztatni, hogy hát valami
másféle hus nem kapható-e ? — a vastag mészá-
rosné azzal a keveset igérő arczczal, mely képün-
kön látható, bizonyára ugy felelne: „Nous n'avons
plus que 5a, Monsieur!" (nincs más-
félénk, uram!) Bár a kutyahust
nem szerették annyira mint a
macskáét, azért e hű állatok húsa
is oly drága volt, hogy fontjáért
az ostrom utolsó napjaiban 2, sőt
2 !/2 frankot is örömest megadtak.
A végén annyira hozzá szoktak
Parisnak bizonyos osztályai a ku-
tya- és macskahúshoz, hogy egy
nemzetőr valóságos veszekedést
kezdett egy mészárossal, ki a ka-
pituláczió után tisztességes mar-
hahúst kezdett árulni. Egy keres-
kedő pedig a szent Jakab utczában,
ki nem várta, hogy az ellenséges-
kedés oly hamar félbeszakadjon,ezt
irata boltja fölé: „Bámulatos ál-
dozat és potomság" és nagy meny-
nyiségü kutya-, macska- és pat-
kány-készletét tetemesen leszállí-
tott árakon pazarolta el.

Természetes, hogy a különböző
élelmi szerek piaczán az életreva-
lóbb kereskedők égre kiáltó zsa-
rolásokat és visszaéléseket követ-
tek <1. Ismerték hatalmukat és a
vevő kénytelen volt szeszélyeinok
alá rendelni magát vagy pedig
üres kézzel távozni. Különösen a
veteménykereskedők voltak tulkö-
vetelők s a szegényebb osztály nem
a leghizelgőbb czimokkel és Ígéretekkel traktálta
őket, mikor egy kis hagymáért 50 centimet
és egy vékony, sovány murokért vagy petrezse-
lyemért 5 — 6 sou-t elkértek. Bárki azt hitte
volna, hogy 0 hallatlan kapzsiságért keserves
számadásra fogják vonni az illető kereskedőket
előbb-utóbb, de a párisi köznép nem haragtartó és
könnyen feledni tud minden hantáimat, legfeljebb
a kis kereskedőkön boszulja meg magát, kik sze-
gény nsszonylétökre napról napra vásárolják be
készletöket, holott a szerfölött magas áraknak
csakis a nagykereskedők voltak okai. A fegyver-
szünet és kapituláczió után az élelmi szerek árai
természetesen sokat csökkentek.

K szomorú napok, bárha roppant nagy áldo-
zatok árán is, most már elmultak Parisra nézve,
de a „világ fővárosa" — mint a franczíák nem
épen ok nélkül Parist nevezni szokták — a leg-
borzasztóbb nélkülözések hősies kiállásával ismét
uj babért tűzött homlokára és megmutatta, hogy
nemcsak a finom, elpuhitó élvezetek, hanem egy-
szersmind az önfeláldozó férfias elszántság ha-
zája is tud lenni, ha kell.

mokat mutatnak fel: 1870. nov. 13-tól 19-ig, az
ostrom első hetében meghalt 2064 egyén, a 2-dik
héten 1926, a 3-dik héten 2023, a 4-dik héten
2635, az 5-dik héten 2728, a 6-dik héten 2732, a
7-dik héten 3280, a 8-dik héten 3680, a 9-dik hé-
ten 3982, a 10-dik héten 4465, a 11-dik héton
4376, a 12-dik héten 4671, a 13-dik héten 4451
egyén, — mig rendes időben a párisi halálesetek
száma átlag 1100—1200 szokott lenni.

** (Gambettáról.) A „Köln. Ztg." egyik fran-
cziaországi levelezője írja Toursból: „Legtöbben,
kiktől Gambetta után kérdezősködtem, vagy épen
nem látták őt, vagy csak igen gyéren. Előttem

i mint fiatal embert írták le, kinek feje egészen
j vállai közé van mélyed ve, s kinek beteges kinézése
I szembeötlő; azt mondják, hogy mell-beteg. Nem
i kételkedőm. Oly tevékenység, oly erély, oly szűnni
I nem akaró munka mellett, mint milyet ő kifejtett,
senki sem lesz Falstaff. Gambettát oly embernek
képzeltem, ki a tömeg bámulását szereti magára
vonni, ki szereti magát láttatni, ki szoreti, ha be-
szélnek róla uton-utfélen, ki hiu, ki öntetszelgő.
Azok után, a miket felőle hallottam, a mikről meg-
győződtem, be kell vallanom, hogy csalatkoztam.

Gambetta csak akkor mutatkozott a tömeg
előtt, midőn látta, hogy a közlelkesedés kezd alá-
szállni; midőn észrevette, hogy a zsibbadni kezdő
közvéleményt föl kell éleszteni. És ilyenkor Gam-
betta — ő tudta ezt legjobban — korlátlanul
uralkodott a tömegen, ilyenkor játékszer volt az
kezei közt. A mint ő volt Francziaországban tán

Egyveleg.
** (̂ 4 halálozások száma Parisban az ostrom

alatt.)A franczia főváros e borzasztó télen szörnyű
sokat szenvedett; az élelem és tüzelő-szer hiánya
következtében a halandóság oly fokra emelkedett,
mi valóban megdöbbentő. Az ostrom utóbbi 13
hete alatt a halálozási lajstromok következő szá-

Párisi mészárszék az ostrom alatt.

az egyedüli, ki folyton a köztársaságiba gondolt,
ugy ő volt a delegált kormányban az egyedüli, ki
valóban dolgozott.

Elintézni való dolgom volt a prefekturában,
melyben Gambetta lakott. A prefektura épülete
tágas, kényelmesen, pazarul berendezett épület.
Megmutattattam magamnak azon helyiségeket,
melyokben Gambetta lakott. Válogathatott a fé-
nyes elfogadási termek, a tág dísztermek, a kényel-
mes hálószobák közt: ő a legegyszerűbb szobákat
— a hol valószínűleg a császársági prefekt cse-
lédei laktak — választotta ; ide egy vas-ágyat hoza-
tott magának s ez egyszerű ágyon álmodott Fran-
cziaországról kétségkívül — szép álmokat."

** (Garibaldi.) A Ssirdiniában megjelenő
„Corriere" jelenti Garibaldinak Kaprera szigetére
történt megérkezését. A modern Cincinnatus tit-
kára Basso és egy szolgájának kiséretében utazott
haza a „Gyptus" gőzösön; a Madalena-öbölben
egy bárkára szállt, s a Passo della Moneta foknál
kötött ki a Kaprera szigetén. Botjára támaszkodva
gyalog ment szép, vasból készített mezei lakához,
melyet az amerikaiak ajándékoztak neki; járása
kissé ingadozó volt, mert Aspromontenál kapott
sebe ismét megnyílt. Megérkezte után másnap
(febr. 17-én) meglátogatta szántóföldjét és szőle-
jét, hogy ismét megkezdje gazdálkodását.

** (Faidherbe neje.) Midőn Faidherbe tábor-
nok Senegál kormányzója volt, sokáig nyugtala-
nitá őt az afrikai főnökök egyike, kit végre is
legyőzvén, a béke biztosítása végett túszok adá-
sára kényszeritette. A főnök , hűségét bebizonyí-
tandó, fiát és leányát küldte túszok gyanánt a tá-

bornokhoz. Ez annyira meghatotta a tábornokot
hogy a foglyokkal a legelőzékenyebben bánt, a
legjobb nevelésben részesité őket, s midőn Sene-
gálból távozott, a fiút visszaküldé atyjához, a le-
ányt pedig nőül vévé. Faidherbe asszony ép oly
szellem-, mint kellemdús, s kitűnően érti a társa-
ságban tekintélyét föntartani.

** (Kossuth Íróasztala.) A „H."-ban olvassuk:
Csendes Benő József ügyvéd hirdeti, hogy Kossuth
íróasztala az ő birtokában van. — Hogy Kossuthnak
mely időszakbeli íróasztala ez, nem tudjuk, mert
hihető, hogy Kossuth hosszas közpályáján nora
dolgozott egyetlen íróasztalon. Az az Íróasztal és az
az irományszekrény, melyet mint Magyarország-
nakelső független felelős pénzügyminisztere hasz-
nált, jelenleg az állami számvevőszék birtokában
van. Mind a kettő szép munka, s a maga idejében
valódi remekmű lehetett, és több rejtett szekrény-
nyel bir. Jellemző, hogy egyik sem politirozott a
mégis egy miniszter bútorát képeitek. Az 50-es
években az osztrák pénzügyi közegek vették át,
— s a bureaukratikus szabályok értelmében mint
nem politirozott munka a k. k. Buchhaltuno" vala-
melyik alsóbbrendű hivatalnokához jutott a két
bútor, mely azelőtt jó volt egy miniszternek is.
Ettől a közegtől átvétettek, a m. k. pénzügymi-
nisztérium kebelében fennállott főkönyvelési osz-
tály által, melynek feloszlatása után am. k. állami
számvevőszékhez jutottak. Most egy szorény szám-
vizsgáló bötüzgeti rajta az országos pénzkezelést.

** (A háború nyomorékjai.) A drezdai kóro-
dák egyikében az ápolás alatt lévő
katonák közt van egy, kinek álla-
pota különös látványt nyújt. Nincs
megsebesítve, hanom a kiállott csa-
ták következtében egész idegrend-
szere mintegy megbénult, nem lát,
nem hall, nem érez, szaglása vég-
képen elmaradt, s mintha az ágyhoz
volna szegezve, folytonosan mozdu-
latlanul fekszik, a csaták moraja
érzékeire oly mértékben hatott,
hogy még szólási tehetsége is el-
hagy á, s most egy hangot sem ké-
pes kiejteni. — Egy másik katona
a baneri kórházban szintén ily kü-
lönös állapotban van; de azzal a
különbséggel, hogy ennek a keze-
ujjai folytonosan mozognak, mint-
ha tűvel kötni akarna; egy bomba-
darab által okozott agyvelőrázkód-
tatásnak áldozata.

_ _ ** (Egy őrült párbaja.) T-ról
irják, hogy ott közelebb egy nem
mindennapi eset fordult elő, mely
átalános fóltünést okozott. Egy B.
nevű fiatal ember hosszabb idő óta
ugy viselte magát, hogy már-már
a rendőrségnek kellett volna be-
avatkoznia. Egy-két nap előtt a fia-
tal ember egyik kávéházban meg-
sértett egy katonatisztet, ki a sér-
tegetőt párbajra hívta. Az ellen-

felek kimentek a párbaj színhelyére, a segédek
megállapították a távolságot, mely idő alatt a ki-
hívott folytonosan nevetett. Mikor lövésre került
volna a dolog, a fiatal ember megjegyezte, hogy
nem akarna ugy vivni, mint más közönséges em-
berek. „Hát mikép ?" kérdek csodálkozva a segé-
dek ; mire a fiatal ember feje tetején megállva
mutatá, hogy: „így!" — s a levegőbe elsüté pisz-
tolyát. Erre nagyon megdöbbentek, különösön
pedig akkor, midőn a kihívott a segédeket és ellen-
felét sans géné ugrálgatá keresztül. A gyanús
magaviselet csakhamar azon meggyőződésre jut-
tatá a párbaj személyzetét, hogy őrülttel van dol-
guk. A fiatal embertől aztán mindnyájan bocsá-
natot kértek s a kórházba szállították.

— (A francziák vesztesége 1871-dik január
hóban) a németek számítása szerint következő:
A francziák foglyokban vesztettek: Roye tábor-
nok körülbelül 12,000 embert, Chanzy 24,000-et,
Faidherbe 11 ezret, Bourbaki 30 ezret, Svájczba
80 ezer ember ment; összesen 157,000ember. Eh-
hez járulnak a sebesültek és halottak Chanzy
hadseregéből legalább 10,000, Faidherbeéből
8000, Bourbakiéból 16,000, a Paris melletti csa-
tákban 7000, összesen 41,000 ember. Francziaor-
szág tényleg fenálló haderejének összes vesztesége
mintegy 200,000 ember. A Parisban tartott 150
ezer ember hadi foglyot is hozzá véve, a franczia
haderő a januári hadműveletek által tehát 350,000
embert vesztett. Több 800 ágyúnál, számos fegy-
ver, és más hadi készlet jutott a németek
kezébe.

Melléklet a Vasárnapi Újság 10-ik számához 1871. márcz. 5.

Irodalom és művészet.
— (Az „Indulatroham") és az „Isten felelete"

czimü versek ügyo, melyeket a „Gyors-Posta"
(kétes-értékű) nevezetességre akart emelni, amazt
Vörösmartynak, ezt Tompának tulajdonítván, ugy
látszik egészen tisztába jő már. A kifejlés a „V.
U." gyanitásának ad igazat. Az „Isten feleleté"-
ről már előbb megbizonyosult, hogy nem Tompa,
hanem néhai Kuliffay Zsigmond (nem József, mint
ujabban irják) kunhegyesi ref. lelkész, jeles egy-
házi férfiú s munkás iró, do gyönge költő müve.

Most az „Indulatroham"-ról erősiti, a „Hon"
inárcz. 1-sei számában Gazdagh Imre^ Kisújszál-
lásról, hogy azt az ő biztos, és be is bizonyítható
tudomása szerint (mit egyébiránt Gorove Antal
volt hoüvédőrnagygyal is igazol) nem Vörösmarty,
nem is — mint némelyek pengették — Czuczor,
hanem egy igénytelen dilettáns irta, ki forrada-
lom után a Nagy Ignácz „Hölgyfutár"-jában
Boross Csupor álnév alatt irdogált. Jó volna, ha
ez „igénytelen dilettáns", ha még él, nevét és szer-
zőségét maga is igazolná, netaláni kételyek elle-
nében. — Lám, jó az ily dolgokat kételylyel
fogadni s némi kritikával kisérni az igenis köny-
nyenhivőséget! Még ha a „V. U." kételye kellő
alappal nem birt volna is: nem árt a kételynek
szót adni, hogy kiderüljön az igazság. Az egész
dologban csak azt sajnáljuk, hogy még oly finom
ízlésű s a szóban forgott irói egyéniségeket oly
jól ismerő embert is , mint derék költőnk Sze-
mere Miklós , félrevezethetett e kis humbug s
az „Indulatroham" Vörösmarty- vagy Czuczor-
nak tulajdonitását egy napi lapban ő is védhette.
Mellékesen megjegyezhetjük, hogy a ,,V. U."
kifogása az „Indulatroham" ellen épen nom az
volt, hogy az az istenség ellen lázadó hangon
van írva: a tragédia - hősök is sors és isten
ellen lázadnak; a kifogás az volt, hogy e lázadás
csak dagályban, álpáthoszban nyilatkozik s nem
az igazi szenvedély költői erejében, mint pl.Byron-
nál, Shelleynél -s akárhány úgynevezett „istente-
len", de azért felséges műben.

— (Channing E. W. válogatott művei.) Első
kötet: Társadalmi tárgyuak.

Ez a czime egy sürü nyomáau, legnagyobb
nyolczadrétben XVI. és 184 lapra terjedő kötet-
nek, melyet a kolozsvári unitárius tanárok által
vezetett „Keresztény Magvető" czimü kitűnő pro-
testáns egyházi s tudományos folyóirat előfizetői,
jutalomkönyvül, ingyen mellékletül vesznek, do
mely külön is megszerezhető 1 ft. 20 kron. S vajha
minél többen megszereznék és olvasnák!

Az amerikai angol-élet s irodalom egyik leg-
nemesebb, erkölcsi értelemben legnagyobb embere
és írója Channing E. W. az egyszerű bostoni
unitárius pap, kinek egyházi s társadalmi művei
a legszebbek és legjobbak közé tartoznak, miket
e nemben a Feneionok, Robertsonok, Laboulayk
stb. fölmutatni bírnak; kinek egyházi műveit fele-
kezeti különbség nélkül mély meghatottsággal s
elragadtatással olvashatja mindenki s kinok tár-
sadalmi értekezései a, legmagasb emberszeretettől
s a szabadság, mivelődés és haladás leghőbb vá-
gyától vannak áthatva; s kinek szónoki és irói
tehetsége a legelső ranguak közt áll az egész
világirodalomban.

Hogy van mégis, hogy e nemes szellem és
kitűnő iró, előttünk csaknem ismeretlen maradt s
irodalmunk mindeddig semmit som bírt tőle, —
holott, mint a jelen kötethoz irt s Channing élet-
rajza és jellemzése főbb vonásait tartalmazó elő-
szavában a derék Kriza is megjogyzi, — „Szász
Károly a Sárospataki füzetek 1863-ki folyamában,
több éve már egy lelkesen irt vázlatban ismertette
életét s művei némelyikéből elragadó szépségű
szemelvényeket adott" -- ? Ez itt emiitett ismer-
tetésen kivül, alig volt róla szó irodalmunkban.
Művei közül egészet, csak egyetlen beszédét kö-
zölte a „K. Magvető" egyik kötete. S hányan olvas-
sák nálunk a Sárospataki füzeteket? hányan olvas-
sák a Magvetőt?

Az erdélyi unitárius tanárok valóban jó (s
vajha szintoly sikeres és szívesen fogadott!) szol-
gálatot tesznek irodalmunknak e kitűnő ember,
iró és szónok válogatott művei közrebocsátásával ;
s nagy tapintatra mutat, hogy a sort a társadalmi
tárgyú müvek néhányával kezdették meg. Bár
Channing egyházi beszédei is valódi társadalmi
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tárgyú művek — azért, kinek volna kedve mai
nap predikácziót olvasni, ismeretlen prédikátortól?
De arra már fogadni mernék, hogy a ki Channing
társadalmi tárgyú értekezéseit elolvasta, az majd
predikáczióit sem hagyja olvasatlanul.

A kezünk alatti kötet, Kriza már emiitett
előszaván kivül hat essayt tartalmaz Channingtől.
Már tárgyaik is alkalmasak felkölteni figyelmün-
ket s érdeklődésünket: Az önművelésről. A jelen
korszakról. A munkás osztályok emeléséről. A
nemzeti irodalomról. A nevelésről.

A mi Channing iratait s egész szellemi és er-
kölcsi irányát jellemzi, az mély és rendkívüli tisz-
telete az ember, mint szellemis erkölcsi lény iránt;
az emberi méltóság, a mit ő megóvni és emelni
akar; s e feladathoz nem a bölcsész elvont okos-
kodásaival, vagy a theolog rajongásával, hanem
az embertárs benső rokonszenvével és forró szere-
tetével nyúl. Ez vezeti szivét, eszét, lelkét, nyel-
vét, tollat, kezét. Ez az ő eszménye. E szempontból
szól a nevelésről, a munkás osztályok emeléséről,
az egyéni mivelődésről, az irodalomról, a vallás-
ról, a háborúról. Channing csak egyet gyülől,
egynek izén háborút — a háborúnak!

E soraink czélja nom tüzetes és részletes is-
mertetés. S azért ajánlásul és figyelemébresztésül
elégnek is tartva ennyit, bezárjuk e sorokat. De
meg nem állhatjuk, hogy a most megjelent essay-k
egyikét, a „Jelen korszakról" szólót, legalább
nagyrészben, ne ismertessük meg olvasóinkkal,
kik azt jelen számunkban már megkezdve találják.

** („Philologiai közlöny") czimü folyóiratot
indítottak meg Bartal Antal és Hómann Ottó m.
kír. egyetemi magántanárok, melyből az első füzet
négy nagy és sűrű ívnyi tartalommal megjelent.
Tudományosságunk emelkedésére nézve minden-
esetre jó jel az ily tisztán szaktudományi közlö-
nyök keletkezése; de még sokkal jobb jel volna,
ha részvétlenség miatt nem kellene megszünniök!
mert azt mutatná, hogy nálunk is vannak már
minden szaktudományban számosan, kik ily tudo-
mányos közlönyök szükségét érzik. A philol. közlöny
évi folyama 10 füzetben ígérkezik megjelenni s
előfizetési ára 4ft. Ajánljuk az illetők figyelmébe.

** („Egyházi reform") czimmel Kovács Albert
szerkesztése mellett uj havi közlöny indult meg,
melynek már két füzete hagyta el a sajtót. Ez
közlönyéül tekinthető n sokat igérő kezdetű re-
formegyloti mozgalomnak. Mint az 1-ső füzetben
olvassuk, az egyházi reform-egylet eszméjét nagy
lelkesedéssel karolták fel mindenfelé; ugy hogy
Kassán fiók-egylet is alakult. Pestről is sokan
csatlakoztak a megalakulandó egylethez. Budapes-
ten mintegy 150 tag jelentkezett. Miskolczon,
Kassán, Kecskeméten Kolozsváron, Nagy-Enye-
den számosan csoportosultak az egyház? reform
eszméje körül. Kovács Albert „A külföldi re-
formegyletekről" irt czikkében ismerteti a „Pro-
testanten-Vérein" történetét. Egy egylet 1863-ban
indult meg, de megalakulása elé sok gát vettetett,
mig statútumait 1865-ben megállapitá; most való-
ságos hatalommá emelkedett a német protestáns
egyházban és a hierarchiai befolyás teljes parali-
zálását czélozza. — A havi közlöny egész évi előfi-
zetési ára 2 frt, egyes számok ára 20 kr. Az előfi-
zetési pénzek Petrik Géza pesti bizományoshoz
küldendők.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémia) febr. 27-ki

összes ülésében Suhayda János tartott emlékbe-
szédet néhai Császár Ferencz tiszteleti tag fölött.
Ez érdemes férfiú még ] 858-ban elhunyt; 3 az
emlékbeszéd megtartásával előbb Zádor György,
azután Szinováez akadémiai tagok voltak meg-
bízva, kik azonban maguk is előbb'meghaltak, mint
az emlékezetet megünnepelhették volna. Ily aka-
dályok közbejötte miatt történt, hogy a harmadik
megbízott, Suhayda ur, csak most, tizenkét évvel
Császár Feroncz halála után, hívhatja fel az aka-
démia figyelmét a megboldogult iránti tisztes kö-
telesség teljesítésére. Az etnlókbeszéd pontos ada-
tokban kiséri végig Császárnak életpályáját böl-
csőjétől sirjáig, s érdekesen ismerteti irodalmi
működését.

** (A Kisfaludy-társaság) szerdai ülésében
elhatározták, hogy a jövő évi közgyűlés első tár-
gyát képezze a b. Eötvös felett tartandó emlék-

beszéd, melynek elkészítésére Gyulai Pált kérték
föl. Szász Károly indítványára a tagok elhatárzák,
hogy Toldy Ferencz irói pályájának [ötvenedik
évfordulóját ünnepélylyel fogják megülni. Ezután
P. Szathmáry Károly olvasta föl a „Regény-
irodalom és politika" czimü értekezését. Gre-
guss Ágost öt, összefüggő kis lyrai költeményt
olvasott föl, melyek együtt „Kedves halott" közös
czim alatt, azon lyrai dráma változatait festik,
melyek egy kedves halott felett a szívben végig
mennek. Egyiket az öt közül (a negyediket) a
szerző szivességéből mai számunkban közöljük.

— (A párisi „Société d'Acclimatation") ma-
gyarországi kültanácsosa, Wagner László műegye-
temi tanár a következő, Parisból febr. 27-én vett
sorokat küldte be hozzánk:

Francziaország legnagyobb és legelterjedtebb
tudományos társulatainak egyike, a párisi „Soci-
été d'Acclimatation", következő sorok fölvételére
kéri föl a szerkesztőséget:

„Tekintve azon, minden humanitással és emberjoggaí
ellenkező eljárást, melylyel az egyesült német hadseregek
ne*m átallották Parist a legkegyetlenebb erőszakos bomba-
zásnak alávetni, a „Société d'Acclimatation" igazgató ta-
nácsa a következő határozatot hozta :

Mindazon német államok fejedelmei és az illető ural-
kodó házakhoz tartozó herczegek, kik ezen, Francziaország
ellen az 1870—1871-dik évben vitt háborúban részt vettek,
a Société d'Acclimatation tagjai, illetőleg protektorai laj-
stromából végkőp kitörlendők."

Jelen határozat okmányok alakjában fog a
franczia külügyminiszter által az illetőknek kéz-
besittetni, nemkülönben a kül- és belföldi lapok-
ban közzététetni."

A Société d'Acclimatation 1871. jan. 27-kén
tartott igazgató-tanácsi üléséből.

De Quatrefages, Richárd (duCantal) alelnökök.
Chatin, Ered. Davin, A. Hennequin, Ch. Wallut,
igazgatótanácsi tagok.

Mi újság?
** (A hivatalos lap) márcz. 2-ki számában

közli dr. Samassa Jóssef osztálytanácsos és orsz.
képviselőnek kineveztetését szepesi püspökké. A
kinevezést még b. Eötvös ellenjegyezte.

** (A Duna) megkímélte a fővárost, de az
alsóbb vidékeken annál; borzasztóbban pusztit.
Pestmegyesoltijárásában Úszódnál ésBátyánál két
holyen tépte azét a viz a töltést, az országút há-
rom helyen van elárasztva. Sárköz viz alatt van;
a solti járásból több mint 5000 hold van elárasztva.
— Paksnak alsó városrészét elöntötte a viz.

** (Pest megnagyobbitása.) Soroksár, Taks,
Haraszti, Alsó-Némedi, Aporka, Majorháza és
Vecsés községek folyamodtak, hogy jövőre a pest-
városi törvényszék hatósága alá helyeztessenek.
A Pestváros által e tárgyban kiküldött bizottság
a kérelem teljesitéseellen nyilatkozott; eközségek
azonban ügyöket a képviselőház elé terjesztik.

** (Egy népboldogitó.) Gr. Andrássy minisz-
terelnöknél egy öreg rabbi kért audiencziát, s
mikor megnyerte,előbb'3-szor megáldotta a minisz-
terelnököt, aztán igy szólt hozzá: Az emberek
roszak, a világ felfordult, az igazság csak itt-ott
találhat még menhelyet. A közromlást csak egy
nép tartóztathatná fel: Jehova népe. Ennek nevé-
ben arra kéri tehát a rabbi gr. Andrássyt, érvényesí-
tené befolyását, hogy a zsidók visszakaphassák
Palaestinát s Jeruzsálemet, ott majd oly erős
hadsereget alakitanának, mely a világon minde-
nütt sikra szálkua az igazság s a jó ügyek mellett.
Ezt elmondva, a rabbi az ég minden áldásait
kívánta a miniszterelnökre, s ha gróf Andrássy
bármily ^ leleményes is a képviselőházban hozzá
intézett iuterpellácziókra adott válaszaiban, erre
a kérelemre alig tudott mit válaszolni.

** (Angol lapoknak) irják Parisból, hogy
Trochu s Ducrot nincsenek a hadifoglyok közé
véve. A kapittilácziókor közülök egyik sem volt
parancsnok, s igy mint magánegyének tekintettek.

= (A békekötés.) A bordeauxi nemzetgyűlés
febr. 28-ki ülésén terjeszté elő Thiers a békepon-
tokat; amint elő kezdte adni, roszul lett, s „Bar-
thalémy folytatá a fölolvasást. A békeegyezmény
szerint: Lotharingia egy ötödét Metztzel és Thion-
ville-el, s Elzászt Belfort nélkül kell odaenged-
ni ; öt milliárd franknyi roppant összeget fizetJ"j
egyet belőle még ez évben, négyet pedig barom
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<5v alatt; a kifizetésig német csapatok maradnak a
keleti megyékben, s azokat Francziaország fogja
tartani; az aniiektált részek lakosainak időt en-
gednek nemzetiségük megválasztására; az elfog-
lalt megyékben franczia tisztviselők viszik a köz-
igazgatásodé német hadparancsnokok alatt; a vég-
legesbéketárgyalás Brüsszelben lesz. — A nemzet-
gyűlés márcz. 1-én 546 szóval 107 ellen elfogadta
a szomorú feltételeket. — A német csapatok mint-
egy 30 ezerén márcz. 1-én kibontott zászlókkal és
harsogó zenével bevonultak Parisba, hol Vilmos
császár szemlét tartott felettük. Bevonulási utjo-
kon az ajtók, ablakok, boltok zárva voltak, illető-
leg lefüggönyözve.

— (Halálozás.) A pár év előtt elhunyt Lator
Gábor országgyűlési képviselő özvegye, szül.
Szentpály Eóza febr. 24-én meghalt; Nagy-Szől-
lősön férje hamvai mellé temették el. — Losonczi
gr. Bánffi Miklósné szül. iktári gr. Bethlen Kata
élete 61-ik évében f. hó 24-én megszűntéim; vele
a nagy nevű (iktári Bethlen) fejedelmi család a
nőágban is kihalt. — A budai irgalmas szerzete-
sek köztiszteletben állott főnöke: Gelentsér Privát
István, múlt vasárnap éjjel 49 éves korában, el-
hunyt. — Körösy Ferencz agg színész, egykor igaz-
gató, utóbb pénztárnok az aradi színháznál 75
éves korában elhunyt; nemrég tartá 50 - éves
jubileumát.

Adakozás a franczia foglyok és sebe-
sültek javára.

VIII. közlemény. A „Vasárnapi Újság" szer-
kesztőségéhez beküldetett:

Magyar-Igenből (Erdélyből) Török Ferencz, ref. ta-
nitó által a febr. 4-én tartott polgári tánczestély alkalmá-
val gyűjtött adakozások: Incze Miklós 1 ft. Deuch Simon
1 ft. Mihály Jónás 1 ft. Szöcs Lajos 20 kr. Barta Lajos
20 kr. Szócs Lajosné 20 kr. Molnár Károly 20 kr. Körösi
Ferencz 20 kr. Damokos István 20 kr. Damokos Istvánné
10 kr. Dévai István 20 kr. Kis István 20 kr. Dévai László
20 kr. Antal Ignácz 35 kr. Rósavölgyi Sándor 30 kr. Teik-
mon Jánosntí 20 kr. Gyulai Kata 20 kr. Biálicz Jánosné 20
kr. Darvas Ferencz 20 kr. Adolf 5 kr. Arany János 40 kr.
Mihály József 50 kr. Mosolgó Ferencz 10 kr. Körösi Mózes
10 kr. Mikhel Entik 20 kr. Kovács Ferencz 20 kr. Zoltán
István 20 kr; ehoz adott egy keresztelő alkalmával főtiszt.
Poblin Gergely 1 ft. Török Ferencz 30 kr. — Összesen
9 ft. 50 kr.

Kun-Sz.-Miklósról Mező György által a polgári olvasó-
egylet tagjai 10 ft.

Bojárról Kiss József által egy barátságos estély alkal-
mival történt adakozások: Trencsónyi Dániel 4 ft. Haucr
György 3 ft. Ifj. Kardos Ferencz 1 ft. Budai Antal 1 ft.
Kiss József 1 ft. — összesen 10 ft.

A király-helmeczi polgárság által febr. 19-én rendezett
tánczvigalom tiszta jövedelme: 21 ft 34 kr.

Muzsláról (Esztergommegyéből) Mészáros Jónás községi
biró által az Endrődy Gyulánál tartott esti mulatság alkal-
mával rendezett gyűjtés: 5 ft 20 kr.

Endrödről Timáry Antal e. jegyző által a népkör gyűj-
tése: 22 ft.

Jászladányból a város tanácsa által febr. 7-én rendezett
tánczvigalom tiszta jövedelme: 94 ft.

Kun-Sz.-Mártonból Czinóber István czéhjegyző által:
a magyar szűcs czéh 4 ft. Az asztalos czéh 4 ft. A kovács-
bodnár czéh 3 ft. A szabó czéh 2 ft. A csizmadia czéh 4 ft
— Összesen 17 ft.

A tatai ifjúság febr. 20-án álarczos tánczvigalmat ren-
dezett, mely azonban 27 ft deficzittel járt, a buzgó rende-
zőség azt saját zsebéből fedezte, hogy a történt felülfizeté-
seket hiánytalanul a kitűzött czélra fordittathassa; felülfi-
zettek : Niertit Mariska k. a. 2 ft. Singer Salamon 2 ft.
Hennel Károly 1 ft. Neuman N. 1 ft. Lozert Kálmán 2 ft.
VitauschekN. 3 ft. Vessél Sámuel 2 ft. Horváth József plé-
bános 2 ft. Rostaházy Sándor 1 ft. Herzl Emil 1 ft. Nobl
Mór 1 ft. Prager Ignácz 1 ft. Frank Ferencz 1 ft. Roth
Samu 50 kr. Fischer Farkas tüzér 50 kr. Molnár Ferencz
1 ft. Pserhoffer Manó 1 ft. Tichy János 1 ft. Mexner Sándor
1 ft. Oblat Lipót 2 ft. N. N. 1 ft. Mládoniczky György 1 ft.
Bürchner József 1 ft. Kordik Gusztáv 1 ft. Vessél Dávid 2
ft. Szabó Gábor 1 ft. Fischer Béla 1 ft. Pázmándy Lajos 5
ft. Karika Zsigmond 1 ft. Weizer Vilma és Karika Mariska
k. a. a bál alatt virágcsokrok eladásával gyűjtöttek 18 ft 72
kr. Benyáts Mátyás 1 db. cs. kir. arany. — Összesen 55 ft
és egy ct- k. arany.

Szentesről Bányai József által a kaszinó-társulat jan.
21-ki báljának tiszta jövedelme: 31 ft 45 kr.

B.-Gyarmathról a magyar kir. 52 sz. honvédzászlóalj
altisztéi által e czélra rendezett bál tiszta jövedelme: 88 ft.

Kalocsáról Erdössy Gyula által a kaszinó - egylet tag-
jainak adakozása: 141 ft.

Szikszóról a városi tanács által febr. 19-én rendezett
jótékonyczélu tánczvigalom tiszta jövedelme: 54 ft.

Kővágó-Örsről Czigány Károly ügyvéd gyűjtése a kö-
zép Balaton-partvidéken: Mezriczky Péter 5 ft. Czigány
Károly 2 ft. Ats Ferencz 2 ft. Bárány András 1 ft. Sághváry
Elek 1 ft. — Összesen 11 ft.

A lovász-patonai iparosok által rendezett tánczviga-
lom jövedelmének fele része: 6 ft.

Hidegségről Gáyer József r. k. plébános által hivei ré-
széről 30 ft és egy ezüst húszas.

Esztergomból Beszédes Sándor által az esztergomi pol-
gári ifjúságnak febr. 16-án rendezett álarczos tánczvigal-
mának tiszta jövedelme 215 ft 78 kr., s az ugyanez alka-
lommal történt következő adakozások: Simor János Ma-
gyarország herczegprimása 60 ft. Gróf Forgách Ágoston
11 ft 80 kr. Gróf Forgách Sándor 1 ft. Szabó Károly püs-
pök 10 ft. Somogyi Károly kanonok 6 ft. Durguth püspök
10 ft. Schirgl püspök 10 ft. Majsch kanonok 10 ft. Paunátz
kanonok 1 ft. Kaucz LAZÍT kanonok 7 ft. Mayer István ka-
nonok 5 ft. Szántoíly kanonok 4 ft. Juriga kanonok 5 ft.
Rendek József 5 ft. Feichtinger esperes 1 ft. Závody Albin
kir.fötörv. ülnök 3 ft. Niedermann Pál föbiró 1 ft. Pischuth
István hely. polgármester 2 ft. Vieser Gusztáv 3 ft. Forster
János jószág-igazgató 5 ft. Trenker Ferencz kereskedő 8
ft. Vieser Fay Klementina asszonyság 5 ft. Kocsi Sándor
nyomdász Pesten 5 ft. Hirschhorn Nándor 1 ft. Sujánszky
kanonok 5 ft. Koksa Kálmán 1 ft. Mészáros Károly 2 ft.
Nagy Antal 50 kr. Krammer András 1 ft. Hübner Antal 4
ft. Zwillinger Hermán gyűjtő ivén 12 ft 30 kr. Sternfeld
Rezső gyűjtő ivén 2 ft 50 kr. Esztergomi takarék - pénztár
20 ft. Kruplanicz Kálmán 1 darab 5 frankos arany. — A
tánczvigalom jövedelmével együtt összesen 443 ft 88 kr
és egy 5 frankos arany.

A VIII. közlemény összege 989 frt. 37 kr.,
egy cs. k. arany, egy 5 frankos és egy ezüst húszas.

Eddig begyült összesen 3754 frt. 10 kr., há-
rom darab cs. h. arany, öt db. 5 frankos, egy db. 20
frankos arany és egy db. ezüst húszas.

Nemzeti színház.
Péntek, febr. 24. Először: „A nök az alkotmányban.'

Eredeti vígjáték 3 felv. Irta Tóth Kálmán.
Szombat, febr. 25. „Tévedt nő." Opera 4 felv. Zenéjét

szerz. Verdi.
Vasárnap, febr. 26. „_ csikós." Népszínmű 3 felv. Irta

Szigligeti.
Hétfő, febr. 27. Másodszor: „A nök az alkotmányban."

Vígjáték 3 felv. Irta Tóth K.
Kedd, febr. 28. „A fehér nő." Opera 3 felv. Zenéjét

szerz. Boildieu A.
Szerda, márcz. 1. „Egmont." Szomorujáték 5 felv. Irta

Goethe, ford. Szigligeti; zenéjét szerz. Beethoven.
Csütörtök, márcz. 2. „Hamlet." Opera 5 felv. Zenéjét

szerzetté Thomas A.

Nyilt-tér.
S_0T* Előfizetési felhivás

Jieiiedek Hadár

,HULLÓ LEVELEK"
czimu

költemény-füzérére.
E könyv csinos gyémántkiadásban, jel-

képes, színezett boríték-lappal márcz. közepén
jelenik meg, melyre ugyané határidőig lehet meg-
rendelést tenni, akár a pénz eló'leges, akár (postai
utánvét által) utólagos megküldése mellett.

Előfizetési ára 1 ft.; a le velők szerző nevére
Pest czimzendők.

A gyűjtök 6 példány után egy fűzött és 10
példány után egy diszkötésü példányt nyernek kö-
szönetül.

8£_£* Figyelmeztetés : Szerző eddig meg-
jelent művei ez alkalommal kedvezmény-áron meg-
rendelhetők, és pedig:

„összes költemények" czim alatt (2 kötet)
2 ft. bolti ár helyett 1 ftért.

„Ujabb költemények" czim alatt (1 kötet)
1 ft. 30 kr. bolti ár helyett 1 ftért.

„Legújabb költemények" czim alatt (1 kö-
tet) 1 ft. 50 kr. bolti ár helyett szintén 1 ftért.

Mind a négy kötet munka fűzve 4 ft. 80 kr.
bolti ár helyett3ftért; és diszkötésekben ugyan-
ezek 1 ft. 30 kr. bolti ár helyett 5 ftért.

Szerkesztői mondanivaló.
— Laibach. H. A. A hazájától távol szomorkodó s

dalolgató katona verseit nem olvastuk minden élvezet nél-
kül. Természetes tehetség s igaz érzés látszik bennök. Kár,
hogy az eszmék kifejezéseiben s abban a mit alakitásnak
neveznek, sem elég tanultsága, sem elég gyakorlata nincs.
Az ily sorokban tagadhatlan van valami hangulat, mint „A
szenvedő panasza" czimű költemény ím e kezdő sorai:

„Oh te sanyarú sors, mostoha állapot,
Mennyinek a szivét téped és szaggatod !
Egyiket föl viszed a legmagasb polezra,
Másikat a gőgöd a porba tiporja.
Egyet kényezteted, másikat üldözöd,
S bujdosóvá teszed az emberek között.
Egyik a hazában legboldogabb ember ,
Másik nagy világban háborg mint a tenger. . ."

stb. stb. — A képet elteszszük. Boldog hazatérést kivánunk
a szeretett hazába!

— Pozsony. G. I. De bizony nem feledkeztünk meg
az első kisérletekről s azok beküldőjéről sem, s örvendünk,
hogy akkori biztatásaink nem kősziklára estek. — A most
beküldöttek közt talán a „Változnak az idők" volna leg-
jobb; a genre-k közül meg Csapó bácsi. De ezek sem oly
jók, mint a máshol közlött kis költemény. Azért várunk
még egy kis időt — s jobbakat.

— B. J . A „Habos tenger" oly szabálytalanul árad és
apad, mint a tenger; csakhogy hullámai kisszerűek. Szóval
a költeményben eszme és tartalom kevés van s a külalak
felette szabálytalan. Egy a világ rósz nyelve miatt elkese-
redett ártatlan szív kiömlése: de költészet nélkül; még csak
epe sincs benne, vagy ha van: galamb epe. Mindez, azt
hiszszük elég indokolás arra, hogy nem közölhetjük.

— S. S. Ismét nem közölhetők. Az elsőben semmi uj;
százszor ellantolt kép a tavaszról, télről és tájról. A máso-
dik annyira erőltetett, hogy alig érteni.

SAKKJÁTÉK.
588-ik sz. f. — Campbell-töl

(Londonban.)
Sötét.

HETI-NAPTÁR.
Hónapi-és

hetilap
Katholikns és protestáns

naptar

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szóm.

Márczius
A Z Adorján
Frigyes
Aquin. Tamás
Istenes János
Cziril és Metód
40 vértanú
Heraklius

A 2 Remin.
Frigyes
Felicitás
Zoltán
Franciska
Etelka
Szilárdka

Görög-orosz
naptar

Izraeliták
naptara

Febr. (ó)
t i CITimoteus
22 Eugénia
23 Polikárp
24 Zilemon
25 Taratiug
26 Porphyr
27 Prokop

Adar R.
12 Jakab
13 Örömnap
14 Jáfet
15
16
17 Jázon
18 S. Mez.

N a p
hossza kél I nyűg.

f. p.
344 28
345 28
346 28
347 28
348 28
349 27
350 27

Hold változásai. ® 7-én 4 óra 55 perczkór reggel.

ó. P .
6 36
6 34
6 82
6 30
6 29
6 27
6 25

ó. p.
5 48
5 49
5 51
5 52
5 54
5 56
5 57

H o l d

nyűg.

f. p.
142 52
156 24
270 17
184 59
198 44
213 12
227 42

a b c d e f g h
Világos.

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.

Az 583-ik számú feladvány megfejtése.
(Tivendell H.-tól Casselben.)

Világos. Sötét.
1. H g 5 - f 7 t . . . . Keö-d5
2. Hf7—eö Kd5-e5:
3. Vei—e2 Ke5-f5(a)
4. Ve2—hö matt.

a)
1
2
3 Ke5-d5
4. Ve2—b5 matt.

1. Hg5—f7f . . . . Ke5—f5
2. V e l - f 2 f . . . . Kf5-g4
3. H e 8 - f 6 f . . . . Kg4—h3
4. Hf7—gö matt.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben:Fülöp József.
— Harasztiban: gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe
József. — Sárospatakon : Gérecz Károly. — Jdtzkiséren:
Galambos István és László. — Nagy-Szalontán: Kovács
Albert. — Pesten: Beck Dénes. — Soosmezön: Seipel Sán-
dor. — Viseneken: Kiszelák Sándor. — Petécsen: Rády
György. — A pesti sakk-kör.

TARTALOM.
Szlávy József (arczkép). — Kedves halott. — A jelen kor-

szakról. — A szajna-balparti Paris, V. — A mezógazdaság-
ügy Amerikában (képpel). — A párisi ostrom-öv (képpel).
— Utazások és kalandok a léghajón. — Adomák és jellem-
vonások a skót életből (folyt.). — Az arab udvariasság. —
Nemzeti színház. — Egy mészárszék az ostromolt Parisban
(képpel). — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet.
— Közintézetek, egyletek. — Mi újság? — Adakozások. —
Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték.
— Nyilt-tér. — Heti naptár^
Felelős szerke»ztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utc.a 21.sz.)

Az új törvények népszerű ismertetése.
Xolliiilii/JiHlni könyv községi elöljárók és minden honpolgár szamára,

Heckeiiast Gusztáv könyvkiadó hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik sz.) megjelent és minden
könyvárusnál kapható:

KÖZSÉGI KALAUZ.
VEZÉRKÖNYV

magyar- és erűélyhoni községi bírák, elöljárók és jegyzők használatára: felvilágosító
és útbaigazító jegyzetekkel s gyakorlati iromány-példákkal ellátva.

firt® TéTM Lái@S, foltos iffFéd
A magyar minisztérium fennállása óta kibocsátott uj alkotmányos törvények és rendeletek nyomán.

Előszó. Hazánk alkotmányának visszaállítása s ennek az egyes községekre is, mint az országos törvényhatóságok alkotó
részeire kiható következményei, különösen pedig azon körülmény, hogy alkotmányos átalakulásunk folytán a községi elöljárók és
jegyzők személyzetében szintén nagyobb mérvű változások történtek, s így a községi tisztviselők közt számosan lehetnek, kiknek
a közszolgálat terén a kellő elméleti és gyakorlati ismereteket megszerezni módjuk s alkalmuk nem volt: czél- és korszerűvé
tették egy oly mim ka kiadását, mely a rendezett tanácscsal nem biró mezővárosi és falusi községek biráinak, elöljáróinak s
jegyzőinek hivatalos működésük minden előfordulható ágazataiban tanácsadóul s biztos gyakorlati Útmntatólll Szolgáljon;
•őket azon legnjabb törvényekkel, melyek honunk közjogi s alkotmányos állására vonatkoznak, megismertesse, sőt a legközelebb
megjelent „Pénzügyi Törvények és Szabályokéra is lényegileg kiterjeszkedve, azoknak külön megszerzését nélkülözhetövé.
tegye; e mellett a községi bíráskodás gyakorlata körül szinte irányadóul használtathassák, egyszersmind pedig a magyar
polgári magánjogot is magában foglalja.

Ezen korszerű munka „Községi Kalauz" czim alatt két részben jelent meg; az első rész a közjogi, közigazgatási, köz*-
biztonsági közmunka, ipar- és kereskedelmi, árva- és gyámi, telekkönyvi, hadsereg-kiegészitési, honvédelmi és katonai, adó- és
pénzügyi, szölődézma- és úrbéri örökváltsági, vallás- és közoktatásügyi stb. törvényeket rendeleteket és szabályokat, a községi
elölj ároknak és jegyzőknek ide vonatkozó hivatalos teendőit, továbbá ugyanazoknak közreműködését a birói határozatok kézbe-
sítésénél, s az Örökösödési eljárásnál, végül a rendezett tanácscsal el nem látott mezővárosi és falusi községek elöljáróinak bírás-
kodását tartalmazza a legújabb polgári rendtartás értelmében. A második rész a „Magyar Polgári Magánjog"-ot foglalja magában.

A munka tartalma.
Első' kötet.

fejezet. Az ország közjogi állása és alkotmányára vonat-
kozó legújabb törvények.

Második fejezet. A községek igazgatása; községi rendszer; a
megszűnt földesúri törvényhatóságnak a vármegyék általi gyakorlása;
községi pótadó.

Harmadik fejezet. Közbiztonság (személyi és vagyoni); köz-
ségi rendőrség.

Negyedik fejezet. Közmunka; közlekedési és közforgalmi esz-
közök; utak, hidak, posta, tanoda; vizek, csatornák, vízi-müvek.

Ötödik fejezet. Ipar-, vám- és kereskedelmi-ügy.
Hatodik fejezet. Árva-, gyámi- és gondnoki ügyek.
Hetedik fejezet. A telekkönyvi intézmény.
Nyolczadik fejezet. A magyar véderö; a magyar sorezredek

kiegészítése; katonai ügyek.
Kilenczedik fejezet. Adóügy. Bevezetés. 1. Földadó. — 2. Ház-

adé. — 3. Személyes kereseti adó. — 4. Jövedelemadó, — 5. Szeszadó.
— 6. Seradó. — 7. Czukoradó. — 8. Sójövedék. — 9. DoháDyjövedék.
— 10. Bor- és húsfogyasztási adó. — 11. Bélyeg- és illetékadó; díjak.

Tizedik fejezet. A községi elöljárók, jegyzők és bizalmi férfiak
hivatalos közreműködése az egyenes adók kivetésénél, befizetésénél,
biztosításánál és behajtásánál.

Tizenegyedik fejezet. Pénzügyi törvényezikk.
Tizenkettedik fejezet. A szölőbirtok után járó tartozások

megváltása (1868. XXIX. törvényezikk).
Tizenharmadik fejezet. Az úrbéri örökváltságokért országos

•lapból adandó megtérítés (1868. XXXIII. törvényezikk).
Tizennegyedik fejezet. A népiskolai közoktatás s a törvénye-

sen bevett keresztyén vallásfelekezetek viszonossága (1868. XXXVIII.
XLVIII és LIII. törvényezikk).

(Egy vastag kötet, 800 lap)

Tizenötödik fejezet. A községi elöljárók és jegyzők közremű-
ködése a polgári ügyekben hozott birói határozatok kézbesítésénél 8
az örökösödési eljárásnál. — Függelék.

Második kötet.
Személyi jog.

EIsö szakasz. A személyek átalában.
Második szakasz, önjogu személyek: I. fejezet. Nemesek. —

II. fejezet. Polgárok. — III. fejezet. Volt jobbágyok.
Harmadik szakasz. Nem önjogu személyek: I. fejezet. Családi

viszonyok. — II. fejezet. Gyámság és gondnokság.

Vagyoni jog.
Első szakasz. A vagyon átalában.
Ulásodik szakasz. Birtokviszonyok: I. fejezet. Birtok. — II. fe-

jezet. Tulajdon.
Harmadik szakasz. Vagyonszerzés: I. fejezet. Természeti

szerzésmódok. — II. fejezet. Polgári szerzésmódok.
Negyedik szakasz. Örökösödés: I. fejezet. Végrendelet szerinti

örökösödés. — II. fejezet. Hitbizomány. — III. fejezet. Törvényes
örökösödés.

Ötödik szakasz. Osztály: I. fejezet Örökösödési osztály. —
II. fejezet. Arányosítás.

Hatodik saakasz. A szerződések általában.
Hetedik szakasz. Szabados szerződések: I. fejezet, örök időre

kötött szerződések. — II. fejezet. Meghatározott időre kötött szer-
ződések.

Nyolczadik szakasz. Kénytelen szerződések: I. fejezet. Károk.
— II. fejezet. Polgári vétségek.

Megrendelések az e jegyzékben elősorolt könyvekre egyenesen a kiadó-hivatal-
hoz intézhetők, a mely a szétküldést pontosan posta utón eszközlendi, és pedig
azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 forintot tesz, bér-
mentesen. — Az illető összeg vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy

a könyvek átvételekor a postahivatalnak kifizetendő.
*•



Az nj magyar törvények legteljesb kiadása!
Az 1865—67, 1868, 1869 és 1870-ik évi

m
ugy az azok életbeléptetése és végrehajtása tárgyában kibocsátott

magyar kir. ministeri rendeletek gyűjteménye.
Hivatalos adatok után közli

SZENIOZEY GUSZTÁV,
nyugalm. kir. váltó-feltörvényszéki biró.

II-ik kötet:

Ill-ik kötet:

Első füzet. 1868-ik évi XLIII—LIV. t. ez. ára 1 f̂
Második füzet. 1868-ik éviLV—LVIII. t. ez. ára 80 kr.
Harmadik füzet. 1869-ik évi I—VII. t. ez. ára 1 %
Negyedik füzet. 1869. évi VIII—XXVI. t. ez. ára 80 kr»
Első füzet. 1870-ik évi I—XVI. t. ez. ára 50 k r.
Második füzet. 1870-ik évi XVII—XLVI. t.cz. ára 1 ft.
Harmadik füzet. 1870. évi XLVIII—LX. t. ez. ára 30 kr.

I-SŐ kötet: Első füzet. 1866—67-ik évi I—XVIII. t. ez. és 1868-ik
':% I—XV. t. ez. ára 1 ft.

Második füzet. 1868-ik évi XHI—XIX. t. ez. ára 1 ft.
Harmadik füzet. 1868-ik évi XX—XXIII. t. ez. ára 1 ft.
Negyedik füzet. 1868-ik évi XXIV-XXIX. t. ez. ára 1 ft.
Ötödik fűzet. 1868-ik évi XXX—XLII. t. ez.' ára 1 ft.

Külön kiadásban megjelent egy kötetben 1869. évi törvények gyűjteménye (8-rét, 348 lap) fűzve 1 ft. 80. kr.
Jelen törvény-gyűjtemény a többi hivatalos és nem hivatalos utón közlött törvények felett annyiban bir elönynyel,

hogy ebben mindenki a törvények életbeléptetésére és miniődon! végrehajtásara vonatkozó s később külön
ministeri rendeletek által közzé tett szabályokat, ugy a bélyeg, illeték és dijak, nemkülönben a bor és hús fogyasztási,
ezukor, fOld, házjttvedeleiii. ser. szesz és személyes adók tárgyában kibocsátott pénzügyi törvényeket közvetlen
az illető törvényezikkek után fellelheti.

A mostani törvényekhez alkalmazott uj kiadás!
l

Mindennemű családi s kereskedői levelek,
valamint a közéletben előforduló bármiféle iratok helyes szerkesztésére vezérlő szabályok számos példákkal világosítva.

Szerkeszti F A R K A S E L E K (8-rét, 659 lap). Fűzve 2 ft. 60 kr.
Nem nagyítunk, ha mondjuk, hogy nélklllözUetlen kis segédkönyv! ár ezen levelező,

kereskedők, folyamodók és szerződő felek, végrendelkezik, ugy az ni bb időben felállí-
tott esküdtszéki intézmény barátai, a váltó-%yekkel foglalkozok, hi el és biztosítási
közegekkel bajoskodók, a bélyegtörvények leglényegesebb részét okv lenül ismerni és
tudni kívánók, s egyszóval mindazoknak, kik a forgalmi élet minden, még: legrlénj egtele-
nebb viszonyaiban is idegen s költséges erő, nevezetesen pedig ügyvédre támaszkodni, vagy
ennek hiányában sokszor a legnagyobb zavarba jőni nem akarnak.

Ezen hetedik kiadás egyszersmind világos tanujele annak, hogy egy ily kézikönyvnek
a törvények a törvényes viszonyokhoz alkalmazott koronkinti s idöszerinti kiadása minden-
kor nagy hézagot pótol a közönség irányában.

TARTALOM.
Első rész.

Első osztály. Útmutatás a levélírásra.
I. A levélirás-mód. II. A levelek belformaságai. I I I . A levelek külforniasitgai. IV. A

czimek. Toldalék : Német, latin és í'ranczia czimek.

Második osztály. Levélminták.
I. Barátságos levelek. II. Köszöntő levelek. I I I . Tudósító levelek. IV. Kérő levelek.

V. Vigasztaló levelek. VI. Ajánló levelek. VII. Emlékeztető levelek. VIII. Intő, feddő és

szemrehányő levelek. IX. Mentegető levelek. X. Meghívó levelek. XI. Szereit m- és nőkérő
levelek s házassági ajánlatok. XII. Búcsú levelek. XIII . Megbízásokat tartalmazó levelek.
XIV. Vegyes levelek.

Harmadik osztály. Kereskedői levelek.

Második rész.
EIsi> osztály. Magánügy-iratok.

I. Folyamodások. I I . Szerződések. I I I . Egyességek (Vergleiche). IV. A kezességről-
V. Engedmények. VI. Utalványok. VII. Nyugtatványok. VIII. Enyésztö levelek. IX. Té-
ritvények. X. Vevények. XI. Bizonyítványok. XII. Jegyzékek, számadások, lelvények (In-
ventarium) sat. XIII. Hirdetmények. XIV. Végrt ndeletek,

Második osztály. Az esküdtszék Magyarországon.
Harmadik osztály. Váltójog.

Negyedik osztály. Hitel- és biztosítási intézetek.
Ötödik osztály. Az aláírási czini és társasági szerződések bejegyzése.

Hatodik osztály. Bélyegtörvény.

Legújabb

MAGYAR-NÉMET LEVELEZŐ,
vagyis

gyűjteménye a polgári életben előforduló mindenféle iratok-
nak, mint köszöntő-, köszönő-, mentegető-, meghívó-, kérő-,
ajánló-, emlékeztető és intő, baráti- és szerelmes-leveleknek
sat., valamint : kötelezvények, nyugtatványok. váltók, utal-
ványok, bizonyítványok, meghatalmazások, folyamodások,

szerződések, végintézetek sat.
I r t a K -A. R Á I> Y I Q N Á C Z .

Hetedik tetemesen bővített s jav. kiadiís szakértő felügyelés
alatt. (344 lap, 8-rét) fűzve 80 kr.

vagyis

legújabb levelező-könyv nők számára,
minden előforduló alkalmakra való fogalmazási min-
tákkal, mindenféle társasági, családi, bizalmas és
szerelmes levelekkel, nlapos útmutatással a levélírás
szabályait illetőleg, emlékkönyvbe való válogatott

versekkel.
Második kiadás. (220 lap, 8- rét) keményen kötve 1 frt

Legújabb szerkezetű

magyar levelező és házi ügyvéd,
vagyis

mindennemű viszonyokban előforduló levelek, különösen
kereskedői levelek is, valamint a közéletben előforduló bár-
miféle iratok és oklevelek szerkesztésére vezérlő segédkézi-

könyv. Számos példával felvilágosítva.

Szerkeszté FARKAS ELEK.
Kllenczedik javított és a mostani törvények és viszonyokhoz

alkalmazott kiadás. (363 lap, 8-rét) fűzve S0 kr.

Orvosi tanácsadó városon és falun.
Szerkeszté LENGYEL DÁNIEL, orvostudor.

Jelen mü czélja nem abban áll, hogy alorvosokat nevel-
jen, s az emberek a veszélyes és kétes betegségeket maguk
orvosolják, hanem abban, hogy az egészség l'entartására a
leggyakoribb idővesztés miatt néha veszélyt okozható beteg-
ségek megismerésére, azoknak mig orvosi segély érkezik
enyhítésére, s a veszély eltávolítására utasításul szolgáljanak;
következéskép azokat mindenki ártalom nélkül s bizalommal
használhassa.

E czelnak kíván jelen munka megfelelni, mely hogy föl-
adatát minél sikeresebben megoldhassa, három szakaszra van
fölosztva. Az elsőben életrondi szabályokat talál az olvasó,
élete s egészsége fentartására; a másodikban különféle beteg-
ségek vannak megemlítve, az azokban való eljárás módjával;
végre a harmadikban közönséges és részint háznál is tartható

• gyógyszerek foglalnak helyet, néhány egyszerű vénynyel.
{8-rét, 564 lap) fűzve 1 ft. 50 kr.

KÖZHASZNÚ

MAGYARÁZÓ SZÓTÁR
m a g á "

a magyar irodalmi müvekben,
3s iratokban stb. gyakrabl

Irta BABOS KÁLMÁN
(VIII. 3-'8 lap, 8-rét) fűzve 1 ft. 80 kr., vászonba kötve

2 ft. 40 kr.

Klóinak és jellemző vonások
a forradalom és

HONVÉDÉLETBÖL,
(8-rét 192 lap) fűzve 80 kr.

Szerkesztik

KUNSÁGI és POTEMKIN.
Két kötet. Fűzve 2 frt.

összegyüjté

8-rét. (VIII, 200 lap). — Ára fűzve 80 kr.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó hivatala.
Pest, egyetem-uteza 4-ik szám.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

11-ik szám. Tizennyolczadik évfolyam.

Pest, márczius 12-én 1871.

Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre
| f > Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél é

5 frt.
évre 2 ft. 50 kr.

| y Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
tSbbtzori igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Birsben: Opprlik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasrnstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtatág után 30 krajezár.

Alig van név a történelemben, a mely-
hez több magasztos és nagy eszme volna
fűződve, mint a Garibaldié.

Az emberiség iránti szeretet, az egyen-
lőség, a jótékonyság, a felebarátaink javá-
ért való áldozatkészség, s mindazon esz-
mék, a miket Krisztus proklamált; továbbá
az ujabbkor jelszavaivá lett emberi jo-
gok, a testvériség, szabadság, nemzeti létei
és függetlenség az ujabb korban annyira
össze vannak nőve a Garibaldi névvel, hogy
azokat egymástól különválasztva képz< hii
is alig lehet.

A jellem-
nagyság s
ennek min-
den alkatré-
sze, a tiszta, '
kifogástalan
becsületes-

ség, az ön-
zetlenség s
a republiká-
nus erények
egész soro -
zata, az ön-

megtaga-
dással hatá-
ros életmód,
megvetése

minden em-.
béri hiúság-
nak s az élet
minden ké-
nyelmeinek
és pompájá-
nak , tiszta
ítélet min-
den körül-
ményekközt
s gyors ha-
tározottság
a cselekvés-
ben : ezek
azok a voná-
sok, a me- ^

lyekböl a
történelem

múzsája
Garibaldi

alakját egy-
kor összeál-
litandja. GARIBALDi MENOTTI.

G a r i b a l d i f i a i .

S a mi oly ritka tünemény történeti
személyeknél, hogy a gyermek jellemre és
hajlamokra hasonló legyen atyjához: e ritka
szerencsés tüneményt megvalósitva látjuk
a Garibaldi családjában.

CANZIO

Azok a vonások, melyeket fenntebb em-
iitettünk, nem egyedül az agg Cincinná-
tuséi, a ki a hétköznapi színvonalon tul
kolossz - nagyságúvá magaslik: de családi
tulajdonok látszanak lenni.

Ha valahol, itt igaz Berzsenyi mon-
dása: „Nem szül gyáva nyulat Nubia
párdueza."

Az ifjú sólymok eddigi szárny-pró-
bálgatása világosan elárulja, hogy ők
ugyanazon irányban fognak egykor re-
pülni, a melyben az öreg sast vivék eget-
verö szárnyai.

Garibaldi
már zsenge

korukban
belecsepeg-

tette gyer-
mekeibe a

közügyek
iránti érde-
keltséget, a
lángoló ha-
za- és sza-
badság-sze-
retetet, mert

különben
nem képzel-
hető , hogy
ők oly korán
kezdtek vol-
na működni
azon a téren,
a hol a tör-
ténetet csi-
nálják.

Garibal-
di Menotti,
az idősb fiu
1840. szept.
16-kán szü-
letett, s igy

most van
31-dik évé-
ben. Már ifjú
korában szá-
mos jelét ad-

ta, hogy
örökbe kap-
ta atyja esz-
ményképeit,

hogy
GARIBALDI RICCIOTTI.


