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B á r ó E ö t v ö s J ó z s e f 

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-
utcza 4. szám) megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

Vachott Sándorné. 

BABÉRLOMBOK 
Báró Eötvös József 

müveiből. 
(8-rét, XXXIX., 504 lap, báró Eötvös Jóasef arczképével.) 

Ira fűzve 4 ft., diszkötésben 5 ft. 

Eötvös József báró 
arczképe. 

Fénykép ntán kőre rajzolva Barabástól Pesten. 
Pol io . Ára 1 forint osztr. ért . 

irodalmi emléke. 

A maga nemében 
a legnagyobb és sok-

egész Európában 
oldalulag kitüntetett 

FOGL E.-féle 

biztositó-társaság, 
mely Kolozsvárott 1865. évben alakulván, 1870. zárszámlája szerint máris 

3.200,059 ít. 54 kr. biztosítéki alappal blr 
biztosításokat elfogad: 

I. Tűzkárok ellen. 
II. Szállítmányi áruk, utoni károsodás ellen. 

III. Jégkárok ellen, mindennemű terményekre. Végre: 
M ív. az ember életére, 
minden módozatokban a legkedvezőbb feltételek és olcsó dijak mellett. 

Életbiztosítási példák: 
I. Ha valaki családjának vagy kedvezményezettjének halála esetén fizetendő 

1000 ft. tőkét biztosítani óhajt, fizet: 
Egy 25 éves 19 ft. 70 kr., egy 40 éves 31 ft. 70 kr., egy 55 éves 59 ft. 30 kr. 

v 30 » 22 » 70 » » 45 » 89 » 10 » » 60 » 75 v 60 » 
» 35 » 27 » 20 » » 50 » 47 v 60 » » 65 » 103 » 50 » 

évenkénti dijat. 
II . Ha valaki gyermekének 18., 20. vagy 24. korévben fizetendő 1000 ft. kihá-

zasitási vagy neveltetési tőkét biztositani óhajt, fizet: 
Egy 1 éves gyermektől 18 korévig 20 korévig 24 korévig 

40 ft. 20 kr. 33 ft. 60 kr. 24 ft. 70 kr. 
» 2 * » 44 » 10 » 36 » 70 » 26 v 50 » 

^ ^ » 3 » v 48 » 50 » 40 » 10 » 28 » 80 » 
évenkénti dijt. A gyermek elhalálozása esetén a befizetett dijak visszatérittetnek. 

III . Ha egy jelenleg 28 éves férj és 22 éves neje valamelyik elhalálozásakor, a 
túlélő részére fizetendő 1000 ft. biztositani óhajt, fizet 31 ft. 30 kr. évenkénti dijt 

Ezenkivül elfogadja a 
túlélési csoportok (issotiatio) biztosításait is. 

Minden biztositási miveleteknél a biztositottak, már az első évtől kezdve a 
társaság 50°/o nyereményben részesittetnek. 

Egyéb módozatokra nézve s különben is mindenekben bővebb felvilágosítással 
szolgálnak a társasági felügyelők, vidéki ügynökök és 

a „Victoria" biztosító-társaság 
vezé r -ügynöksége P e s t e n , (régi posta-uteza 2. sz., 2. emelet). 
r Utánnyomás nem dijaztatik. -^@ 1189 (15—26) 

első cs. kir. udvari fehérnemű gyára Bécsben. 
a l á 

Q £ M a r i a h i l f , ft? 
Ci\J Hanptstrasse. £l\3 

RaK-táraü: 
Mariahilf, l%V VmX Stadt, Karntnerstrasse 27 

# • 1 E c k e a e r H i m m e l p f o r t g a s s e , 
Hanptstrasse. A J ffZUm Ersherzog Kari," 

mely szoros értelemben vett szilárdsága s minden darabon számokban látható árak, 
8 gyártmányainak roppant mérvű előállítása által már annyira vitte, — hogy a nagy
bani kivitelt, valamint a kisebb részletekbeni eladást illetőleg semmiféle kérkedő 
kereskedő által elérhetőt, ezenfelül teljes jótállás mellett rendkivülileg olcsó s leg

jobb minőségű áruezikkeket nyújt, s biztosit t. ez. vevőinek. 
ffV"* Levélbeli kívánatra a megrendelések vidékre gyorsan és pontosan esz

közöltetnek, s a nem testhez illő darabok visszavétetnek. 
Angol ehiffon-ingek gallérral vagy a 

nélkül, szebbek mint a vászon ingek (le
vélbeli megrendeléseknél a nyak környü-
let mértéke megkívántatik), darabja 1 ft. 
80 kr., 2, 2.50, 3—3.50, a legcsinosabb s 
leggyakorlatiabbak. 

Hamburgi vászon férfi ingek (anyak
mérték megkívántatik 2, 3, 4, 5, 6 ft- a 
legjobbak. 

Gallérok, legújabb minta, 1 tuczat ára 
2,3—4 ft. (a nyak-mérték megkívántatik). 

Férfi nyakravalók vagy sálon nyak
kötők, darabja 75 kr.,1, 2, 3 ftig. 

Férfi lábravalók 1 f t , 1.50, rumburgi 
vászonból 2, 2.50,3 f t , lovag-szabás, fran-
czia vagy magyar mintára. 

Merino - pamnt egészség i ujjasok 
(Jacken) 2, 3, 4 f t , selyemből 6,7 ft., köd-
mönös vagy szövött lábra valók 2,3— 4ft. 
(véd a köszvény ellen.) 

Nó! vaszon-ínicfk, simák, 1 f t 50 kr., 
2 ft., finom hurokvarrással 2 ft. 50 kr., 
valamint svájezi forma, egészen uj min
tára hímzésekkel 3 f t , 3.50, 4, 5 ft., ugy-
szinte legfinomabb rumburgi vászon és ba-
tisz-ingek hímzéssel s csipkével 6, 8,10 ft. 

NAi éji vagy téli vászon-ingek hosszú 
ujjal 3 ft. 50 kr., hímzéssel 6—7 ft. 

NAI lábravalók, vászon, perkál vagy 
barchetból 2 ft., 2.50, 3 ft. hímzéssel. 

NAi pongyola vagy éji eorsettek, 
2 ft , 2.50, franczia batisztból, hímzéssel 
3 ft. 8.50, 4 ft., (a nyak környület-mér 
teke kívántatik). 

Levélbeli megrendelések 

NAi alsó-szoknyák perkálból, vagy 
finom barchetból 3—4 ft.himzett betétek 
vagy legdivatosb körítéssel 6—8 ftig. 

NAi harisnyák vagy férfi kapezák, 
tuczatja 5, 6, 8, 10—14 ftig a legfinomab
bak. 

NAi fűtök, fűzőre (a derék környület 
mértéke megkívántatik) 3, 4, 5 ft. 

1 tuczat rumburit i vászon-zsebkendő 
1.50,2 f t , nagyobb és finomabbak 2 ft. 50 
kr., 3.50,4, 5, 8—10 ft. 

1 tuczat czérna batiszt-kendö 5, 7, 
9—12 ftig a legfinomabbak. 

Asztal- vagy törülközö-kendök, tu
czatja 5, 6, 7—9 ft. damasz. 

1 asztalteriték vászonból 6 sze
m é l y r e (egy teríték ahhoz illő kendők
kel) 5, 6, 8—10 f t , 12 személyre még 
egyszer annyi. 

30 röf színes ágy neinü, darabja 7 ,8 , 
9 , 1 0 - 1 2 ft. 

30 rőf fehérített kézi fonal vászon, s 
dupla czérnából fehéritetlen 7 f t 50 kr., 
9.60, 10, 1 3 - 1 5 ftig. 

1 db. 30 rőfös */* széles rumburgi vá
szon 12, 13, 15—18 ft. 

40—42 rőf kitűnő takács-vászon (finom 
ágyneműre vagy 12 női ingre) 14,15, 18, 
22—24 ft. ^ ^ ^ ^ ^ ™ 

48 rőf belga takács-vászon 22, 25, 
3 0 - 3 5 ft. kitünóleg szép. 

50—54 rőf hasonlithatlan jóminőségü 
rumbnrgi vászon (kézifonatés Vt széles 
30, 35, 40, 50—60 f t J 

(bármely nyelven írva) a pénzbeküldése vagy 
postai utánvét melle tt jótállással mindenhova s a 

legpontosabban eszközöltetnek, 
A megrendelési levelek ekép czimzendők: 

Előfizetési felhívás. 

A „Szabadság mint a népzászlója" 
és 

A „Csoda-bogar" 
1872. 2-dik félévi folyamára. 

Az uj f é l é v k e z d e t é v e l 
A „Szabadság mint a népzász ló ja" és „Csoda-bogár" ezentúl pénteken dél

után már postára fog adatni, hogy vasárnap a legtávolabb lakók is megkaphassák. 

Előfizetési feltételek a régiek maradnak, mindkét lapra: 
Fél évre (július—deczemberre) 3 ft. — kr. 
Negyed évre (július—szeptemberre) 1 „ 50 ,» 

A pénzes leveleket, vagy utalványokat a „Szabadság mint a nép zászlója" és 
„Csoda-bogár" kiadó-hivatalában kérem czimeztetni. Egyetem-utcza 4-ik szám alá. 

Pesten,juniushól872. A k Í a < l o - l l Í V a t i l l . 

E. FOGL, Wien, k. k. Hoflíeferant, 
( M a r i a h i l f e r s t r a s s e Xr . 2 5 . ) 

B 3 T 50 ftig terjedő bevásárlásnál, 6 db. batisz-kendő és 1 him 
kett női-garaitnra ráadásul ingyért adatik. 1282 (8—12) 

Érdekes ujkőnyv^j 
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 

4-dik szám alatt), megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

A talmudzsidó. 
Minden rangú zsidó és kereszténynek megszivlelésfll bemutatja. 

Dr. Rohling Ágost. 
Az eredetinek harmadik kiadása után magyaritá 

G e DI I n I. 
Tartalom: A) Előzmények. 1. A mai álláspont. 2. A „Talmud" 

elnevezés. 3. A zsidók isteni könyvnek tartják a Talmudot.— B) A tal
mudzsidó romlott hittana. 1. Istenről. 2. Az angyalokról. 3. Az ördö
gökről. 4. Titkok. 5. A lélekről. 6. A paradicsom- és pokolról. 7. A 
Messiásról. — C) A talmudzsidó romlott erkölcstana. 1. A feleba
rátról. 2. A tulajdonról, c) A világuralom, b) A csalás, c) Talált jószág-
d) Uzsora, e) Az élőt. f) A nő. — 3. Az eskü. 4. A keresztények. 
D) Századunk. - £ ) ítélet. 

Ára fűzve 80 krajezar. __ 
Kiadó-tulajdonos Heckenaat Gaaatáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-utcza 4-ik szám alatt). 

Előfizetési foltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt. 
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. -•^U 

Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezirba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alnjos. Wollzeile Kr. 22. és Haasenstein és Vogier, Wollzeile Nr. 9. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezar. 

Nem lehet tagadnunk, hogy li 
befolyással alkotmányos fejlődésü 
leg Anglia bír. Az ugyanazon ok 
azon eredményei gyanánt szerep] 
menetek azonossága történeti i 
oly annyira összecsatolta a nagy n 
hogy a logikai egymásután a has 
dást bizonyos mérvig jövőben i 

Azt sem lehet félreismernünk, 
van nép, mely nagyobbrokonszenv 
na felénk. Mintha az alkotmányos 
meretszabadsági hosszas harczokh 
küzdelmek verték volna szorosra 
lánczot: mindannyiszor éreztük 
legalább a rokonszenves hang 
melegét, valahányszor küz
delmeinkben elhagyatva, fáj
dalmainkban elcsüggedve ál
lottunk. Mi inditotta Cobdent, 
e nemes szivü férfiút arra, 
hogy agitáljon városról-vá
rosra egy bukott ügy mellett, 
két, akkor barátságos és hatal
mas kormány kölcsöne ellen 
lármázva föl a közvéleményt; 
mi indította lelkesedésre a 
Kossuth személyében képvi
selt magyar ügy mellett a 
tömeget, hanemha azon össze
függés, melyet az eszmeáram
latot megértő népek létesítenek 
szellemileg maguk közt, kik 
tudják becsülni a hosszasan 
védett, lassan szerzett jogokat, • 
a történelmi fejlődés azon kin
cseit, mikkel széles e világon 
csak két nemzet bir: egy dús
gazdag s a világ ura, az angol, 
8 e&y — mért ne mondanók, 
8zellemi ereje öntudatában szin
tén hatalmas kis nép: — a 
magyar. S talán nem is lehet ^ ^ ^ ^ 
nagyobb büszkeségünk, szel
lemi erőnk túlsúlyának na
gyobb bizonyítéka, mint hogy 
£ kincset, századok harczain, 
kedvezőtlen körülmények kö
zött ép ugy megtartottuk, mint a világ leg
hatalmasabb nemzete. E tényre bátran hivat
kozhatunk bármely néppel szemben, mely, — 
mint némely német iró teszi, — barbársá
gunkat veti szemünkre. S e tény ismét 
egyik bizonyítéka annak, hogy nincs mit 

P a t t e r s o n J. A r t h u r . 
csüggednünk: fajunknak nemcsak jövője, 
de jelene is van, s elfogulatlan meggyőző
désünk szerint a magyar fajt a legfényesebb 
helyek egyike illeti meg az összes müveit 
világ nemzetei között. 

A rokonszenvnek, melylyel Anglia vi
seltetik irántunk, jele az is, hogy nincs egy 
irodalom sem, melyben oly sokszor lettek 
volna ismertetve a magyar viszonyok, mint 
az angolban; s ha jelenlegPatterson Arthur 
személyében azon angol irót mutatjuk be, 
ki mindazok közt, kik valaha hazánkról ír
tak, a legigazabb képet nyújtotta rólunk: 

P A T T E R S O N J. A R T H U R . 

nem lehet elhallgatni a tiszteletet iránta, 
ki három alkalommal utazta össze hazánkat, 
megtanulta nyelvünket, olvassa és ismer
teti irodalmunkat, s ezáltal hasonlithatlanul 
több hasznot tesz ügyünkben, mint a meny
nyi kárt okoznak azon felületes német uta

zók unalmas hazugságai, kik commis voya-
geuri minőségben pár órát ülve magyar 
vasúton, a berlini „Nat. Zeitung," vagy az 
augsburgi lap hasábjain öntik ki pletyka-
ságuk sületlenségeit. 

Patterson Arthur Londonban 1835. jun. 
7-kén született, s igy még nincs túl élete de
rekán. Ifjú éveit Walesben Radnor megyé
ben töltötte, hol egész 18 éves koráig csa
ládi nevelésben részesült, különös elősze
retettel foglalkodva a klasszikus nyelvek 
tanulásával. 1855. októberén jött a cambrid-
gei egyetemre, hol 1859. januárján már 
^ ^ ^ ^ ^ B baccalaureussá graduáltatott. 

Ugyanezen időtájban jelent 
meg az indiai kasztokról szóló 
müve („Essay on Caste"), a 
mely pályadíjjal tüntettetett ki 
az egyetem részéről. 

1862-ben volt Patterson 
először Magyarországon, e cso
dálatos időszakban, melynek 
kedély állapota, — mint maga 
is oly szépen beszéli el müvé
ben, — nagy behatást tett reá. 
Azon öt hónak, mit itt töltött, 
nagyobb részét Pesten és Mis-
kolczon töltötte el. Másodszor 
1863. deczemberén jött, s majd
nem egy teljes évig volt Gö
döllőn és Pesten, kirándulást 
téve Nagy-Váradon át Szilágy-
Somlyó, Kolozsvár, Nagy-Sze-
ben, Brassó, Székelyföld, Ma
ros- Vásárhely, Nagy-Enyed, 
Szatmár, Munkács és Sáros-
Patakra. A harmadik látogatás 
majdnem két teljes évig tar
tott : 1865. augusztusától 1867. 
júliusáig, nagyobbrészt Győr
megyében, Pesten, Szegeden 
éa Debreczenben. Ezen idő 
alatt jelent meg a „Fortnightly 
Review" („Kétheti Szemle") 
1866-ki folyamában három el
ső közleménye Magyarország
ról, mi alkalmat adott arra, 

hogy kitűnő müvét, melyet oly örömmel foga
dott a magyar irodalom „The Magyar, their 
country, and institutions" („A magyarok, 
országuk s intézményeik",) kidolgozza. E két 
kötetet ismerik már e lapok mindazon olvasói, 
kik az angol irodalommal foglalkoznak. 
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Patterson azután sem pihent. Jókai „Uj 
földesúr" czimü regényét fordította le s 
adta ki. Mint regény tán nem remekmű, de 
a magyar élet s viszonyok megismerésére 
az utolsó időben alig lehetett volna jobb 
müvet választani, Jókai csillogó s magát 
behízelgő stylját nem is tekintve. 

Hogy Pattersont a Kisfaludy-társaság 
külső tagjává választotta; hogy ő e meg
tiszteltetést a leglelkiismeretesebben viszo
nozza, alig levén nevezetes irodalmi vagy 
szocziális mozzanat Magyarországon, miről 
behatóan ne értesitné az angol irodalmat: 
azt, a napilapok utján is tudja a közönség. 
De hogy dolgozó szobája magyar müvekkel, 
magyar lapokkal telve, hogy a legkitűnőbb 
magyar Írókkal levelezést folytat, londoni 
magyar barátaival magyarul beszél, s hogy 
a magyar érdekeket oly figyelembe részesitö 
„Pallmall Gazette" iránya az ö befolyása, s 
nem egy ilynemű czikke egyenesen az ö tol
lából folyt: azt érdemes lesz itt följegyezni. 

Pattersont belső rokonszenv, s nem szen
velgés csatolja hazánkhoz. Ez indította elő
ször hozzánk, s ez irányozza felénk figyel
mét. Mert a ki a müveit világ majd minden 
irodalmát ismerve, annyi gondot fordit egy 
— minden kitűnőségei mellett is, — bizony 
a latin, franczia vagy angolhoz képest sze
rény irodalomra: azt nem vezetheti egyéb, 
mint a tiszta rokonszenv munkálkodásában. 
S a ki müvét olvasta: az e rokonszenv tény
leges bizonyítékaival találkozik annak min
den lapján; a a ki személyes társaságát él
vezte: az önkénytelenül viszonozza e rokon
szenvet nemzetünk e derék barátja iránt. 

A lelkiismeretesség Patterson irodalmi 
működésének legfényesebb oldala. Emlék
szem reá, hogy egy adat tárgyában kéte
lyeimet legyőzendő, órákig keresett könyv
tárában ; s nincs müvében sem egyetlen adat, 
a melynek forrását megnevezni ne tudná. 
Mindenre kiterjedő figyelemmel lehet csak 
idegen országról oly müvet irni, mint a 
minő az övé Magyarországról. 

Patterson Arthur komoly, de megnyerő 
modorú fiatal ember; van valami arczán, 
modorában: az a valóságos őszinteség, mi a 
valódi angol családi életet olyan meleggé s 
a mi régi patriarchális életünk finomabb 
kiadásává teszi. Az ember mindjárt az első 
pillanatban feledi, hogy idegennek beszél; 
s annálinkább akkor, ha látja, hogy ez ide
gen jobban ismeri Magyarország főidét s 
népét, mint sok más nem idegen. 

Nem nagyitok, ha mondom, hogy Patter
son élete, Patterson működése nekünk ma
gyaroknak nemzeti érdek; s hogy e derék 
férfiú valóban megérdemli azt, hogy neve 
— minden rólunk iró külföldi előtt, — a 
derék Sayous-éval együtt legnépszerűbb le
gyen közöttünk. György Endre. 

Az é n ó d á m . 
A templomok előttem zárva voltak; 
Harangszólás lelkemhez nem beszélt; 
Köd és derű bár egyre váltakoztak: 
Előttem minden setét volt, setét! — 
S most újra fénylik a hő nap sugara! 
Uj pirt lehel rám a szép alkonyat; 
Lehullt, lehullt a templom néma zára, 
S hallom beszélni a harangokat! 
Ha jő a regg: oh, már nem jő magába', 
S hoz áhítattal teljes perczeket, 
Mik beolvadnak egy szelíd fohászba: 
Hogy őt az isten áldja s védje meg! — 
Imádkozom! — a gúny ajkamról eltűnt — 
S a térdelő nép mit kér, már tudom! 
Hisz nekik is van, avagy volt szerelmük, 
S ezért az ima jámbor ajkukon. 
Ha száll a nap, s közéig az alkony-óra, 
S a harang csendes estimára hí, 
Ugy figyel lelkem e szép, tiszta szóra, 
S egy túlvilági dalt vél hallani! 

Egy tiszta dalt, moly róla zeng szünetlen'... 
S míg ott a fiiradt munkás nép halad, 
Érzem, hogy én is halk hálát rebegtem, 
S áldom az éjt, mely édes álmát ad. 

S a merre nézek, csak derű mosolyg rám: 
Tündöklő nap, majd csillagfényes éj! 
A kedv dajkálja minden perczem, órám, 
S hű anyakint szól: „csak szeress, remélj!" 
S én szeretek! A szerelemnek szárnya 
Elvisz hozzá, ki engemet szeret! 
Ki e szerelmet hozta e világra! 
Ki föltámaszta egy holt életet! 

Oh szerelem! te éltünk tiszta napja, 
Ki rezgő szint adsz a rom képire! 
Oh szerelem! te éltünk égő napja! 
Kitől fölél a föld fagyott szive! 
Te alkotál lelkembe uj világot, 
Mely mozdulatlan állt, mint t'lí rom; 
lm mozdul az most . . . szép, tündéri álmok 
Rezgik körül . . . s a kéjt alig bírom! — 

A templomok előttem zárva voltak; 
Harangszólás lelkemhez nem beszélt; 
Köd és derű bár egyre váltakoztak: 
Előttem minden setét volt, setét. — 
S most újra fénylik a hő nap sugara! 
Lágy pírt lehel rám a szép alkonyat! 
Lehullt, lehullt a templom néma zára! 
S hallom regélni a harangokat! 

Benedek Aladár. 

Egy falusi preczeptor története. 
i . 

Nem mai gyerek vagyok. A miket elmon
dok se mostanában történtek. Hanem azért 
bátran beillenék a mostani napok rámájába 
Meg aztán a tanúság is ránk fér. Apám sze
gény szabó mester volt. Gyerek sok, kere
set kevés, mi bizony hát nem valami nagy 
bőségben nevekedtünk föl. Innen-onnan már 
a tizenhetedik esztendőbe léptem, s még 
mindig az apám nyakán lebzseltem. Kezd
tem szégyenelni a dolgot. Ez már nem járja, 
mondogatám magamban. Jó lesz kenyér 
után nézni, és elhatároztam, hogy néptanító 
leszek. Ugy van, néptanító. Tehettem volna 
ugyan okosabbat is, de hát tizenhét éves 
korában az ember mindent aranyos világí
tásban lát, és azt hittem, hogy egy népta
nító állásánál keresve sem lehetne jobbat, 
tisztességesebbet találni. 

Elég az hozzá, hogy 18** október tizen
harmadikán elhagytam az apai házat, egy 
esperesi ajánlólevéllel a kátéfalvi plébános
hoz, harmincz váltó krajczárral a zsebem
ben, kevés fehérneművel és egypár lábbelivel 
a bot végére szúrt butyorban. 

Koczoró, Gyirmót és Béles felé vettem 
utamat, mely Szórádon egyszerre kétfelé 
szakadt. Szerencsémre egy sudár, szálas em
ber jött velem szemközt. Nehogy eltévedjek, 
megkérdeztem, melyik ut vezet Kátéfal
vára. 

— Jobbra tarts, — monda, s azután kis 
vártatva utánam kiáltott. — Megállj öcsém, 
hátha eltévednél, majd inkább elkísérlek. 

És velem jött a mezőváros túlsó végéig. 
Sántított szegény és olyan ripacsos volt, 
mint egy malomkerék. Útközben elkérdezé, 
mi szándékom van Kátéfalván. Elmondám, 
hogy preczeptorságra törekszem. 

— Sovány kenyér — feleié fejét rázva 
— siralmas kenyér! Azután végig nézett 
rajtam tetőtül talpig. Mintha szánalmat ér
zett volna irántam. — Megálljunk! — mond 
egyszerre, mintegy gondolataiból fölesz
mélve. — Ez ut itt egyenest Szórád vizének 
vezet, azontúl aztán három óra alatt Káté
falván lehetsz. 

Megköszöntem szívességét és nagy seb
bel-lobbal tartottam előre. Már hűvösödni 
kezdett. Az őszi szél lármásan kavargott az 

elsárgult levelek között. Itt-ott a völgy k a . 
nyarodásainál tüzet raktak a tehénőrző 
gyermekek és melléje telepedtek. Ennyi 
mind az, mi azon időből megmaradt emlé-
kezetemben. Kinek lelkére a mindennapi 
kenyér aggódása nehezül, az előtt a világ 
legszebb vidéke is észrevétlenné válik. A 
helyzet szomorú sivársága érzéketlenné te
szi az embert a természet szépségei iránt. 

Már késő volt, midőn Kátéfalvára értem. 
Itt-ott világolt még csak egy-egy gyertya 
a fölszálló ködön keresztül. — A faluba ve
zető keskeny gyalog hidon egy mezitlábos 
vén asszonynyal találkoztam, ki két makacs 
természetű kecskével szörnyűségesen meg 
volt teremtődve. Segítettem neki és megkér
deztem a plébános lakását. 

— Ott van la , annak a nagy nyárfának 
a tövében, — és jobbra át, egy fehérre me
szelt nagyobb házra mutatott, mely mögött 
kert terült el. 

önkénytelenül is bizonyos megmagya-
rázhatlan nyugtalanság fogott el. Lassú 
léptekkel a paplak felé haladtam és mielőtt 
a kapu kilincsére tettem volna kezem,fólfo-
hászkodva nagyokat lélegzettem. Körülem 
néma csönd tanyázott; semmi sem mozdult, 
csak távolabb balra, a ködös part felől hal
latszott egy malom egyhangú zúgása. Végre 
benyitottam, s az ajtó - csikordulásra egy 
leány jött felém, s midőn a butyorral hónam 
alatt észrevett, megkérdé: mit akarok? 

— Egy levelem volna a főtisztelendő 
ur számára. 

E pillanatban kikiáltott valaki a szom
széd szobából. 

— Hát jöjjön be! 
Bementem. A plépános ur épen vacso

ránál ült. Mintegy 40—45 éves magas, 
barna, csontos ember volt. Körtvét hámozott 
és mellette egy hosszú nyakú palaczk vörös 
bor állott. 

— Levelet hozott? Kitől? — kérdé, mi
után tetőtül talpig szemügyre vett. 

— A bogáti esperes úrtól, — és átadtam 
neki a levelet, melyet azonnal figyelmesen 
olvasni kezdett. 

— Üljön le barátom, — monda, — ül
jön le. Egészséges-e az esperes u r ? 

— Egészséges, hál' istennek! 
— Vagy ugy — már most tudom. Tehát 

preczeptornak akar beállni az öreg Karikás 
mellé? 

— Ha még nem késő, főtisztelendő ur. 
— Az esperes ur ajánlja, s ez elég! 
És hangosan kikiáltott: 
— Julcsa? 
— Tessék 1 
— Tegye melegre kávémat. E fiatal em

bert átvezetem az öreg Karikáshoz. Mind
jár t visszajövök. 

Azután kalapját véve, nyers hangon 
monda: 

— Jerünk. 
Midőn a ganajkupaczok között kiértünk 

a sötét utezára, felém fordulva kérdé: 
— Tud-e irni, olvasni, számolni? 
— Tudok főtisztelendő ur, — viszonzám 

bátortalanul. 
— Hát a templomi szolgálatokhoz ért-e? 
— Valami keveset, de majd rajta leszek, 

hogy megtanuljam. 
— Szükséges is lesz, mert ez a fődolog-
Ezalatt az iskolához értünk. Félig düle

dezett, és oldalt vakolatlan ház volt ez, négy 
ablakkal az utezára, négy ablakkal egy kis 
veteményes kertre. A szárnyépületben la
kott az öreg néptanító Karikás András, már 
összetöpörödött, de azért még mindig friss 
és dolgos hites társával. Benyitottunk, mi
közben a plébános igy szólott: 

— Tanító ur, elhoztam a preczeptort. A 
bogáti esperes ur küldte, 8 ez mindennél több-
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Az öreg tanitó és felesége épen burgo
nyát készültek hámozni, mely egy nagy 
tálban állott előttük. Én a plébános mö
gött állottam, közel az ajtóhoz, és dobogó 
szívvel vártam, mit fognak mondani. De 
ugy látszott, az esperes ajánlata sokat nyo
mott a latban, mert az öreg Karikás a nél
kül, hogy rám tekintett volna, feleié: 

— Miután a plébános ur óhajtja. . . 
— Azt hiszem, nem utolsó segítség lesz. 

Tud irni, olvasni — s ez elég. Énekelni ugyan 
még nem tud, — de majd csak ráragad az is. 

— Kati, adj csak széket a főtisztelendő 
urnák, — mond az öreg néptanító. 

— Sohse bántsa, ugy is mindjárt me
gyek. Csak ezt akartam mondani. A viszont
látásig ! 

Az öreg Karikás, egy kopott süveggel 
kezében, kikísérte a plébános urat, és aztán 
visszajött. Felesége, egy szikár sárga képű 
öreg asszony, ezalatt kíváncsi szemeket ve
tett rám. 

— Messziről jön ? — kérdé az öreg ta
nitó belépve. 

— Téres-Bogátról. 
— Segédtanító volt ot t? 
— Nem. 
— Ismerős a bogáti esperessel? 
— Apám ismeri. Egy helyről valók. 
— Értem . . . . . értem miközben sze

mével felesége felé hunyorított. — Azt hi
szem, szólott önnek föltételeinkről a plébá
nos ur. 

— Nem, egy szóval sem emlité. 
— Tehát kap lakást, mosást, kosztot és 

havonként két váltó forintot. A mi a teen
dőket illeti, beharangoz az isteni tiszte
letre, minden hétfőn kisepri a sekrestyét, 
velem tanit az iskolában, és azt teszi, a mit 
én parancsolok. 

— De András, az istenért, nem látod, 
hogy szegénynek a feje is kóvályog már, 
annyit összehordassz. 

— Nekem már az a szokásom. Tisztába 
kell jönnünk mindjárt kezdetben egymás
sal, mert csak igy vehetjük elejét a későbbi 
zsörtötödésnek. Nincs-e igazam, fiatal ba
rátom ? 

Midőn a jó meleg burgonyaszag gőze 
orromba csapott, éreztem, hogy gyomrom
ban fölébredt az a valami, melyért nem egy 
gazdag ember sokat adna, ha szert te
hetne rá ! 

— Mindent megteszek, a mit paran
csol, — mondám. — Nem lesz más gpndom, 
mint becsülettel megszolgálni a kenyeret, 
melyet kapok, s hogy ön meg legyen velem 
elégedve. 

Fiatal korom és alázatos viseletem meg-
nyugtatá az öregeket, s midőn látták, hogy 
a föltételeket örömmel elfogadtam, arezuk 
egészen neki vidámult. 

— Adja csak ide ezt, — monda az öreg 
asszony, kis butyromat kivéve kezemből. — 
És aztán üljön oda az asztalhoz és egyék. 

— Ugy van, most már tisztában vagyunk 
egymással, tehát leülhetünk, — monda az 
öreg Karikás. 

Leültem. Kata asszony egy pléhkanalat 
nyomott kezembe, az öreg tanitó hosszú 
lábait egész kényelemmel kinyujtá az asztal 
alatt, és jóízű hangon kiáltá felém: 

— Itt a tál, nyúlj hozzá és egyél öcsém! 
Én aztán hozzá is nyúltam. Nem emlé

kezem, hogy valaha életemben ilyen étvá
gyam lett volna. E pompás lisztes burgonyák 
izét még máig is mintegy a számban érzem. 
Szerettem volna ugyan még le nem tenni a 
kanalat, de a gondolat, hogy ha ez emberek 
óriási étvágyamat észreveszik, megrémül
nek tőlem, leküzdötte bennem az ingert. 

— Csak egyél öcsém, — mond az öreg 
tanitó. 

De felesége igy szólott: 
— Ha nincs étvágya, ne erötesd. Meg 

talán nagyon is el van fáradva. 
— Igaza van asszonynénémnek, nagyon 

is fáradt vagyok. Korán elindultam hazul
ról s tizennégy órát gyalogolni egy folytá
ban nem gyerekség. 

— Hallod öregem, ha az ember nagyon 
elfáradt, elmúlik az étvágya. 

— No akkor, — mond az öreg Karikás, 
midőn már a tál fenekén kotorászott, — 
akkor hát legjobb, ha lefekszik. Vezesd csak 
anyjuk a szobájába. 

És Kata asszony botomat, butyromat 
kapva kiment az ajtón, én követni akartam, 
midőn az öreg tanitó utánam kiáltott az asz
tal mellől: 

— Egy szóra öcsém. Még a nevedet sem 
tudom. Hogy is hivnak? 

— Bálint Döme. 
— Szép: Hát jó éjszakát Bálint Döme. 

Holnap reggel elkezdjük a dolgot. 
—-Majd felköltöm, — mond az asszony, 

— az iskola hét órakor kezdődik. 
Egy szűk kis oldalszobába vezetett, mely

nek ablaka a völgyre nyílott. A fal tövében 
egy nyoszolya nyújtózkodott végig, durva, 
vörös csikós lepedővel bevonva. Két szalma-
székből s egy rozzant faasztalból állott a 
szoba többi bútorzata. 

— Ez a preczeptor szobája — mond Kata 
anyó, — Drugét Józsi lakta elébb, jó fiu 
volt, de nem állta ki, megszökött. No de 
remény lem, öcsémnek több esze lesz. 

Ezzel a mécsest oda helyezte az asztal 
szólére s mielőtt távozott, visszaszólt, hogy 
el ne feledjem eloltani. Azután levetkőztem, 
elfújtam a mécsest és alig hogy végig nyúj
tózkodtam az ágyon, mély álomba merül
tem. Szivem könnyű volt, mintha szárnyai 
nőttek volna. Nem éltem már szüleim nya
kán, szüleim terhére . . . volt á l lásom.. . volt 
biztos kenyerem. 

II . 
Másnap reggel Kata anyó bedugta fejét 

az ajtón és halk hangon monda: 
— Döme, Döme. 
Fölébredtem. Egy nagy korsó friss vizet 

helyezett az asztalra és jószivüleg monda: 
— Ideje már öcsém, jó lesz fölkelni. 
A mint kiment, egy ugrással künn vol

tam az ágyból. A köd, mely reggelenként 
a völgyet megszállja, lassanként fölemel
kedett. Soha sem éreztem ily frissnek a 
levegőt; gyorsan felölt'Jzkodtem, megmosa
kodtam. É pillanatban az első napsugár 
áttört a köd mindinkább ritkuló fátyolán, 
hosszú arany szalagként végig feküdt a völgy 
kis patakján és bevilágított a bükkfaerdő 
mohos talajára. Kinyitottam az ablakot és 
elmerültem néhány perczig e nagyszerű 
látvány tekintetébe. Boldognak éreztem ma
gam, hogy itt élhetek. 

Ezután kimentem és az öreg néptanítót 
szobájában találtam, ránezba vont homlok
kal és nagy léptekkel föl s alá járkálva. 

Jó reggelt kívántam, mire igy szólott: 
— Ma még én harangoztam, mert fáradt 

voltál. Mától fogva azonban a preczeptor 
dolga lesz a harangozás és nem a tanítóé. 
Ezentúl egy órával korábban kell majd 
fölkelned. 

*- Ugy lesz tanitó ur. 
— Jól van, most már beszélhetünk 

másról. 
Fölkelt és szemembe nézett. 
— Olvasni, irni tudsz. Ez mindenesetre 

jó, de nem elég. Háta törtek? — kérdé föl
emelt hangon, — hát a törteket tudod-e ? 

A hang és mód, melylyel az öreg tanitó 
ezt kérdé, azt sejteté velem, hogy a törtek-

í valami rettenetes ne-1 

héznek tartja, s hogy azt csak ritka tanító 
tudja. Én mindenesetre tudtam, mert a 
bogáti iskola legjobb növendékei közé tar
toztam, de bátortalan természetem erőt vett 
rajtam és lesütém szemeimet. 

— No majd meglátjuk, mit tehetünk, 
— folytatá föl s alá járva. — Mi a törteket 
illeti, ezt tulajdonképen nem is lehet kí
vánni egy preczeptortól. Sok tanitó se tudja. 
Ugy van. Az nem könnyű valami, s ezért 
nem is követelem, de már az írást, olvasást 
azt el nem engedhetem. 

E közben Kata asszony behozott egy tál 
tejet, melybe barna kenyér volt aprítva és 
oda helyezte az asztal közepére, s miután jó 
étvágygyal elkölté mindegyikünk a maga 
részét, lementünk az iskolába, melyet ezalatt 
a fiatal süheder népség egészen megtöltött. 

A reggelinél még értésemre adta az öreg 
tanitó, hogy ha kanállal ettem is a tudo
mányt, itt nem érek semmit, ha tekintélyem 
nincs. Tavaly is két preczeptor hagyta itt, 
mert a pálczával bánni nem tudtak. 

— Tudd meg öcsém, ezen a vidéken 
mákszemnyi jó sincs e paraszt kölykökben. 
Egytől-egyig iskolakerülő,veszekedő, fészek-
szedő, tolvaj ficzkók. Szóval beléjük örökö-
dött az apjuk meg az öregapjuk bűne. Látod 
azt a mogyorófa-páleza gyűjteményt ott a 
sarokban? Legalább két-három ily csomót 
pusztítok el rajtok évenként. Ne félj, hogy 
kifogyj belőlük, van az érmentében elég. Ha 
valamelyik e sihederek közül megmukkan, 
jelt ad, hunyorgat, vagy vigyorog csak 
azért, hogy a többieket is engedetlenségre 
birja, ne kiméld az istenadtát, rakd meg 
emberségesen. Hadd ordítson, ne törődj 
vele. Legalább azt fogják mondani: ez nem 
olyan preczeptor, mint a többi, nem érti a • 
tréfát. Csak igy lesz becsületed előttük s 
csak igy lehet eredménye annak , a mit 
tanitasz. Most már menetünk. Az iskola 
tele, ne ez a te pálezád, ez meg az enyém. 

És mig ezt monda, egy oly vastagot 
nyomott markomba, mint a kis ujjom, az
után megindultunk. Egész életemben sze
mem előtt lebeg a nagy iskolaszoba, mely 
zsúfolásig tömve volt borzasabbnál borza-
sabb fejekkel. Egyik piszkosabb és rongyo
sabb volt, mint a másik. E mellett kellé--
metlen szag csapott meg. 

Midőn az ajtónál megállapodtunk, pokoli 
zaj, zsivaj, fütyülés , rikogatás ütötte meg 
füleinket, mely azonban a kilincs első érin
tésére halotti csönddé változott. A mint 
beléptünk, mindenki helyén ült s ugy tett, 
mintha könyvébe volna merülve. A bátrab
bak azonban fölpislantottak rám, megva
karták fejüket, valószínűleg ezt gondolták: 
no ez lesz hihet deg az uj preczeptor, ugyan 
meglehet-e majd ugratni a többi után. 

Mindezt nyilván le lehetett olvasni ar-
czukról, habár egyik se mozdult. Az öreg 
tanitó ezalatt megállt az iskola közepén, és 
igy szólott hozzám: 

— Döme ur, jöjjön közelebb... ti pedig 
figyeljetek arra a mit mondok: ez ur itt az 
uj preczeptor, kit külön hozattam oly gaz-
kölykek számára, mint ti vagytok, kik kö
nyörületet nem érdemelnek, nos, jól vigyáz
zatok, az első, ki közületek hanyag vagy 
engedetlen lesz, nem teszi az ablakba a mit 
kap. Ezt jegyezzétek meg. 

És leült a katedrába és tollat faragott; 
Én föl s alá jártam az iskolában és egy óra 
hosszat silabizáltattam. Ezután a katekiz
musra került a sor, s midőn egy hirtelen 
fölnyult suhanezot, kinek nevét még nem 
tudtam, kiszólítottam, elkezdte irgalmatlan 
hangon az orrát fújni. 

— Kelj föl, — mondám. 
De fejét sem mozditá, hanem újra meg 

újra még nagyobb lármával fújta az orrát 
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ugy téve, mintha nem hallotta volna fölszó-
litásomat. 

— Kelj föl, — mondám még egyszer. 
De erre olyat fujt az orrábői, hogy az 

egész iskola nevetésbe tör t ki. Ekkor eszembe 
jutott az öreg tanító tanácsa. Kettőt a nyaka 
közé húztam, de nem erősen, hanem azért 
olyan kiabálásba tört ki, mintha tudja isten 
mi érte volna. Az öreg tanitó mindent jól 
látott. Egyszerre elhalványult. Oda ugrott 
s oly kegyetlenül végig vágott rajta, hogy 
mándlija azonnal ketté vált. 

— Kiabálsz? Hát csak kiabálj. Legyen 
legalább okod, és verte, mig csaknem ösz-
szeesett. 

Midőn a többiek ezt látták, még a hajuk 
is ég felé állott ; végre egészen kifáradva ezt 
monda: 

— Most már tudjátok, 
hogy kell viselni magato
ka t ; Döme ur, ezek itt kí
méletet nem érdemelnek. 

És megvallom, hogy e 
mód nekem nagyon kényel
mesnek látszott. Azon kor
ban voltam, midőn az em
ber szemében a legegysze
rűbb egyúttal a legjobb is, 
és miután tudtam, hogy elő
deim kíméletes bánásmó-
duk miatt voltak kénytele
nek távozni, elhatároztam, 
hogy inkább bothoz folya
modom, mint elmegyek. Ha 
e vad csapat nem engedel
meskedik, — gondolám — 
nem az én hátam bánja meg. 
És csakugyan a hatás nem 
is maradt el, ezután csak 
jelt kellett adnom és föl
ugrott helyéről az, a kit 
kikérdezni akartam. Tizen
egy órakor az átalános ima 
után haza eresztettük őket, 
de egy se mulasztotta volna 
el a köszöntést. Midőn az 
iskola kiürült, az öreg ta
nitó mosolyogva monda: 

— Látod, már nevedet 
is tudják, ez jó jel. Ha ne
tán délután valamelyik 
engedetlenkednék, kövesd 
példámat, és jót állok, hogy 
egy hét alatt többre mégysz 
velük, mint a többiek hat 
hét alatt. 

Künn ezalatt négyesé
vel-ötösével futottak, ug
ráltak hazafelé a gyerme
kek, vissza-visszanézve fe
lénk. 

— Ez most mind rólad 
beszél, nézd, ott megy Kis 
Miska, ugyancsak vakarja 
a helyét még most is, meg akartad nevet
tetni a többieket, no várj! 

Délután egy órakor újra bementünk az 
iskolába. Leszámítva, hogy a mogyoró pál-
czának ekkor semmi dolga sem volt, maga 
a kép ugyan olyan vol t , mint a délelőtti. 
Még Kia Miska is megelégelte a reggeli 
mulatságot. 

így múlt egyik nap a másik után, me
lyek alatt két izben oly keményen bántam 
el egynehány szófogadatlannal, hogy még 
az öreg tanítót is megijesztettem, s még az 
nap este titokban értésemre adta, hogy a 
bírónak, az erdésznek, a szatócsnak gyerme
keit kíméljem s legfölebb térdepeltessem. 
Reggelenként öt órakor már talpon voltam, 
s miután a hajnali harangozást elvégeztem, 
rendesen bekóboroltam a közel vidéket, el
néztem a környék fokonkénti elevenedését, 

a mezei munkások életmódját, szóba álltam 
az erdei favágókkal, megismertem szoká
saikat, gondolkodás-módjukat, szóval egy 
egész újvilágot. Félhétkor beharangoztam 
az iskolába, megreggeliztem s tanítottam. 
Esténként, ha valahonnan kezembe vetődött 
egy-egy könyv, elolvastam azt az első be
tűtől az utolsóig. 

így jó és rósz szokásokra tettem szert. 
Jó volt az, hogy korán keltem, friss levegőt 
szívtam, megfigyeltem az emberek életmód
ját, teljesítem kötelességeimet és olvastam, 
ha lehetett magam gyarapodására; a rósz, 
hogy minden ok nélkül indulatosságra en
gedtem magamat ragadtatni, ütöttem-vertem 
tanítványaimat, és azt hittem, erőszakkal is 
lehet jót eszközölni. S miután már ennyire 
vagyunk, elmondom azt, a mi nekem benső 

Üvegáruló tót Pesten. 

hitem, hogy az emberek legnagyobb része 
azon jó vagy rósz szokások szerint él , me
lyek gyermekkorában beleöröködtek. A 
gyermekkori szokások teszik az embert szor
galmassá vagy lomhává, mértékletessé vagy 
iszákossá, pazarlóvá vagy takarékossá, vál
lalkozóvá vagy bátortalanná, becsületessé 
vagy könnyelművé, őszintévé vagy ravasz-
szá sat. A szokásban gyökeredzik úgyszól
ván minden, mert vajmi kevés azoknak 
száma, kik elég lelkierővel birnak, megválni, 
szakítani a már természetükké vált szoká
sokkal. A nagy tömeg szokásai után indul 
és innen van az, hogy a nevelés alkotja meg 
nemcsak egyes egyének, hanem egész nem
zetek jellemét is. Ezért oly fontos a nép
tanító megválasztása és az alsóbbrendű 
oktatás. Ezért törekesznek ezt hatalmukba 
keríteni azok, kik a nép fölött akarnak ural

kodni, s kiknek a tudatlanság fejőstehénül 
szolgál. Az ö formájukba önteni a gyermeki 
lelket s olyan gondolkozásmódot kölcsö
nözni neki, mely a vérbe menve egész életen 
át kiséri, úgyszólván nem engedi más irány
ban keresni a boldogságot, mint azon avult 
mód szerint, melyet fejébe vertek. A nép. 
nevelés tehát a legfontosabb valami egy 
alkotmányos országban, hol az utolsó ipa
rosnak szavazata épen annyit nyom a latban, 
mint a tudományos társaságnak akármelyik 
elsőrendű tagjáé. A mi borzasztó e földön 
történt, a minek rettenetes súlyát máig is 
érezzük, annak mind a nép tudatlansága 
volt oka. 

(Folyt, követk.) 

P e s t i k é p e k . 
Az üvegáru ló tót. 

Régi adoma. Azok találták 
ki, a kik a magyarországi sze
gény tót népet csúffá akarták 
tenni vele. Meg se gondolták, 
hogy az milyen dicséret. 

Az öreg tót egy üres vá
szon-tarisznyát akasztott fia 
nyakába, fölvezette egy ma
gas hegyre, onnan végig jár
tatta szemeit az arany kalász-
szal ringó rónatáj on, kiter-
jeszté két kezét s ezzel az 
útravalóval ereszté útnak fiát: 

— Látod, Janó, Magyar
ország! 

A krónika hallgat róla, 
vájjon e vékony útlevéllel vi
lággá eresztett fiu éhen halt-e 
benne? Én legalább nem hi
szem. 

Azok a szegény emberek, a 
kik e szép ország legfelsőbb 
zugaiba szorultak, égig meredő 
hegyek, kopár sziklák közé, 
valóban legmostohább gyer
mekei közé tartoznak e hazá
nak. A fold nem termi meg 
számukra a mindennapi betevő 
falatot, a tél hava egész évsza
kokra betemeti őket szűk 
hegy zugolyaikba, a nyári zi
vatar elhordja fából csinált 
apró fecskefészkeiket, a tör
vény is alig ismeri el más em
berekkel egyenjogunak, s a 
társadalom maga, mikor azt 
mondja, hogy „taliga nem sze
kér, kása nem étel, bot nem 
fegyver", egyúttal utána teszi, 
hogy „tót nem ember." 

Pedig ember az is, csak 
olyan mint más, s Magyaror
szág csak akkor látná meg, 
mily életrevaló elemet bir ben
ne, ha emanczipálná társadal
milag — legalább annyira mint 
a zsidókat. 

A szegény magurai tót, 
mint a daru, mint a fecske 

és a többi vándormadár, csakhogy megfordítva 
nyaranként, falkástól vonul le dél felé egy szál 
kaszával a vállán, betakarítani az isten áldását, 
a mi nem az övé, hanem a másé, s a mit az a 
más nem győzne megtenni. Egy-két kenyér s egy 
fél koszorú vereshagyma mellett kihúzza a nyarat, 
lóval, géppel versenyez a munkában s több heti 
fáradságának dija, keresménye az az egy kis ga
bona, csak annyi, hogy több napi járó földre haza 
birja vinni hátán, nem roskad le alatta. És ő be
éri vele. 

Egész télen át elfarigcsálja a fakanalat, ta-
vaszszal összenyalábolja s mérhetlen utat tesz, 
mig ott eladogatja darabonkent, egy garasával 
egyet. Az már nem is pénz. De ő megelégszik azzal. 

Egy karika sodronyt nyakába vesz, meg egy 
kis fogót szúr a tüszőjébe, az egész ezókmókja 
nem ér egy félforintot s ő azzal neki indul a széles 
országnak, törött lábas, repedt fazék, beteg ser
penyő gyógyul meg ujjai alatt, s a mit azért kap, 
az egy darab kenyér, valami főzelék, csak ritkán 
néhány krajezár. De ő neki elég az is. 
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A másik üvegtáblát vesz hátára s nézi, a jég 
hol csinált kárt az ablakokban. Sokszor megesik, 
hogy az a jég még a hátán töri össze az ablakot. 
Egy lepottyanó jégszem az egész vagyonát tönkre 
teszi. De ő azért nem panaszkodik, hogy terhes 
az élet. 

A melyik valami keservesen néhány garasra 
szert tudott tenni, — bemegy vele a felső-magyar
országi üveghutákba, festett poharat, czifra, virá
gos üveget vesz rajta s kicsiny kosarával, mely 
mindenestül sem ér meg három forintot, elindul 
gyalog konkurrálni, versenyt futni a vasúttal, a 
százezrekbe menő forgalmi tőkékkel, levándorol 
egész Pestig s itt bekopogtat minden háznál, 
hátha véletlenül épen szükség találna lenni arra, 
a mit ő árul ? Nem sokat alkuszik, megmondja, 
hogy tartja, de ha kevesebbet nyomnak a mar
kába, sóhajtva elteszi, nem zúgolódik, hogy meg
csalják, megrövidítik, nem hányja fel, neki meny
nyijébe került, mennyit kellett gyalogolni, kop
lalni, ázni árva fejének, mig odáig jutott, hogy 
ezt a kis tulipános poharat eladhatta. Ugy se 
fizethetnék azt meg. O azt ingyen adja. 

Gennaro (Szent Januárius), Nápoly védszentje, a 
butaság és hátramaradás pártolóit 8 a félrevezetett 
nép nyomorban tengődő vak tömegét sorakoztatja 
lobogni alá. 

Ámbár a kitörő Vezúv nagyszerű látványa 
már magában véve is borzalomgerjesztő volt, 
mindazáltal e borzalmat még inkább növelte s 
mintegy betetőzni látszott az a szomorú jelenség, 
hogy Nápolynak mindenesetre művelődésre képes 
alsóbb néposztályai a középkor éje óta egyetlen 
lépéssel sem közeledtek a XIX. század hajnala 
felé; az a szomorú jelenség, midőn látni lehetett, 
hogy a nép, melynek a természeti tüneményekről 
még csak legtávolabbi sejtelme sincsen, tehetetlen 
dühében ártatlan tárgyakon tölti boszuját s utol
jára gyáva félelmében és gyámoltalanságában 
remegve omlik a márványszentek lábaihoz. A 
dühöngő hegy zúgása és dörgése közepén, ápril 
26-án, azután a szombat-este ijesztő, még bor
zasztóbb vihart sejtető csendjében s később a 
vasárnap sűrű, fekete hamu esője alatt minden 
templomból és kápolnából száz meg száz harang 
és csengetyü hangját leh?tett hallani minden fél 

kényszerité, hogy neki külön kápolnát épitsenek, 
— lo az utolsó Bourbonok idejéig, drága kövek
ben, arany- és ez üstném ükben és szobrokban több 
mint 4 millió frankra szaporodtak. I t t van az ő 
vegyész műterme, melyben az ő, Diocletianus 
császár alatt kiontott s már megaludt vére minden 
évben kétszer folyókonynyá „tevődik." 

Ruházata, többek között mitrája, rendkívüli 
gazdag, és hatalmas benyomást tesz a lábainál 
fetrengő rongyos tömegre, ö a nép szemében az 
első Vezuv-szent volt mindig, s az ő „ószleldéje" 
a Magdaléna-hidon sokkal régibb, mint jelenték
telen kollegájáé oda fent a Vezúv ormán s bizo
nyára több tiszteletben részesül, mint a Palmieri 
tímáré; kivált most, mikor még sokan szentül 
hisznek csodatevő hatalmában. A nápolyi népnek 
észjárása most is, a legutóbb alkalommal, a lehető 
legegyszerűbb volt: a hegyet csupán valami 
nagyszerű csoda csillapíthatja le és e csodát 
csakis San Gennaro teheti meg; a hegy lecsilla
pult, tehát: „Evviva Sin Gennaro, te tetted azt!" 
S igy az ő „észleldéje" máig is magán viseli ama 
nagyszerű óvácziók nyomait, melyekkel a nép a 

Szent Januárius szobra Nápolyban a Magdolna-hidon. 

Jámbor, szorgalmas, tanulékony, kevéssel 
beérő népfaj ez. Csak tanítani kellene s fölébresz
teni benne az önérzetet, hogy büszkén nevezzük 
testvérünknek. Szent István koronájának egy el
homályosult gyöngyszeme ez. Egy kis csiszolás, 
egy kis megbecsülés csak emelné a korona fényét. 
Bizony nem bánnák meg sem ő, sem mi. 

Szent Januárius, a nápolyiak véd
szentje, 

A Vezúv legutóbbi kitörése alkalmával két 
szent vonta magára Nápoly megrémült népének 
figyelmét; az egyik, a tudomány fölkent bajaoka, 
majdnem vértanuja, a másik „csodatevő szent," 
kit régóta vértanuként tisztelnek. E kettő közül 
mindegyik megszámlálhatatlan sokaságú és igen 
buzgó követőkkel dicsekhetik: az egyik, Palmieri 
tanár, a Vezuvon épült obszervatórium jeles igaz
gatója a fölvilágosodás, az előhaladás és a nép
műveltség kedvelőit és előmozditóit; a másik, San 

órában, a mint az átalános megrémülés elfojtott 
susogását merész, győzelembiztos, majdnem fana
tikus kongassál igyekeztek túlkiabálni. A „fekete 
urak" be-bekopogtattak a szegény nép zummogó 
méhkasaiba s mind nagyobb és nagyobb rajokban 
zúdították ki őket szent Januáriusnak a városon 
kívül álló kőszobrához. A templomok tömve vol
tak és nem vigasz, nem szivszakadva várt meg
nyugtatás volt az, a mit ott a papok hirdettek, 
hanem ujabb félelem, ujabb borzalom. Oltárok 
oltárok után emelkedtek és proczessziók proczesz-
sziók után képződtek az utczákon, a tömeg han
gosan követelte, hogy szent Január szobrát körül 
kell hordozni az utczákon, 8 csakis a fegyveres 
erőnek sikerült, a már-már kitörő lázadást meg
akadályozni s a fanatizált kedélyeket, melyek 
csupán szent Januártól vártak segítséget és sza
badulást, némileg lecsillapítani. E szentnek oltára 
a Tribunal-utcza egy vico-jában, Tesoro di San 
Gennaro nevű templomnak egy kápolnájában áll. 
Ott van fölállítva tömörezüstből készült s gazda
gon megaranyozott szobra, ott nyugosznak kincsei, 
melyek 1526 óta, — mikor a nápolyiakat egy pestis 

szentet elhalmozta: viaszfigurák, virágmaradvá
nyok s mindenféle ajándékok lepik el a kis kápol
nát! Kevélyebben áll kőtalapzatán, mint valaha 
állhatott s méltóságosan fenyegetve és parancso-
lólag mutat ujjával a lecsöndesült Vezúv felé. 

Vájjon azt a másik szentet, a tudomány föl
kent harezosát, ki a Vezúv legborzasztóbb hábor
gásai közt is oda fent maradt észlelő állomásán, a 
derék Palmieri tanárt szintén szent Januárius 
védte meg a tűzhányó hegy dühe ellen ? Bajosan 
híszszük; a kettő halálos ellensége egymásnak. 

S.L. 

Az önképzésről 
(Felolvasás Laboulayc-tól.) 

Hölgyeim s uraim! 
Az ékesszólást, ámbár nem vagyok szó

nok, csodálom, s azon gyűlésekben, hol a 
szenvedélyeket föl kell izgatni vagy le kell 
csillapítani, igen méltó helyén találom; de 
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itten magunk között, 
szélgessünk, sem nagy 

hogy ügyeinkről be-
szónoki fogásokra, 

sem nagy szavakra nincsen szükségünk. 
Mi az igazságot keressük. Az igazság 

rám mindig azt a hatást tette, mit egy be
csületes asszony. Észre vették-e önök, hogy 
ha a becsületes nők krinolinjokat aok fá
radsággal és költséggel megnagyobbították, 
kiterjesztették s fejők ékességét még egy 
kéve hajjal pótolták, miután a háztartás 
költségét elprédálták, arra az eredményre 
jutnak, hogy a becsületes asszonyhoz hason
lítani megszűnnek? így van ez az igazsággal 
is. Ha ékesitik és festik — hazugságnak 
látszik. Hagyjuk meg tehát egyszerűségét, 
ez a legnagyobb bája, varázsa; ennek tulaj
donitható, hogy ha az ember egyszer meg
lát ta , sem szemet, sem szivét nem tudja 
többé elvonni tnle. 

A nevelésről beszélek önöknek, n ég pe
dig főképen arról a nevelésről, a mit az ember 
az olvasás által saját maga ad önmagának, 

így közvetlenül megkísértem aközköny v-
tárak szükségét önöknek fölmutatni, s szives 
segítségüket ez intézményünkre megnyerni. 

Mi a nevelés? Az ember mindig kény
szerítve van, hogy meghatározásokat adjon, 
pedig a meghatározásoknak megvan az az 
átalános rósz oldalok, hogy igen gyakran 
azok maguk sem értik, • kik mondják, azok 
pedig, a kiknek adják, legtöbbnyire épen 
nem értik. De én mégis megpróbálkozom 
vele, s igyekezem ezt igazolni. 

A nevelés az élet tudománya, a helyesen 
élés mestersége. Például: a földmivelés az 
a mesterség, mely által a földből kivesz-
8zük mind azt, a mit a föld előállitani képes. 
Tehát a nevelésnek is az a czélja, hogy az 
emberből kivegye mindazt, a mit az ember 
adhat, azaz: minden életmüszereit és minden 
tehetségeit kifejtse. S miután az egyén bol
dogsága , életmüszereinek 3 tehetségeinek 
tökéletes kifejlődésétől függ, tehát az a tu
domány, mely elősegíti, hogy ezeket kifejtse 
és használja, maga az élet tudománya. 

Ez az én meghatározásom, próbáljuk 
meg részletekben is igazolni. 

Azt mondtuk, hogy a nevelés, az emberi 
életmüszerek és tehetségek tökéletes kifej
lődésében áll. Melyek ez életmüszerek és 
tehetségek? íme kényszerülve vagyok a böl
cselkedésre. Nagyon rövid és nagyon világos 
leszek, mert e téren lesújtó emlékeim vannak. 

Ha magunkat tanulmányozzuk, mit pe
dig csak igen ritkán teszünk, az első tárgy, 
a mi meglep bennünket: testünk. Testünk 
oly életszervekből van összeállítva, melyek 
bennünket a külső világgal érintkezésbe 
hoznak: szemünkkel a tárgyakat látjuk, lá
bainkkal megközelítjük, kezünkkel megfog
juk, fülünk segedelmével embertársainkkal 
jövünk érintkezésbe, s hangunkkal vála
szolunk nekik. Ezek lepnek meg bennünket 
legelőbb is: testünk és életszervezete. A gya
korlat az életszerveket hallatlan finomságra 
képes fejleszteni. 

De a f esi a gépnek úgyszólván csak külső 
boritéka. Van egy belső erő, mely az élet
szerveket mozgásba hozza, azokat kormá
nyozza, s oly hatalmas, hogy a testet oda is 
elvezeti, a hová az nem akar menni, a ka
tonát az ágyú elébe taszítja. E benső erő a 
lélek, melynek épen ugy vannak tehetségei 
mint a testnek életszervei. 

A lélek tehetségeit osztályozták; ez a 
bölcseszet czélja. A lelket két nagy osz
tályra osztották fól; igen méltányos osztály
zat, melyet, ha egy pillanatig gondolkozunk, 
magunkban is megtalálunk 

melynek 
iga részér*"'! czélj 

ez 

Az érzék a tárgyak jelenlétét fedezi fel, 
az itélb'tehetség két érzéket hoz össze, és 
azokat összehasonlítja, az okoskodás a meg
vizsgált tárgyakról következést von, az em
lékezőtehetség a tárgyakat hozza vissza, a 
képzelet összeköti. A lélek észrészének első 
elemeit ezek képezik. 

A lélek bensejében van, még sokkal mé
lyebben mint az ész, mit közönséges nyelven 
sziinekneveznek,azaz: azok a szenvedélyek, 
melyek bennünket izgatnak és hajtanak, és 
az akarat, mely az egész gépezetet moz
gásba hozza. 

Végre az ész és sziv között van még egy 
csendes központ, a lelkiismeret, egy meg-
vesztegethetetlen tükör, mely megengedi, 
hogy önmagunkat meglássuk, vizsgáljuk és 
saját cselekedeteinket megítéljük. 

íme itt van az egész ember: test, — ész 
és sziv. 

Születésével ezeket nyerte, s ezeket tar
tozik kifejteni; ha szabad ezt a kifejezést 
alkalmaznom, íme ez az a töke, melylyel a 
világba lépünk, s melynek a lehető legjobb 
hasznát kellene vennünk. 

Visszaélhetnek-e vele? elprédálhatják-e 
ezt a tőkét? Emlékezetökre hivatkozom. Ki 
nem ismert a tanodában vagy a műhelyben, 
a természettől oly szerenesésen megáldott 
szép, kellemes iíjut, ki egyszerre csak áten
gedte magát szenvedélyeinek: a kicsapon
gásnak és részegeskedésnek, s ezáltal elhasz
nálta néhány év alatt azt a tőkét, melylyel 
60 évig kellett volna beérnie? 

Ez az ember megbukott, s ily esetekben 
a megbukás betegséget és halált jelent. 

Vannak olyan emberek is, a kik könnyel
műek, s idejöket legszívesebben a munkát
lansággal és henyéléssel töltik. Nagy város
ban ez ritkán látható, de vidéken annál 
gyakrabban. 

Hány jó családból való ifjú van, a ki 
büszkébb, minthogy mesterember legyen, 3 
nincs elég erélye, hogy hivatalt vállaljon, s 
életét a korcsmákban és kávéházakban té
kozolja el! Haláluk után sírkövükre e hang
zatos dicsérő siriratot vésik: „példás jó apa, 
jó férj, jó fiu" . . . stb.; de ha az igazságnak 

íjoga volna magát hallatni, az igazság azt 
írná a kőre: „A ki itt nyugszik, az 30,000 
pint sört ivott meg, 40,000 játszmát domi-
nózott, és 100,000 pipa dohányt füstölt el. 
Egész élete ebből állott." — Hát érdemes e, 
hogy az ember a világra jöjjön, ha így lép 
ki belőle? Enni, inni, aludni — lehet az 
állat élete, de az emberé nem. 

Beszéljünk már most a szívről és a sziv 
kívánalmairól. 

Olyan embereket is lehet látni, kik a 
szeretet szükségét, mely annyi szép tettek
nek forrása, korán elfojtják magukban, kik 
mindent magukra vezetnek vissza, 3 min
dent szenvedélyök és érdekök szolgálatára 
alkalmaznak. Csak saját énjökre gondolnak, 
és csak magukértélnek; biz az is igaz,hogy 
haláluk hirétmindenki közönbösen fogadja. 
Soha sem szerettek senkit, őket sem szerette 
senki. A sziv ezeknél is bankrottot csinált. 

Szerencsére ez nincs mindig így; olyan 
embereket is látunk, kik a születésökkor 
nyert tökét jól tudják használni, sőt az a 
különös, hogy néha minél kevesebb a tőke, 
annál jobban használják föl. Például, ki az, 
ki nem látott, kevés segédforrással korán 
özvegységre jutott szegény beteges asszonyt 
sok apró és gyenge gyermekkel? Ö tudja, 
h °gy gyermekeiért szükségkép élnie kell, s 
a n a g y g°nd, munka és becsületesség ereje 
fentartja, módot lel benne, hogy éljen és kis 
családját nevelje, s magát mindenki által 
szerettesse és beesültesse; a lámpa töredé-
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halad, azt mondja: íme egy becsületes 
• 1 szony 

Az rs:reDera hozok föl példákat. Frunczia-
országban sok az eszes ember s eszét nála. 
denki fölhasználja. Vannak elegen, kik visz-
szaélnek az észszel, hogy nem a legtisz
tességesebb utón vagyont szerezzenek. A 
lélekkel és szívvel is igy cselekesznek-e? 

Szerencsére igen. Pillantsanak csuk visz-
sza emiékezetökbe; hányan vannak önök 
között, a kik ha az apai tűzhelyre vissza
gondolnak, méltó b Jgel azt mond
hatják: „Mily becsületes férti az atyám! s 
az anyám, mily nemes nő!" Minő vagyon, 
é-i mely örökség ér föl ezzel? Hogy példát 
hozzak föl, legyen szabad a nem régen meg
halt derék Labrouste nevét idéznem. Ez a 
férfi az államban nem nagy helyet foglalt 
el,de a nevelés körül kifejtett szolgálataival 
köztiszteletet vivott ki. Önök tudják, hogy 
Labrouste urat ezelőtt 25 évvel,a liékebiró-

il megkináltak. Azt válaszolta, I 
% gazdag ez állás elfogadására.Ren-

desen másképen okoskodnak, azt mondják: 
„Egy állomással kinálnak, nem vagyok oly 
gazdag,!. -zautasithassani. -Labrouste 
nem volt elég gsxdag, hogy elfogadhassa; 

. mert hogy hivatalos 
állomása egy szegénv városrészben van, s 
midőn a fizetésképtelen lakókat kellett volna 
elitélnie,azon n> tönének nem tudott 
volna ellentállani, hogy az elmaradt lak
bért helyettök ki u ; vagyona nem 
lett volna elegendő. 

Gazdag akart lenni, hogy annál több jót 
tehessen. Azt mondják, hogy mint a szent 
Barbe igazgatója egy milliomot nyert; a 
Labrouste halála után ezt a pé; zt nem lel
ték meg nála: az elrejtett nyomor enyhíté
sére fordította. Ez a kitűnő ember csak azért 
akart gazdag lenni, hogy másokért tönkre 
tehesse magát. 

E férfi a születésével nyert szeretet tö
kéjét a legszebben használta fel 

Ha ez igy van,s ha életmüszereink és te
hetségeink a fejlődésre képesek, van-e olyan 
tudomány vagy mesterség, mely bennünket 
erro a fejlődésre megtanítson? — Már hogy 
ne volna! — A lóidomitásban oda jutottunk, 
hogy e szegény állat természetét megvál
toztatjuk ; gyönyörűségünket találjuk benne, 
hogy kutyánkat neveljük, s az ő természet
törvényük helyett szeszélyünket reá tuk
máljuk. S az embereknek ne mondhatnánk e 
meg, kiket nem magunkért, hanem önma
gukért nevelünk, hogy mit kell tenniök, 
miképen nevelhetik, tökélyesbithetik és te
hetik magukat e földön boldogokká? De az 
ember annyira a nevelés teremtménye, hogy 
Locke az angol bölcsész méltán mondhatta, 
s én is azt hiszem, hogy mindnyájunknak a 
tapasztalása e gondolat mellett szól, hogy 
tiz ember közül kilencz lesz azzá, jó vagy 
rósz — a minek a nevelés tette. 

A nevelés tehát, a mint feljebb is mon
dám, az élet mesterségének a tudománya; 
ezt a tudományt meg kell ismerni, ezt a 
mesterséget gyakorolni kell: a nevelésnek 
minden titka ebben áll. 

Lássuk már most, hogy ezt a nevelést 
miképen adják meg nekünk. (Folyt, köretk.) 

A politikai pártok. *) 
A politikai pártalkat tisztaságának különböző 

fokához képest követkoző hat pártot különbözte
tünk meg: 

1. Vallás-politikai félemás-pártok. 
Legalnntabb áll a politikai szellem és a val-

lásfelekexetiség közti pártvegyülék, ininti 
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ebben az állam és a politika nem jut teljes érvényre, 
hanem egyházi tendencziák befolyása alatt állnak 
azok. A középkorban a különböző pártalkat na
gyobbrészt ilyen vallás-politikai jellegű volt. A 
tnuhamedánok és a keresztyének, a latinok és a görö
gök, s az egyházreform után a katholikusok és a 
protestánsok közti küzdelmek több évszázadon át 
irányt adtak az egész pártéletnek. A magas egyházi 
pártnak a presbyteriánusok és a puritánokkai, vala
mint a liguisták és a hugenottákkal folytatott harcza, 
a 17-dik századi angol s a 18-dik század közepéig 
terjedő t'ranczia történetben nagy szerepet játszik. 

Csakis az aj korban, mely a vallás és politika, 
az egyház és az állam közt gondos különbséget 
tesz, különültek el egyszersmind élesebben a val
lási és a politikai pártok is egymástól. Azonban 
a középkorból az újkorba is átszármazott a katholi-
kus-ultramontán és a portestáns-orthodox párt, 
melyek hierarchikus és felekezeti előitéleteik és 
tendencziáik által káros hatást gyakorolnak a po
litikai ellentétek világossága és tisztaságára. 

A jelenkor vallás-politikai pártjai közt két
ségkívül az u. n. ultramontán, vagy, mintő magát 
nevezni szereti, a katholiktis párt a legjelentéke
nyebb és legbefolyásosabb. 

Az ultramontán párt a tulajdonképeni politi
kai pártoktól annyiban különbözik, hogy alapelvei 
az állam körén kiciil esnek, s hogy ennélfogva az 
államtól függetlennek érzi magát. Midőn az ál
lammal szembea követelésekkel lép fol, s midőn e 
követeléseit az államban érvényesíteni törekszik, 
főleg vallási hitére és egyházi kötelmeire, a hierar
chia tekintélyére hivatkozik. H1 megtámadtatik s 
az állam az állami törvény* k megtartására szo
rítja, rendesen a vallás és isteni parancs érinthetlen 
védbástyái mögé vonul, és a lelkiismeret elnyo
mása felett panaszkodik. Az államot e párt nem 
akarja szolgálni, de azért azt követeli, hogy az 
állam szolgalatjára álljon ez egyháznak, melynek 
érdekei és czéljai megvalósítása tekintetébon a 
párt mindent elkövet. Ennélfogva az ultramontá-
nok mindenekelőtt vallás-egyházi s csak a máso
dik sorban politikai párt. Politikai állásukat val
lási nézeteik és egyházi érzelmeik uralják. 

Az ultramontán párt katholikusnak állítja 
magát. Sőt megkísérté az ultramontanizmust a 
keresztyénséggel azonosítani. Azt állítja, hogy 
a párt életének és működésének örök törvénye 
nem egyéb, mint a keresztyén vallás. 

A századok óta folyó világtörténelmi egész 
fejlődésnek elutasithatlan következménye lőn, a 
modern államnak — a középkori irány kulminá-
ciójával ellentétben — az egyházi gyámkodás alóli 
fölszabadítása, továbbá a jogfogalommal és az 
egész jogrenddel szemben bizonyos vallási hit 
követelményeinek visszautasítása, végre az emberi 
szabad öntudat kifejlesztése és az állam kizáróla
gos, teljes souvorainitása, a jogrend és a politikai 
közélet minden viszonyaiban. E fejlődéssel éles 
ellentótben az ultramontán párt vallási eszmék 
szerint, az egyház tekintélyének alárendelve akarja 
az államot vezetni, s a római egyház és a római 
klérusnak középkori igényeit a jelenkorban meg
nyitni törekszik. Mindenki tudja, hogy e czél el
érésére legtöbb erőt különösen a jezsuita-rend fejt 
ki, mely napjainkban nagyobb sikerrel, mint va
laha, az egvház kormányát hatalmába kerítette. 
Az ultramontanizmus oda működik, hogy a mo
dern világot ismét visszaterelje a középkor egyház 
politikai viszonyaiba. Ép ezért e párt az újkor 
egész szellemi fejlődésével összeférhetlen. 

5. A különböző országok, nemzetek, vagy törzseken 
alapuló pártok. 

A politikai partalkatnak ezen neme világi
állami talajon nyugszik, politikai alapelvekkel bir 
és politikai czéíokra törekszik ugyan; de azért az 
államra nézve inkább veszélyes, mint hasznos. 
Alapja ugyanistulságosan szilárd, erőséshatalmas; 
mert e párt önmagában álló viszonylagos egész. 
Ennélfogva az ily alapra támaszkodó párt egész
nek tartván magát, a helyett, hogy mint hathatós 
rész működnek az államéletben, arra törekszik, 
hogy az államot felbontsa és saját alapján egy uj, 
önálló államot alkosson, vagy pedig, hogy az állam 
egységét és rendjét partikaláris törekvések által 
megrázkódtassa. 

Már a nagy Washington intette a Világot, 
„hogy őrizkedjek a pártokat földrajzi csoportok 
szerint jelezni". Midőn Amerikában a déli államok 
Pártja az északi államokrral ellentéte? álláspontot 
foglalt el. ezzel előkészíttetett a szakadás és a pol
gárháború. A ..délnémet torrd/k" alkotása az 
*émct vámparlamcntben hasonlókép merénylet volt 
'« alkotmányos vámunió ellen és akadály Német

ország politikai egyesitése tekintetében 

Még akkor is, ha egész országok, vagy egy 
államban lakó különböző nemzetek mint politikai 
pártok elválnak egymástól: könnyen bekövetkez-
hetik a veszély, hogy amaz országok és ama nem
zetek a régi államot szétdarabolják és uj államot 
alkotnak. Amíg az angol és a skót párt egymással 
harezban állt, mindaddig ki volt téve a nagybri-
tanniai birodalom a veszedelemnek, hogy Angol
os Skótország ismét szétválnak; s az ir párt O'Con -
nel alatt a repeal-uozgalmat idézte elő.1) Az osz
trák összmonarchiára nézve semmi sem lenne 
veszedelmesebb, mintha a különböző nemzetek, 
mint politikai pártok akarnának szerepelni. Ha 
Magyarországban a horvát a magyarral, Cseh
országban a cseh a némettel szemben mint párt lép 
fól, akkor a birodalom mindkét felének egysége 
komolyan fenyegetve leend.') 

Kevésbbé veszélyesek az állam létére nézve a 
törzsek mint politikai pirtok alapjai, mert a tör
zsek elvégre is a nemzeti összetartozandóság által 
az államhoz vannak forrva. De a törzsek partiku-
larisztikus irányzata mégis nagyon erős lendületet 
nyer, mihelyt pártok gyanánt lépnek fel egymás 
ellenében, s az ilyen elkülönzés által azállamegv-
ség és jogközösség könnyen csorbát szenvedhet. 
A porosz államegységre nézve semmi esetre sem 
lenne üdvös, ha a keleti poroszokkal szemben a 
Rajna-vidékiek &z ó-poroszokkal szemben a,zuj-poro-
szok mint politikai pártok ellentétes állást foglal
nának el. B íjorországban az ó-bajorok, a frankok, 
a svábok és a pfalziak közti ellentét, néha a párt-
alakitásban is érezhetővé válik. Ép igy Svájczban 
a berniek és a zürichiek közti viszony. 

3. Rendi pártok. 
A rendek alapjának is megvan a maga bibéje. 

A rendek közt természetesen nom oly mély a vá-
lasz-ür, mint a törzsek és a nemzetek között s 
egyetlen rend sem érzi magát elég erősnek saját 
maga részére államot alkotni. A rendi pártok en
nélfogva nem fenyegetik az állam lételét. De a 
rendek ellentéte — eltekintve minden pártalkattól 
— mégis oly erős, hogy a politikai párttal való 
egyesülésük folytán a nemzetek rétegeit és osztá
lyait tartósabban és jobban elkülönítik egymástól 
mint az állam egységével és a jogegyenlőséggel 
összeegyeztethető lenne. 

Addig, a míg a középkori pártalkat nem birt 
vallási és felekezeti jelleggel, a következő rendi 
pártok léteztek: &papság, a nemesség és a polgárság. 
A patricziusok és plebejusok, mint pártok, egymás
sal szemben ellenséges állást foglaltak, s ellensze
gülésük által az országok és városok átalános fej
lődését nehezítek. A modern közérzület előtt még 
ma is idegenszerűnek tűnik fel a junker-párt szi-

' ) A „nagy izgató" O'Connel által megindított s külö
nösen a katholikus papság által támogatott repeal-mozga-
lomnak tudvalevőleg, az Anglia és Irhon közti törvényho
zási egység megszüntetése képezte czélját. — FordUó. 

*) A. veszély, melyet Bluntschli itt jelez, ugy mi nálunk, 
mint Csehországban valósággal fenforog, s különösen ha
zánkban nemcsak a horvát, de a többi nemzetiségek is kü
lön-külön párttá kezdenek tömörülni, és a „nemzeti jogo
sultság" czégére alatt az államintézmények felbontására 
törekazenek- Hogy törekvésük csakugyan az, és nem más, 
azt Bluntschli helyett, — ki csupán a tétel fölállítására szo
rítkozik. — b. Eötvös igen szépen bebizonyitá. Ha a „nem
zeti jogosultság" alatt — körülbelól igy okoskodik Eötvös 
— az egyes honpolgárnak csak azon joga értetik, mely sze
rint minden tulajdonait, tehetségeit,s igy külön nemzetiségi 
tulajdonait is szabadon kifejlesztheti: akkor ez elvnek raló-
sitása az állam fenállását semmiesetre sem veszélyezteti. De 
a dolog nem igy áll. Az egyén, melynek a nemzetiségek 
jogot követelnek, nem az egyei állampolgár, hanem a külön 
nemzetisig „Miután pedig minden jog csak phisikai vagy 
erkölcsi személyiség által vétethetik igénybe, s miután külön 
jogosultság csak külön egyéniséget illethet, a nemzeti jogo
sultság fogalmának gyakorlati valósítására szükséges, hogy 
az, a minek számára a nemzetiség neve alatt bizonyos jogo
sultság követeltetik. mindenekelőtt külön egyénitéggé alkot-
tassék. Minthogy pedig azon elemek, melyekből a nemzeti
ségek mint külön egyének alkotandók volnának, ugyanazok, 
melyek jelenleg az államot képezik. először is az államot 
kell megszüntetni, s i-sak azuttln lehet stó a nemzetiségek mint 
külön egyéniségek megalakításáról." (B. Eötvös: ..A X I X 
század uralkodó eszméinek befolyása az államra." Második 
kiadás. I. 188.) — Eötvös tehátokadatolja ugyanazon álli-
táat, a melvet Bluntschli egyszerűen csak kimond. Meg kell 
azonban még Bluntsehlival szemben jegyeznünk, hogy egész 
átalánosságban a nemzetiségi eszmét mint pártalakulás 
alapját nem lehet elitélni. miután vannak országok, a me
lyekben ez igen üdvös eredményekre vezetett. Igy neveze

t t olasz egység tisztán ennek köszönhető, ugy szintén 
a német, birodalom egységének is a nemzetiségi eszme volt 
legfőbb tényezője Annyi áll, hogy a nemzetiségi eszmén 
alapuló párt természete mindenütt romboló, a mi az egy
nyelvű országokra (mint Olasz- és Németországra) nemhogy 
kárral, sót haszonnal jár, mert a lerombolt aprő államok 
heh ere egv nagv. . •gvsogos birodalom alapját veti meg; 
nálunk ellenben, "hol olv sokféle a nyelv, ama párt az a l t r a -
egvséget csakugyan veszélyezteti, s ha egyszer sikerülne 
azt fölbontania, a romokat soha többé föl nem építené. — 
For<:> 

vós makacssága a többé már nem rendileg osztá
lyozott államban; s ha egy uj munkás-párt tá
madna, ez is zavart idézne elő a tiszta politikai 
pártalkatban. 

Hogy az államegység a viszálko Jástól és a 
zsibbasztási törekvésektől biztosittassék, és a jog
egyenlőség csorbát ne szenvedjen, szükséges, 
hogy egy ugyanazon államban a politikai pártok, 
a provincziák, a nemzetiségek, a törzsek és a ren
dek összeműködjenek, s hogy mindezen ellentét 
egyes tagjai is politikai gondolkozásuk és törek
véseik által együvé forrjanak. (Vége követk.) 

Némely állat életmódjának változása. 
Pouchetnek két év előtt a franczia akadémiá

hoz intézett tudósítása, melyben felhozza, hogy a 
fecskefészkek épitésmódja néhány évtized alatt 
változáson ment keresztül, a természetbúvárok 
előtt figyelmei keltett. Pouchet azt találta, hogy 
a közönséges házi fecske (Hirundo urbica) fészke 
Rheimsben 50 év alatt egészen más alakot öltött. 
Az-lőtt, mint a muzeumokban fentartott és leraj
zolt példányok is bizonyítják, inkább gömbalakkal 
bírtak, kerek nyilassal; most ellenben a hosszúkás 
tojásala'-cuak, keskeny hasadékokkal lettek a túl
nyomók, agy hogy az állat alig képes magát rajta 
átküzdeni. Rheimsben mind a két épitésmód felta
lálható, de az utóbbi mindinkább előtérbe lép. E 
tény azonban eddigelé példákkal nincs eléggé 
megvilágítva s voltak kifogások is ellene s ép azért 
óhajtandó, hogy körülményesebb észleletek tétes
senek. 

A menyét, mely különben csak a kisebb álla
tok vérével táplálkozik és legfölebb a nyulakat 
támadja meg, Shaics J . álltása szerint Dumfries-
shire-ben, Skóthonban annyira elszaporodott.'hogy 
a szarvasmarhával is szembeszállt, sőt vérét is ki
szívta, E miatt a mezei gazdák irtó háborút kezd
tek a veszedelmes ellenfél ellen és jelenleg a menyét 
esik eltévedve itt-ott fordul elő- Ugyanezen kuta
tók a sirályok életmóljában is változást észleltek. 
Mióta Glasgow kikötője elkészült — a Clyde csa
tornázása által — a sirályok különféle fajai az ott 
élénkké vált sürgésforgás közt elejtett ételhulla
dékokban oly csalétekre akadtak, mely őket mind
inkább a parthoz vonta, ugy hogy jelenleg Skóthon 
belsejében ott is nagy számmal találha'ók, hol 
azelőtt a ritkaságok közé tartoztak. Az emberek 
befolyása által életkörülményeik kedvezőbbekké 
váltak. 

Igen csodálatos példát hoz fel Potts Th. , Uj-
Seelandban megtelepült angol. A kii (Xestor mi-
rabilis) Uj-Seeland déli havasain él s a szigetnek 
legszebb kajdácsai közé tartozik. Nyelve hegyét 
ideg-bibircsek borítják, melyek a virágnedv fel
szívására szolgálnak, a mi eddigelé a kia egyedüli 
tápláléka volt; és nem gondoltak arra, hogy e te
kintetben valaha változás álljon be. A bokrokkal 
borított sziklák voltak kedvencz tartózkodáshe
lyei, hol a virágok felett repkedve kiszívta azok 
nedvét, és a gyümölcsön kívül legfelebb még a 
sziklahasadékokba vagya fa héja alá rejtőző rova
rokból élt. Mint ilyeneket ismerték a kiat a ma 
ori-k uralma alatt, de a fehérek bevándorlása által 
minden megváltozott A gyapjú végett a juhokat 
óriási mérvben tenyésztették. A levágott állatok 
húsát és bőrét a pásztorok karókra aggatták, me
lyek az eddig nektárral élő kiát magukhoz édes
gették. Kezdetben cs ik itt-ott csipegetett, de mi
vel ízlését kielégité, mindinkább és többször felke
reste az ily helyeket s ugy hozzászokott az uj 
eledelhez, mint a veréb a szőlőhöz. De ezzel még 
nem érte be; valóságos ragadozóvá vált és az élő 
juhokat is megtámadta. Otago tartományban rög
tön észre vették a telepitvényesek, hogy juhaik 
egy előttök ismeretlen betegségben sinlenek. A 
juhok hátsó czombjáról a gyapjú le volt tépve, és 
tenyérnyi nagyságú nyers hus csüngött azon a 
helyen. Az állatok sokat szenvedtek a sebekbm ós 
több bele is veszett. S mi volt ennek az oka? Mi
után sok téves vélemény merült fel és tűnt le. 
véletlenül egy pásztor észrevette a mint a kiák a 
juhokra lecsaptak, azok gyapját kitépték és görbe 
csőreikkel hátsó lábszáraikba lyukat vájtak. Ez 
figyelmet keltett és többször is észlelték a szelíd 
tioktárszivönak ezen ragadozó ten Ai 

,.Otago Daily Times" a következő tudócttáat hozta: 
„A hegyi kajdacsok seregesen jelennek meg. el-
különitnek egy juhot a nyáj tói, sorban letelepül
nek annak a hátára, m gtisztitják a gyapjútól és 
elkezdik sebzoni. Erre az. állat remi- ,-ban 

menedéket. «lo a madarak folyton ül 
mindaddig kényszeritik körülfutni, míg kimer 
összerogy. A juh erre hanyatt fekszik, hogy « seb-
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zett részeket uj támadások ellenében megvédje és 
lábaival igyekszik dühös elleneit a támadástól el
riasztani. De azok elkezdik oldalt tépni és addig 
szabdalják, mig végre kimúl. Campbell telepitvé-
nyes azt hiszi, hogy a kia ezen üldözést nem csu
pán éhségből, hanem kedvtöltésből is űzi. Három 
télen keresztül lőnek juhai megtámadva és csak 
.íz utolsóban (1871) lelt rá az okra. Azonban csak 
télen szenvedtek juhai a kiától, midőn ugy látszik 
eledel hiányában van." 

Eddigelé Uj-Seelandban a bevitt növények 
és állatok pusztitó befolyását ismertük csak, de 
ellenkezőre is van példa. A Loranthus micranthas 
uj-aeelandi élődi növény, mely leginkább honi alako
kon zsarnokoskodik, feltünőlog kezdi azokat elha
nyagolni és az idegen bokrokra, mint a galagonyára, 
a szilvára, az őszi baraczkra csap át. A jó illatú 
élődi elhagyja a hegyek vadonjait és leszáll a mivelt 
kertekbe. Nevezetesen a Cytisus laburnum (sárga 
akász vagy aranyeső) egészen el van borítva a 
Loranthns által, melynek virágain a bevitt európai 
méhek mézet gyűjtenek. így tehát az idegen méh 
a nektárt honi növényből szívja, mely ismét egy 
idegen bokron élődik. 

Egyveleg. 

Nyilvános irnok Nápolyban. 
„Nápoly egy földro hullott ég-darab, Nápoly 

I aradicsom!" — igy tartja egy régi példabeszéd 
s nem is egészen ok nélkül. Azonban a spanyolok, 
mikor Nápoly urai voltak és annyi 
forradalmat kellett ott leverniök/igy 
módosították e példabeszédet: „Igaz 
ugyan, hogy Nápoly paradicsom, de tele 
ördögökkel!" Tagadhatatlan, hogy Ná
poly s főleg a Toledo-utcza, talán az 
?gész világon a legveszélyesebb hely 
az idegenek zsebeire nézve. Hogy egy 
gondatlan idegen, ha Nápoly utczáira 
kisétál, zsebkendőjét haza vigye, a 
legnagyobb ritkaságok közé tartozik. 
De ne foglalkozzunk most a szép olasz 
paradicsom legsötétebb árnyoldalaival! 
Beszéljünk egy más, különösen sajátsá
gos intézményéről, mely annyiban, a 
mennyiben a nápolyi nép tudatlansá
gára enged következtetnünk, szintén 
az árnyoldaluk közé tartozik, de már 
sokkal szelidebb és megbocsáthatóbb, 
mint a többi. 

Nápolynak majd minden közterén 
s népesebb utczáján találhat az idegen 
egy-egy többé-kevésbbé okos, értelmes, 
de mindenek fölött ravasz arczu mo
solygó uri embert egy kis asztal mel
lett ülve s mindenféle íróeszközzel el
látva. Ezek az úgynevezett nyilvános 
Írnokok (Íróknak csak nem is nevez
hetjük őket!), a kik jó pénzért a nép 
ügyesbajos dolgaiban egy levél, folya
modvány vagy bármi más okmány 
megirása által szivesen nyújtanak se
gédkezekot. 

A nép nem nélkülözheti őket, mert magától 
értetődik, hogy a nápolyi köznép sem irni, sem 
olvasni nem tud. A királyoknak és papoknak más 
tennivalójuk volt, mintsem anépet oktatták volna. 
Az irnok felüti tanyáját és fölállítja Íróasztalát 
valamely köztéren, mely mind neki, mind a reá 
szorulóknak legalkalmasabb, tehát leginkább a 
molo közelében vagy a San-Carlo-szinház folyo
sóiban. 

Szerfölött tudományos ember, mert — tud 
olvasni és irni, s még francziából is tud for
dítani. A pápaszem természetesen sohasem hiány
zik orráról; az bizonyos méltóságot kölcsönöz 
neki; kalapja olyanforma,mint a milyenek nálunk 
a 60-as évek elején a bevert magas tetejű német 
kalapok lehettek; egyéb öltözetét sem lehetne a 
legelegánsabbnak csúfolni. De mindez mitsem 
tesz. Azért ő mégis tudós és tekintélyes férfi a 
nápolyi nép szemében. 

Mesterségét — az igaz — pompásan érti, 
szivreható szerelmes leveleket tud irni vagy pe
dig a legjobb tolmács azokra a levelekre nézve, 
melyeket Nápoly más részeiben más kollegái szer
kesztettek. Mert ő nemcsak ír leveleket, hanem a 
kapottakat is fölolvassa Írástudatlan embertársai
nak. Egy szóval 1 ijodaimas titkára mindenkinek. 
Mennyi édes titkot susoghattak már fiilébeNápoly 
tüzes vérű szerelmes leányai és ifjai, de ő mind
ezekről hallgat, mint a sir, és hihetőleg nagyobb 
szentség előtte a fülbegyónás, mint némely pap 
előtt. 

•/. (Van-e a lelkeknek szakálla ?) A muszka 
pópák tudvalevőleg hosszú szakállt viselnek; 
mondják, hogy a korábbi időkben sokan hitték, 
hogy a paradic ombeli Mkek szintén nagy sza
kállt hordanak, és ennélfogva az már érdemeket 
szerzett a paradicsomra, ki a földön megnőni 
n agyja szakállát és arcza körül hosszú hajat visel. 
A pópák e hite ellen a múlt századbaniomcmossoíü 
muszka történész sokat küzdött; nagy bátorsággal 
bebizonyitotta, h- gy a lelkeknek nincs szakálla, 
és a kik ezt nem hiszik — eretnekek. Azonban 
nem sikerült a pópákat meggyőzni. 

•/.{Állatimádók.) Eio-Pardoban, Braziliában, 
1860 óta az ambraciota-féle vallásfelekezet áll 
fenn, mely eredetiségénél fogva páratlan a vilá
gon. A felekezet követői egy öszvér-kanczát imád
nak, mely egy pázsitból készitett dombon áll. 
Minden hang, melyet az öszvér hallat, — isteni 
kijelentéseknek tekintetik, és a papnak föladata 
az isteni hangoknak értelmet adni és megmagya
rázni. Midőn az istentiszteletnek vége van, a hi
vők az öszvér lábnyomait megcsókolják. Az am-
bracioták a legszigorúbb orthodoxok, s nem tűr
nek semmi eltérést az ő igaz tanításuktól, s az 
eretnekséget már többs ör keményen büntették, 
azért ritkábban jön ilyesmi elő és az orthodoxok-
nak nincs miért nyugtalankodni. így irja a Kio 
de Janeiróban megjelenő „Anglo-Brazilian Times." 

** (.4 kutyák királya.) I . Tom a kutyák királya 

Nyilvános irnok Nápolyban. 

Parisban a napokban hunyt el; mindenki ismerte 
e különös tébolyban szenvedő embert, ki egy ve
szett eb marása folytán megőrülvén, kutyának 
hitte magát s valóságos maecenasa volt a gazdát
lan ebeknek, melyek körül miniszterekot választott 
magának s azokat mindenkor per Exczelencziád 
szólította. Thiersnek sok baja volt ő felségével s 
nem múlt el hét, hogy „kedves testvér" rendes 
megszólitással levelet ne kapott volna tőle, me
lyekre ő felsége sohasem nyervén választ, annyira 
felbőszült, hogy legközelebb egész formalitással 
hadat izent a köztársaság elnökének. 

** (A Krupp-féle óriási ágyú.) Az óriási ágyú
val, melyet a Krupp-féle telepből a múlt hét foly
tán 12 ló szállított Tegelbe, a múlt héten tettek 
kísérletet. Az ágyú 552 mázsát nyom, csövo kö-
rülbelől 7 lábnyi hossza ságu, torkának átmérője 
egy lábnyi. Megtöltésére 21 font por szükséges, a 
golyó súlya öt mázsa, hordtávola pedig egy német 
mértfold. Ily távolságból könnyedén áthatol egy 
hüvelyknyi vastagságú rézlemezen. A kisérletek 
ez óriási ágyúval kitünőleg sikerültek, s hátránya 
csak az, hogy töltése nagyon sok időt vesz igénybe. 

** (Párbaj aramjnyal.) Kaliforniában két arany
kereső jelentékeny kincset halmozott össze arany
porban és természetes darab-aranyakban, melyet 
egy közös lakul kiszemelt barlangban helyeztek 
el. A két barát n legjobb egyetértésben élt hosz-
szabb időn át, mig egyszer egy palaczk égettboron 
összeveszvén párbajra keltek, s mivel fegyverök 
nem volt kéznél, aranyrögökkel haj inalták egymást, 
s midőn az arra járók reájok bukkantak, az egyi

ket hetvenezer frank értékű aranyrög közt ketté 
hasított agygyal s összevert testtel halva, a mási
kat mintegy hatezer arany közt veszélyesen össze
zúzva találták. 

** (Kényelmes gyujtók.)Francz'iaországba,rí igen 
egyszerű módon készitenek takarékos és kényel
mes gyújtókat a tengeri lemorzsolt és igy nagyobb
részt értéktelen torzsájából. Az elkészítés akkép 
történik, hogy a torzsák 60 rész szurok és 40 rész 
ömlesztett kátrányból álló keverékbe martainak s 
körülbelül egy perczig benne hagyatnak, ezután 
kiszedetnek és megszárittatnak. Száradás után 
100 C. fokra melegített fémlapokra teríttetnek ki, 
végül pedig nagyságuk szerint kötegekbe csoma
goltatnak. Az ily gyújtók darabját 1 — 2 centi-
mon árulják. A „Compagnie des allumettes lan-
daises", mely ezzel az üzlettel 30 munkást foglal
koztat, évenként mindegy 200,000 frankot keres. 
Hazánkban, hol a tengeri bőven termeltetik, szin
tén czélszerü volna, ezen iparezikkrek fent irt 
módon való előállítását megkísérteni. Nálunk a 
kukoriczatorzsát úgyis csak fűtésre vagy legfö-
lebb őrölve sertéstakarmányul használják, habár 
egyik esetben sem felel meg a czélnak, mig ellen
ben gyújtókká feldolgozva nem megvetendő hasz
not igér. 

** (A burgonyát veszély fenyegti.) Ujabb idő
ben a burgonyának is támadt egy hatalmas ellen
sége. Északamerikában, hol több vidéken egy kis 
Doryphora decemlineata nevű bogár a burgonyát 
úgyszólván teljesen megsemmisítette. A „Herold" 

már évek előtt figyelmeztetett ama 
veszedelmes burgonya-pusztítóra s azt 
mondta róla, hogy a bogarat még csak 
1865-ben irta le tüzetesen dr. Walsh, 
állami entomolog Illinoisban, noha e 
bogarat magát közel 50 év óta ismer
ték, és tudták róla, hogy egy vad 

,burgonya-fajon élődik. Az amerikaiak 
ezen rovart hazája után „Colorado 
Potato-bug"-nek nevezték el; de a bug 
(poloska) elnevezés rovartanilag nem 
illik rá, mert nem is félröpü, hanem 
téhelyröpü rovar. Mikor hazájában a 
burgonyát művelni kezdték, az uj nö
vény leveleit igen megkedvelte s most 
már föl tar tóztathat lanul törjed tovább 
kelet felé. 1870-ben átlépte a Missou
rit s ezentúl évenként mint egy 50 
mértfóldet halad tovább. Jelenleg már 
Kanadában is pusztít. Ezen bogár any-
nyival inkább veszélyes, minthogy egy 
nyáron át háromszor szaporodik: a 
nőstény mindig 20—30 petét rak a leve
lek hátára. Ha a burgonya leveleit mind 
leette, akkor a szőlőre is átcsap. Egye
düli biztos irtó-szere az, ha a bogara
kat álczástól, petéstől mindenestől 
együtt leszedjük. Megjegyzendő kü
lönben, hogy a mindenütt közönséges 
Coccinellidák (Katalinka bogarak) e 
veszedelmes bogár petéit és álezáit 
szenvedélylyel keresik föl s emésztik 
meg. 

— (Óriási távcsövek.) A legnagyobb csilla
gászati távcsövek, a következők: Sir L. M. 
Hocker-é Ayrban 5453'100 bécsi láb hosszú; Lord 
Rosses-é Birrben 53l6/'too bécsi láb hosszú; S. V. 
Herschel-é Greenvichben 36e3/)0o bécsi lábnyi; 
S. Thom Parry-é Bristolban 34n,/100 b. lábnyi; a 
londoni csillagász torony ujabb távcsöve 3074/,00 
b. l áb ; a régiebb 178'7,00 b. láb hosszú. Cambridge 
távcsöve Bostonban 207n/i0o b. láb hosszú. 

** (Nagy nevek.) Burmából egy követség van 
Londonban. A követek közül az egyiket igy 
hívják: Mengye-Maha- Sayrhoo- Kenwoon-Maha 
Mengyan-Rayae-Phungyet-Wardook; a másik: 
Maba-Zayathoo-Seraydawgyce, és a harmadik: 
Menlha-Zayathoo-Seraydawgyce. A burmai csá
szár neve pedig következő: Theeree-Pairevara-
Weezaya - Hunta Iatha - Piendeela - Maha - D u ma-
Iazade-Iaza. Czime következő: „A fölkelő nap 
dicső és magasztos királya." 

** (Varrógép-statisztika.) Amerikában min
denre kiterjed a statisztika figyelme. Igy egy 
kimutatás fekszik előttünk az amerikai varrógép
gyárak 1871-ki forgalmáról, s e kimutatás valóban 
meglepő adatokat szolgáltat e hasznos gépek el
terjedéséről. A varrógép-gyárak között az első he
lyet a Singer-Manufacturing Company new-yorki 
gyára foglalja el, mely 1871-ben 181,260 gépet 
adott el (53,427-el többet mint 1870 ben), ezután 
következik aWheeler és Wilson gyár 128,525 gép
pel, aGrover és Baker gyár 50,838-al, a Weed-ház 
39,655-el, s még több gyár kisebb forgalommal. 
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Irodalom és művészet. 
, ~ (K^faludy Károly munkái uj, olcsó kiadás
ban.) Kegibb Íróink legnépszerübbikének, az iro-
üalmi újjászületés egyik legnagyobb eszközlőjének 
• 1 "uu , o l y n a k Ö 8 3 Z e s művei, az eddigieknél 
is olcsóbb kiadásban, négy vastag kötetben jelen-
j " r . m ^§ Heckenast Gusztávnál. Megjelent már 

* ®isö kötet, melyek a verseket s a színművek 
nagyrészét foglalják magukban s az első kötetet a 
költő aczélmetszetü képe diszesiti. Egy-egy kötet 
ara 1 frt, 8 így az egész, az eddigi 8 — 10 frt helyett 
csak 4 frtba jő. Kisfaludy Károlyt ma is szivesen 
olvassa mindenki s fogja olvasni még igen soká, s 
azért ez uj kiadásnak őszintén örülhetünk s a 
legnagyobb elterjedést jósolhatjuk. Bár klasszikus 
iromk mindenikét birhatnók ily igazán népszerű, 
olcsó és teljes kiadásban! 

~ (Heckenast Gusztáv kiadásából) még a kö
vetkező müveket vettük. „A magyar jogélet az 
Árpádok alatt." Irta Hajnik Imre. V-ik füzet, ára 

l t ^ k1'- Jeles törvény- és jogtudósunk magyar 
L , o t m a n y - és jogtörténelmi munkáját füzetei-

ént bocsátja közre. E füzetek alatt azonban ko
rántsem vékonyka kiadványok értendők, hanem 
egy-ogy nagy alakban kiadott, mindig tekintélyes 
tapszániot magában foglaló, némileg önálló kö
tet, mint minő például az előttünk fekvő is. Mily 
nagyszabásu lesz Hajnik becses munkája, mutatja 
a z Í8, hogy a jelen füzet — az ötödik — még 
Csak az Árpádok alatt való magyar jogélettel fog -
lalkozik. Mily tüzetesen, mily beható értelemmel, 
8 mily ritka körülményességgel, alig szükséges 
mondanunk. Csak azt emiitjük meg, hogy az | 
iparról és kereskedelemről, mely az Árpádok alatt 
nálunk még ugyancsak zsenge korát élhette, egész 
tisztességes fejezetet tudott a szerző összeállítani. 

„A Talmudzsidó." Minden rangú zsidó és ke
resztyénnek megsziveléaeül bemutatja dr. Rohling 
Ágost tanár. Magyaritá Gemini. Ára 80 kr. Ge
mini nóv alá nyilván egy hazai magyar zsidó rabbi 
rejtőzött. E könyv, mely a Talmud tanai ellen 
van intézve, megjelenésekor nagy izgalmat szült 
Németországban, s több epésezáfolat írására nyúj
tott alkalmat. Szerző a Talmud elavult, igaztalan 
álláspontját határozottan roszalja, „romlott hit
tanát" S „romlott erkölcstan"-át egyaránt elveti. 
A könyv második része, hol a zsidóságról átalában 
van szó, a szélesebb közönség előtt is érdekesebb 
lehet. A magyar kiadás a német mű harmadik 
átdolgozása után készült. 

Tóvölgyi Titusztól ismét egy uj regény jelent 
meg „A honárulók" czimmel; a három kötet 
ara 3 frt. 

** („Visegrád hajdan és most,") Viktorin Jó
zsef visegrádi plébános könyve magyarul is meg
jelent. A könyv következő részekből áll: bevezetés, 
a visegrádi várnak és városnak fölépítése, Vise
grád arany korszaka, Visegrád fényének letűnése 
8 a vár és a város pusztulása, uj idő, figyelmez
tetés. A függelékben olvasható Arany János 
»Zách Klárá"-ja s Viktorin lelkész két emlékirata 
— a romok ügyében — b. Eötvös Józsefhez, s egy 
Jeyele Türr Istvánhoz, ki a romok fentartásaért 
Pintén áldozott és fáradozott. A könyv ára 70 kr. 

** (A hazai műemlékek bizottsága) tevékenyen 
működik. Egyik főgondját a visegrádi romok 
föntartása képezi, — s javaslata szerint — ott a 
Jövő évben az ásatáson kivül következő munkák 
lennének végzendők: több rendbeli aláfalazás, a 
telső víztartó beboltozása, a főkapu archevoltejának 
kiépítése, a koronaterem betetőzése s a fellegvárba 
vezetöhid épitése stb. 
k é . iIzsó Miklós) két Petőfi-mellszobor-mintát 
. ,zitett, mind a kettő igen szép. Egyik az ábrán-
í o h ' i . r 8 l k a l e lkesedés költőjét ábrázolja. E jeles 
ia látwST t e r ? l é b e n Je len leg mas (!l'deke8 művek 
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w . ** ^folyóiratok.) A „Természettudományi 
Közlöny" júliusi füzete érdekes tartalommal jelent 
meg; első czikke: b Eötvös Lorándnak a termé
szettudományi társulat egyik szakgyülésen tartott 
értekezése „a nap physikai alkatáról", több ábrá
val illusztrálva; ezt követi: Szabó Józsefnek Hai-
dinger Vilmos természettudós fölött az akadémia-

T Á R H Á Z . 
ban tartott emlékbeszéde; harmadik nagyobb 
közlemény : „Paris élelmezése az ostrom alatt 
1870-ban" (Payen emlékirata) s e három nagyobb 
czikk után számos, gondosan összeállitott „apróbb 
közlemény" következik az állattan, csillagtan és 
meteorológia, s műszaki vegytan köréből; ezek 
közül a némely állat életmódjának változásáról 
szólót lapunkban is közöljük. — A „Mérnök és épi-
tészegylet Közlöm/' ének ez évi folyamából az 5-ik 
füzetet vettük, melyben Vidéky Lászlótól két 
értekezést találunk: „Az asphalt termelése és al
kalmazása az épitészetben," és „A párisi csatorna
vizek értékesítéséről"; a füzetet — több szakköz
leményen kivül — az Ybl Miklós által tervezett 
Margit-fürdő kupolájának metszete érdekesbiti. 
— A „Magyar Nyelvőr" júniusi füzete az előb
biekhez hasonló becses tartalommal jelent meg; 
Budenz, Joannovics György, Thewrewk Emil, 
Greguss Ágost, Szarvas Gábor stb. értekezéseivel. 
_ A „Magyar Tanügy" 6-ik, júniusi füzete Kiss A., 
dr. Vécsey Tamás, Károly Gy. H.-tól közöl érte
kezéseket, mig többi rovataiban a tanügyi mozgal
makat és irodalmat kiséri folytonos figyelemmel. 
_ Az „Erdészeti Lapok" júniusi füzete a horvat-
tótországi végvidék kincstári erdő-gazdaságának 
korszerű átalakításáról, a pesti kör- és sugárutak 
díszfáiról, a viharkárokról stb. ad közleményeket. 

** (Megszűnt és uj napilapok.) A múlt hó 
végén a „Szabad Egyház" és „Testvér" megszűn
tek, s helyettök július 1-je óta a „Szabad bajto" 
jelenik meg gróf Csáky Gyula és Hatala Péter 
szerkesztése mellett. A Pázmándy Dénes által 
szerkesztett „Haladás" szintén megszűnt június 
végével, e helyett azonban ismét megindult a „De-
lejtü." Most azonban nem Pázmándy Dénes, hanem 
Borostyány Nándor szerkeszti, ki a lapnak eddig 
is főmunkatársa volt. 

** (Uj szerb napilap.) Csedomil Marinovits 
július 22-től fogva szerb nyelven kereskedelmi 
érdekeket képviselő napilapot indít meg. Ez lesz 
Magyarországon az első kereskedelmi napilap. 

Kőzintézetek, egyletek. 
** (A magyar tud. akadémia) utolsó ülése a 

nyári két hónapi szünidő előtt június 27-én volt. 
Az akadémiai ügyrend szerint mindenik osztály
nak jogában állván a rendes havi ülésen kivül 
még egy másikat is tartani, az I-ső (nyelv- és 
széptudományi) osztály június 27-én csütörtökön 
ily rendkívüli ülést tartott, molyen Riedl Szende 
bevégzé ,,A személyragokról" szóló értekezését; 
utána pedig Gyulai Pál olvasta föl Szabó Károly 
értekezését Apáczai Csere János azon tervéről, 
melyet e derék régi tudósunk még 1658-ban egy 
Erdélyben fölállítandó akadémiát illetőleg készí
tett. Szabó Károly dolgozta az „Akadémiai Érte
kezések" közt nemsokára meg fog jelenni; s épen 
idejében, miután Apáczainak kétszáz év előtt 
készitett terve a kolozsvári egyetem fölállításával 
most fog valósulni. 

** (Délmagyarországi történelmi és régészeti 
társulat) alakult Temesvárit. Az alapszabályok 
már elkészültek s e napokban megtartják az ala
kuló gyűlést is. Az ügy ólén Ormos Zsigmond 
temesi főispán áll, s az érdeklettek bővebb érte
sülést szerezhetnek tőle. 

** (Debreczenváros) az országos iparegyesület 
alapitó tagjai közé lépett 500 frt alapitványnyal. 
Valóban óhajtandó volna, hogy e példát hazánk 
minél több városa követné. 

** (A „Tironia" gyorsiró-egylet) múlt hó 29-
dikén gyorsirói versenyt rendezett, melyben a 
főváros középiskolai tanulói közül 20 pályázó vett 
részt. Díjul értékes, diszkötésü könyvek voltak 
kitűzve, minő Keleti K. „Hazánk és népe", Ma
dách „Az ember tragédiája", Petőfi lyrai költe
ményei stb. A jelenvoltakat kellemesen lepte meg 
a tanulók nagy részének rendkivüli gyorsirói 
ügyessége. Kónyi országgyűlési gyorsiró-főnök 
kitartásra buzdította a tanulókat és köszönetet 
mondott Fenyvessy, Gyurmán és Cserei tanárok
nak, mint a kik e szép eredménynek főrészesei. 

Egyház és iskola. 
** (A pesti egyetem) jogi kara elfogadta azon 

helyes indítványt, hogy a bírósági és közigazga
tási pályára készülő ifjak külön szakvizsgákat 

tegyenek. A jog és államtudományi szakok jövőre 
is együtt maradnak, de a közigazgatási pályára 
készülő vizsgákat csak e pályával összefüggő tár
gyakból tesz. 

** (Az egyetemi tanács) Toldy Ferencz rektor 
által szerkesztett fölterjesztést nyujta be a közok
tatási miniszterhez a végett, hogy jövőre a hittani 
kar előadásai is magyar nyelven tartassanak. 

** (Zichy Antal budapesti tanfelügyelő) állá
sáról lemondván, meleg hangon búcsúzott el az 
iskolaszéktől, és a tanitóktól, köszönetet mondva 
ezeknek, valamint a városi hatéságnak szives 
támogatásukért, s egyszersmind a budai iskola
szék részére a múlt évben tett egyenkint 100 
forint névértékű, s igy Budára (nézve összesen 
700 forintnyi alapítványát dézsmaváltsági köt
vényekben tette le, s alapitó levele értelmében 
kérte kezeltetni. 

** (Besscnyey-ünnepély.) A pesti királyi 
gymnázium önképző köre jun. 26-kán Bessenyey 
irodalmi föllépésének évszázados fordulóján emlék
ünnepélyt rendezett. Ez ünnepélylyel kapcsolat
ban kiosztattak egyszersmind a Toldy-jutalmak, 
melyeket Ráth Mór irodalmi kiadványaiból Toldy 
Ferencz ötven éves irodalmi működésének emlé
kéül a hazai gymnáziumi tanulók legjelesebbjeinek 
ajándékozott. 

** (Egy tanító) a ,,Hon'' szerkesztőségének 
ezt irja: „Tizennyolcz éves tanítóskodásom alatt 
ma megtörtént velem az, a mit még barbár népek 
közt sem gondoltam megtörténhetőnek. Sina Si
mon br. uradalmában, Szina^elepen rendes tanító-
kép működtem, az ott évek óta fenálló közös is
kolában egész a mai napig, a mikor a helybeli is
pán aratói által tudata velem, hogy az iskola-épü
letből kitakarodjam, mert ez két hónapig laczi-
konyha és aratógazdák lakhelye lesz. Az iskolás 
gyermekeket haza bocsátottam s magam panaszt 
tenni mentem Ercsibe az uradalmi tisztekhez. 
Mindenünnen elutasítottak, okul adván hogy az 
aratók szerződését felbontani nem lehet. Voltam 
a tanfelügyelő urnái. Hiába! Minden igaz ok nél
kül kitaszítva hivatalomból, nincs hol menedéket 
találják. — Boné József, tanitó." 

** (A jjjzsonyi társas káptalanban) megürese
dett préposti javadalmat s méltóságot a király 
Rónay Jáczint János esztergomi főegyházmegyei 
áldozár, miniszteri osztálytanácsos, bölcsészet-
tudor, s a magyar tudományos akadémia rendes 
tagjának adományozta. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
** (Világkiállitási magyar kir. biztosság.) A 

kereskedelmi miniszter a bécsi világkiállítás alkal
mából felállítandó világkiállitási magyar királyi 
biztossághoz: dr. Wagner László, budai műegye
temi tanárt mezőgazdasági, Fáller József bánya
tanácsost bányászati, Gönczy Pál vallás- és köz
oktatásügyi miniszteri osztálytanácsost tudomány 
és oktatásügyi, Wcssely József nyugalmazott erdő
akadémiai igazgatót erdészeti, Keleti Gusztáv 
orsz. mintar.tjz-tanodai igazgatót művészeti, Wot-
ticz Ede vasúti főmérnököt technikai, végre Posner 
Lajos udvari szállítót és papirkereskedőt ipari 
szakbiztosoknak, Herzfeld József biztosító-társu
lati vezértitkárt pedig bécsi helyi biztosnak ne
vezte ki. 

** (Az Athenaeum könyvnyomda- és kiadó-rész-
vénytársaság) jun. 2 7-én Cséry Lajos elnöklete alatt 
tartá közgyűlését. Az igazgatói jelentés szerint 
a nyomdai, valamint a betü-öntési, hirlapkiadási 
és kőnyomdászi üzlet szép emelkedést mutat, ugy 
hogy a pénzbeli összeredmény 88,076 frt tiszta 
jövedelemre rug, miből részvényenként 30 frt 
vagyis 15" „ osztalék esik minden részvény után. j 
Az Athenaeum választmánya 1200 frtot szavazott 
meg azon technikai munkásainak a folyó üzletév 
végén jutalmazására, a kik addig szorgalom, az 
intézethez való ragaszkodás és példás nwgukvi-
selete által ki fognak tűnni. 

** (Uj intézetek.) A kecskeméti központi, a 
lubló-podolin-guczdai, a békés-csabai takarékpénz
tárak, a pesti épitőtársulat, a tekéi takarék-és 
hitelegylet, és a sátoralja-ujhelyi polgári takarék
pénztár és hitelegylet alapszabályai a kereske
delmi minisztérium által a törvényes bemutatási 
záradékkal elláttattak. 
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Mi ujság ? 
= (A képviselőválasztások) végok felé köze

lednek. Máramarosban jul. 4-kén, Közép-Szolnok
ban jul. 5-kén kezdődtek meg SÍ választások, s e 
kettőn kivül — mindőn e sorokat irjuk — «, ma
gyarországi megyék közül csak az egy Szabolcs 
van hátra, (hol 8-kán lesz a választás) s még ne-
büny egyes kerület, mint Hevesmegye tiszáninneni 
kerülete (jul. 14.), a jász-kun fülöpszállási kerület, 
hol Csernatoni Lajost léptették föl a baloldal je
löltjéül, Zalában a szentgróthi és Menyei kerület, a 
melyekben a választást verekedés gátolta meg; 
továbbá Kővárvidék két kerülete, Nagy-Becskerek, 
Esztergom, Nyíregyháza, Szatmár-Németi, Újvidék 
és Versecz városa; Erdélyben: Csikszék két, 
Dobokamegye egyik, Fogarasvidék két, Háromszék 
egyik, Hunyadmegye két, Küküllőmegye két, Na
szódvidék két, Tordamegye egyik, Udvarhelyszék 
két kerülete, egy pár szász szék s Abrudbánya, 
Berecek, Csíkszereda, Hátszeg, Kezdi-Vásárhely, 
Marosvásárhely, Sz.-Udvarhely, Vajda-Hunyad és 
Vízakna városok. — Az eddig megválasztott kép
viselők pártállására nézve jobb- és baloldali lapok 
kevésben különböző kimutatásokat tesznek közzé. 
(Egy-két képviselőről még nem lehet egész hatá
rozottsággal tudni, melyik párthoz tartozik.) A 
jobboldali pártközlönyök szerint a megválasztott 
343 képviselő közül 220 jobboldali és 123 bal
oldali'; a baloldali lapok szerint 211 jobboldali ós 
126 baloldali. 

** (A király) hír szerint augusztus közepétől 
szeptember 2-káig fog fővárosunkban időzni, s az 
országgyűlést szept. l-jén személyesen nyitja meg 
Budán. A bécsi világkiállitás alatt a kir. udvar 
Pestre, s innét Gödöllőre leendő kirándulást is tart 
a fejedelmi látogatókkal. Részt fognak venni ebben 
a német és orosz császári családok. Ugyanakkor 
király a Pesten és 10 mrfldnyi környékén levő ösz-
szes csap..tok fölött hadi szemlét tart. 

** {Az orosz kormány) főkonzulátust állit föl 
Pesten. 

** (.4 pesti angol konzul) Monson Ödön ma
gyar nyelven szerkesztett átiratban értesítette 
Pestváros tanácsát, miszerint az angol konzulatui 
helyisége e hó 1-től a széputezában 3. sz. a. van. 

f (Halálozások.) Marikovszky Gábor, a pest
városi polgári iskola tanára, f. évi június 30-kán 
halt el Pesten, alig néhány napig tartó betegség 
után, hagymázban, élete 35-dik évében. Mari
kovszky az irodalomban is korán feltűnt. Már 
kecskeméti tanuló korában egy kötet költeményt 
adott ki. A „Vasárnapi Ujság"-nál népies költői 
beszélylyel, később a kecskeméti Katona-szobor 
leleplezésére irt ódájával pályadijat nyer.Nagyobb 
önálló müve: ,,Atilla ősei" czimü hún-mondaköri 
eposza külön kötetben jelent meg.Költői tehetségét 
az élet gondjai s pályájának hányattatásai miatt 
nem fejthette ki eléggé; de költeményeiben né
pies zamat s magyaros gondolkodás tűnik föl. 
SorsaMáramaros-Szigetre vetvén,egy hírlapi czikk 
miatt az iskolai pártfogóság zsarnoki önkénye 
által, a szabad sajtó gúnyára, hivatalától megfosz-

. tátott; de 'erkölcsi kárpótlást nyert Pestváros 
hatóságától, mely őt polgári isii olajához tanárul 
hivta meg. Viszontogságteljes pályája itt ére vé
get, mielőtt fáradalmai s munkássága koszorúit 
szedhette volna. Fiatal özvegyet s 5 árvát hagyott 
hátra. Temetése július 2-kán nagy részvét mel
lett ment végbe. Béke poraira! —Kostyán Ferencz 
nyugalmazott huszárezredes június 29-én hunyt el 
Pesten. — Pusztai Sándor fiatal ügyvéd jun. 28-
án hunyt el B.-Gyulán. — Tárcsái Ferencz, győri 
székesegyházi főesperes közelebb hunyt el 63 éves 
korában. — Dr. Dimitrija Demeter, a zágrábi volt 
helytartóság nyugalmazott titkárja, ki a horvát 
nemzeti irodalom terén nem szerzett érdemeket, 
jun. 28-án halt meg Zágrábban. — Kozma Partén 
Biharmegyében megválasztott képviselő neje: 
Sztupa Irma, Sztupa György pesti gyógyszerész 
leánya, jul. 2-dikán, élte 24-dik évében Pesten 
elhunyt. 

Megválasztott képviselők. 
(Június 27. — július 4.) 

Jobboldal iak: Beregmegye: Lónyay János, 
Lónyay József, Horváth Károly, Budai Sándor. 
Trencsénmegye: Krajcsik Alajos. Bácsmegye: Di-
mitrievics Milos. Belső-Szolnokmegye: Földváry 
János. Erzsébetváros: Patrubány Gergely és Csiky 
István. Kecskemétváros: Horváth Döme. Sepsi-Sz.-
György: Császár Bálint. Medgyes-szék: Schrei-
ber Frigyes és Sachsenheim Albert, lllyefálva: 
Gidófalvi Albert. Dobokamegye: gr. Vass Sámuel. 
Liptómegye: Kajuch József, Matuska Péter. Nagy-
szebenszék: Rannicher Jakab és Kapp Gusztáv. 
Kolosmegye: Lészay Lajos. Segesvárszék: Gull 
József. Álsó-Fehérmegye: Barcsay Ákos. Ugocsa-
megye: Szentpály Jenő, b. Perényi Zsigmond. 
Kolozsmegye: Nemes Péter. Kolozsvár: gr. Péchy 
Manó, Hajós János. Ujegyházszék: Dörr Soma, 
Mangesius Károly. 

Balo lda l iak : Komárommegye: Szombathelyi 
Győző. Torontálmegye: Miletics Szvetozár. Zom-
borváros: Maximovits Miklós. Aranyosszék: Hou-
chard Ferencz és Csipkés Lajos. Makó: Dobsa Lajos. 
Kassa: Éder Ferencz*). Kecskemét: Kiss Miklós. 
Csongrádváros: Éder István. Jászkunkerület: Varró 
Soma, Oláh Gyula, Hajdú Ignácz. Debreczenváros: 
Tisza Kálmán, Kiss Lajos, Molnár György. Hajdu-
Böszörmény: Gaál Mihály. Czegléd: Bobory Ká
roly. Békésváros: Irányi Dániel. Hódmezővásár
hely: Kossuth Lajos. Zarándmegye: Hodossiu 
József, Borlea Zsigmond. Krasznamegye: Deáky 
Lajos. Háromszék: Bakcsi Ferencz. Tordamegye: 
Tisza László. Máramarosmegye: Várady Gábor. 

Nemzeti színház. 
Péntek, jun. 28. „Egy szegény ifjú története.'1 Dráma 5 

felv. Ir ta Fcuillet Oktáv; ford. Feleki M. 
Szombat, jun. 29. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét szer

zetté Gounod. — (Lederer József felléptéül.) 
Vasárnap, jun. 30. -,,A nagyapó11 Eredeti népszínmű 3 

felv. I r ta Szigligeti. — ( Viz,váry föllépteül.) 
Július 1-jétöl augusztus 1-jéig a színház zárva van. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Szászvá ros . , A családfa" oly rövid, hogy tért 

ugyan könnyű volna szorítani; de kiadásra rövidsége sem 
érdemesiti. 

— Eger. L--fy J . Mind a két czikket föl fogjuk hasz
nálni a „ P U.' ' tárczájában, csak menekülhessünk egykissé 
a választási mozgalmaktól, melyek igénybe veszik csaknem 
egész terünket. 

— Saathmár. H. I . A tojás-szedés leírását alkalmilag 
közölni fogjuk. Még tüzetesen le nem irt népszokások ha
sonló ismertetését máskor is szivesen vennők. 

— Kalmánháza. K. B. Az egyveleg számára bekül
dött apróságok közül egy részt már fól is használtunk, a 
többit is használni fogjuk, s jövőre is szívesen veszünk 
hasonlókat; csak arra figyelmeztetjük: forrásait válogassa 
lehetőleg jól meg s az irályban is törekedjék minél nagyobb 
szabatosságra. Ily kis közleményeknek is egyszerűen, de jól 
kell írva lenniök, hogy a lap nagyobb czikkei mellett kellő 
figyelemben részesülhessenek. 

— London Gy. E. Addig is, míg magánleveletirhatnánk, 
fogadja köszönetünket mind az arczképek s életrajzokért, 
s mind a lapért. Várjuk a többi ígéretet is. A „H. és Kf."-
nek szántatátadtuk az illető helyre. A képeket megőrizzük. 

— Lissabon. G. F . Ujabb értesítése szerint ismét után 
nézünk a dolognak, s egészen uj czimszalagot fogunk nyo
matni, hogy többé hiba ne legyen. A régi pénz lenyomatát 
Rómer FI. tudós hazánkfiának s a nemz. múzeum régiségtári 
őrének fogjuk bemutatni és válaszát közlendjük önnel. A 
másik kérdésre feleletünk: két gr. T . S. van: egyik az, ki t 
ön kérdez, Erdélyben lakik; a másik, kit mostanában mint 
képviselőjelöltet emlegettek a lapok, nem jár t (tudtunkra) 
Portugálban. Nekünk is van egy viszontkérésünk, szívesen 
vennénk ugyanis tudósitást a régi és ujabb magyar dolgok
ról Portugáliában: ott megfordult vagy letelepült magya
rokról stb. oly modorban, mint Magyar-Parist, Magyar-
Londont, Magyar-Newyorkot stb. is közöltünk. Hiszszük, 
hogy onnan is lehetne érdekes dolgokat irni. Fogadja egyéb
iránt a távolban szíves üdvözletünket, hogy hazájáról s iro
dalmáról ott sem feledkezett meg. 

*) A „V. U." 25-ik számában hibásan állott „Kassán: 
Bárczay József." Bárczay Abaujban választatott meg — a 
„V. U." 26-dik számában így is van fölemlítve; csak a vá
lasztásáról szóló távirat jö t t Kassáról. 

H E T I - N A P T Á R . 
Hónapi-és; 

hetinap ' 
Katbolikns és protestáns 

naptar 

Vasár 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csőt. 
Fent. 
Szóm. 

J ú n i u s 
F I Vilibaldpk. 
Kilián püsp. 
Lukrecráa 
Amália szűz 
Pius pápa 
Henrik csász. 
Margi t száz 

F 6 Eszter 
Gillyén 
Anatolia 
Ilma 
Eleonóra 

[Nábor 
I Jenő, Joel 

Görög-orosz 
naptar 

Izraeliták 
naptára 

Jún ius , (ó) 
2 5 A 3 Febronia 
26 Dávid rem. 
27 Péterb . v é g . 
28 Cyrill 
1 9 Péter és Pál 
30 12 Apostol 

1 Jnliaa 
Hold változásai. $ Első negyed 

N a p 
hossza | kél jnyug. 

Tham. R. t p. <s. p. <s. 
1 Tham R. 105 33 4 11 7 
2 106 30 4 12 7 
3 Zakeus 107 28 4 13 7 
4 108 25 4 14 7 
5 109 22 4 15 7 
6 Abigail 110 19 4 15 7 

XI S. Chnk. 111 17 4 16 7 
13-án 9 óra 4 pereskor este. 

H o l d 
hossza kél nyűg. 

Hlc 

58 123 
67J135 
56 147 
56|160 
56'171 
55'184 
54:196 

ó. p. 
5 19 
6 22 
7 28 
8 33 
9 40 ! 11 

10 47 11 

ó. p. 
9 30 
9 59 

10 12 
10 43 

2 
19 

11 56 11 37 

SAKKJÁTÉK. 
658-ik sz. f.-— G a l a m b o s L á s z l ó t ó l 

(Kecskemétben.) 
Sötét. 

a b e d e f g h 
Világos . 

Világos indul s az ötödik lépésre mattot mond. 

A 653-ik számú feladvány megfejtése. 
(Galambos Lászlótól Kecskeméten.) 

Vil . 86t . 
1. F e 4 - d 5 Kd6—dö: 
2. K d 8 - d 7 K d 5 - e 4 
3. H g 7 - h 5 K e 4 - d 5 
4. Hhö - f6 matt. 

Helyesen fejtették meg : Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolczon: Gzenthe József. — Gfelsén: Glesinger Zsig
mond. — Jdszkiséren: Galambos István. — Karczagon: 
Kacsó Lajos. — Homonnán: Farkas Bertalan. — N.-Sza-
lontán: Kovács Albert. — Budán: Tarajassy Nándor és 
Magyar Antal. — A pesti sakk kör. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

Politikai Ojdonságok 
1872-ik évi jul.—decz. folyamára. 

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Az egyik számos 
e rede t i képpel i llustrálva; a másik rendkívüli mel lék

letekkel bővítve.) 

Előfizetési föltételek: 
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordva. 

k Vasárnapi TJjság és Pol i t ikai Újdonságok 
együt : 

Fél évre (július —deczember) 5 ft. 

Csupán a Vasárnapi Újság: 
Félévre (július —deczember) 3 ft. 

Csupán a Pol i t ikai Újdonságok: 
Félévre (július—deczember) z ft 5 0 kr. 

9aV* Egyes előfizetések legczélszerübben postai utal
vány által eszközölhetők, a melyre bérmentesítésül csak egy 
5 krajozáros bélyeg kívántatik. 

Kedvezmény! 
A „Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonságok" elő

fizetői a kiadó intézkedése folytán a jövő félévben is ugyan
azon kedvezményben részesülnek, mint folyó év 1-só félévi 
fplyumában, t. i. az „Uj Regélő'1 czimü vállalatot, mely 
félévenkint 12 füzetben (évenkint 24 füzet) jelenik meg s 
válogatott érdekes regényeket tartalmaz, félévre 3 ft. he
lyett: 2 ftért rendelhetik meg. 

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

T A R T A L O M . 

Patterson J . Arthur (arczkép). — Az én ódám. — Egy 
falusi preczeptor története. — Pesti képek (képpel). — 
Szent Januárins, a nápolyiak védszentje (képpel). — Az 
önképzésről. — A politikai pártok. — Némely állat élet
módjának változása. — Nyilvános irnok Nápolyban (kép
pel). — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. — 
Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. - Ipar, gaz
daság, kereskedés. — Közlekedés. — Balesetek, elemi csa
pások. — Mi újság? — Megválasztott képviselők. — Nem
zeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — 
Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő: N a g y Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.) 

3.19 

HIRDETÉSEK. 
Rumburgi vászonáru-raktára és fiókja 

az első és legnagyobb amerikai H 

fehérnemű gyárnak.| 
FOGL S. 

Pesten, belváros, városház-tér 6. sz. 
Az alábbi árjegyzék szerint sokkal olcsóbban lehet nálunk vásárolni, mint bárhol 
másntt a legfinomabb rumburgi 2 fajtájú vászonból urak, hölgyek s gyermekek szamára 
A t. közönség s Uzletbarátainkkal tudatjuk, miszerint a kedvező alkalmat ne szalasz-

szák el, mert ily olcsó áron eladás Pesten nem fog egyhamar ismét előfordulni. Minden fele áron. 
1 darab oxfort férfi inget csak most . 2 ft. 
1 rumburgi vászon férfiing csak most 1 » 
1 » » lábravaló csak most 1 » 
1 » » hölgying csak most 1 » 
1 » » gazdagon hímezve csak most 3 » 
'/j tuczat rumburgi vászon nagy zsebkendő 6 darab 1 » 

1 
darab 

damastasztalkendő 6 
törülköző 12 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
asztalterítő fehér damast 6 személyre 

1 
4 
1 

1 » rumburgi vászon színes nagy zsebkendő dohányosoknak rőfe 
1 » férfiing damast chiffon gallérral s a nélkül csak most . . . 1 
1 » férfiing damast chiffon gazdag kézi hímzéssel bálok és esté-

lyekre ára csak 2 
1 » hölgynadrág damast chiffon legfinomabb fajta diszitve . . 1 
1 » szoknya damast chiffon legfinomabb fajta diszitve . . . . 3 
1 pár fehér hölgyharisnya — 
1 férfi gallér minden nyakmérték 3-szorosan — 
1 pár férfi kézelő 4-szeresen 6 gomblyukra — 
1 pár férfi harisnya gyapjú vagy czérnából — 
1 pár férfi kézelő gomb finom talmi aranyból — 
1 pár gyermekharisnya különféle színű — 
1 darab férfiing ráncsolt mellelövel finom 2 
1 darab férfiing keresztbe mellelövel finom 2 
1 vég rumburgi vászon 50—54 rőf 20 
1 vég rumburgi vászon */t—5/« széles 30 rőf 8 
5000 rőf chiffon s/« széles finom rőf szám — 
5000 rőf gyapjú ruhaszövet, finom minta rőf szám — 
1 darab 80 rőfös kanavá-z színes darab szám 6 
^ ^ ^ ^ ^ . . . 7 

. . . 3 

80 kr. 
80 
20 
80 
80 

65 
80 
80 
95 
30 
80 

95 
50 : 
50 i 
20 i 
15 i 
35 i 
80 : 
15 i 
20 : 
50 
75 i 

50 
26 : 
18 i 
50 i 

1 darab 30 rőfös félvászon gradl ágyteritőnek darab szám . • . 
1 darab ágy vagy asztalterítő gyapjúszövetből finom 8 » 50 » 
1 darab svájezi fehér vagy színes szegélyű battist zsebkendő . . . . — » 25 » 
1 darab ágylepedő varrás nélkül 3 rőf hosszú 2 rőf széles, 1 rőf . . 1 » — » 
1 darab mellényke hölgyek számára díszítéssel vagy a nélkül a legfi

nomabb battiszt chiffbnból ára darabonként csak . . . 1 » 60 » 
1 darab asztalteriték 6 személyre 1 asztalteritő s 6 asztali kendő . . 5 » 80 » 
1 » v 12 » » » 12 » » . . 12 » 80 » 
1 » » 18 » » » 18 » » . . 18 » - » 
1 vég nagyon finom rumburgi vászon férfi ingeknek 4/« széles, ezelőtt 

60 frt. most csak 29 » — » 
1 vég nehéz rumburgi vászon */< 54 röf, leginkább hölgyingekre alkal

mas azelőtt 45 frt. most csak 27 » — » 
1 vég rumburgi vászon % 86 rőf ágylepedőre vagy férfilábra valónak, finom fajta', 

azelőtt 26 f r t , most 13, 15. 18 frt. 
Legfinomabb franczia női vállfüzők különféle színű 1 frt. 20 kr. 

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

SV~ Megrendelések postai utánvétel mellett gyorsan és pontosán 
teljesíttetnek. 1317(3-12) 

1 

Korszerű ujkunyv. 
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 

4-ik szám alatt), megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

A politikai pártok. 
I Bluntschli J. K. 

után 

f o r d í t o t t a és j e g y z e t e k k e l k i s é r t e 
Bal lag! Géza. 

Tar ta lom: I. Mit értünk politikai párt alatt? A hivatalnokok 
pártállása. Fakció. I I . A pártok nemei. Pártnevek. Felemes-pártok. 
I I I . Az ultramontán párt. IV. Stahl pártelmélete. V. A Bohmer-féle 
pártelmélet. VI. A radikalizmus. VII . A liberalizmus. VIII . A kon-
zervatizmus. IX. Az abszolutizmus. X . A politikai lélektani alapelve 
HltlunDflSÍ 

(8-rét, 200 lap). Ára 1 ft. 50 kr. 

I 
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Leffnjabb találmány. ^~ 
A legjobb és legteljesebb a házi távirászat terén, olcsóbb berendezés és keve

sebb elhasználás mint a villanyos távirdánál. Megbízásokat és felvilágosításokat ad 

Józseftér 15. szám, 
a hol a távírdák is megtekinthetők. 1291 (8—84) 

A nehézkóros-görcsöket 
H (Fallsncht) 

levelezés utján meggyógyitja: dr. O. Killisch különleges orvos, most: 
Hamburgban A. B C. Strasse 28. sz. a., eddig száznál több, tökéletesen 
meggyógyíttatott. 1320(1-6) 

• W Két fontos uj könyv, " ^ i 
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4-ik szám) 

megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

Hajnik Imre. 

Magyar alkotmány- és jogtörténelem. 
1. füzet. Bevezetés a m a g y a r alkotmány- és jogtörténelembe. (8-rét, 38 lap) 

fűzve 40 kr. 
2. füzet. Az ős m a g y a r nemzeti szervezet és ennek e lőzményei hazánkban. 

(8-rét, 46 lap) fúzve 40 kr . 
3. füzet. A szent István-féle a lkotmány. Első rész: Alaknláai és virágzás! 

korszak. (8-rét, 112 lap) fűzve . . 1 ft. 10 kr. 
4 füzet. A szent István-féle a lkotmány. Második rész: Hanyatlási korszak. 

(8-rét, 80 lap) fűzve 80 kr. 
6. fűzet. A magyar jogé le t az Árpádok alatt. (8-rét, 1121.) fűzve 1 ft. 10 kr. 

Eautz Gyula. 

A pénzügytan rendszere. 
A m.tod. akadémia által Marezibányi-dijjal koszorozott dolgozat kéziköny

vül íötanodai- és magánhasznalatra. 
Második, átdolgozott és tökélyesbitett kiadás. 

(Nagy 8-rét, X I I . , 257 1.) Ára fűzve 2 ft. 

Foulke és Társa 
ügyvédek és telepitők 

1269 (29—52) 

New-York, 
149 Broadway. 

A magyar átalános földhitelrészvény-társnlat 

(befizetett alaptőke tiz millió frt.) 
5'la és 6°|0-os záloglevelei, 

melyek ugy biztosságuk, mint kamatozásuk tekintetében a legelőnyösebb tőkehe
lyezésre alkalmasak, a napi árfolyam szerint kaphatók: 

Pes ten : a tá rsula t főpénztáránál (Thonet-udvar); 
W a h r m a n i é s fia czégncl (Deák-ucza); 
A magya r leszámítoló- és váltó-banknál (ezelőtt Mal-

vieux C. J . ) 
A pesti bankná l ; — a franeo-magyar bank váltóüzletében 
G l a t z , H o l i w a r t h é s S c h u b e r t uraknál (József-tér) és 
é s F u e h s J . udv. pénzváltó urnái, Deák Ferencz-utcza, valamint 

az összes vidéki takarékpénztáraknál és bankoknál, melyek a fentnevezett értékpa
pírokra megrendeléseket elfogadnak. 1316 (4—4) 
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Mindönkinek kü lönös figyelmébe ajánltatik a 

Dr. Forty-féle átalános 

SEB-TAPASZ, 
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő a fájdalmat csillapító hatása által 
leggyorsabb, legbiztosb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű 

bajokban.— Ily ba
jok a torokgyula-
dás, légcsőhurut, 
bőr kés-barnaság, 
nártyásgyik (Croup, 
angina) mindenne
mű megsértések, ha-

S rapás, szúrás, vágás 
, vagy égés által tá

madható s e b e k , 
megforrazások, da
rázs- vagy méhszu-
rások, konok-feké-
lyek, zúzatok (con-
tusiók) — meglepő 
gyors fájdalomcsil
lapítással— rögzött 
daganatok, gümők, 
tályogok, pokolvar 

(carbunculus pustula maligna), megkeményedések, genyédesek, vérkelések, min
den mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vad
hús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, helyi csúz; továbbá a szülés 
folytáni lábfelfakadások, és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok 
nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi 
műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg, 

Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh-
fulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, 
hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül 
könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik. 

Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének 
számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a 
legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben meg
próbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használata által 
még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hírét kétségbe-
vonhatlanul igazolja. 1262 (5—6) 

Egy csomag ára 5 0 kr., nagyobb csomagé 1 frt. használati utasítással együtt, pos
tán küldve 10 krral több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb szállítmány nem tejesíttetik. 

Központi küldeményező raktár: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész 
urnái kírály-utcza 7-ik szám alatt. 

Továbbá kapható Pesten: Jerovits M. udvari gysztárában, a Lipótvárosban, 
három korona- és marokkói-utcza sarkán. — FormágyIF . gysz. 3 korona-utcza 26 sz. 
— A „szent hái omsághoz" czimzett városi gysztárában a városháztéren és Emresz K. a 
váczi-utczában az „arany oroszlánhoz" és ugyanannál az uri-utczában a „két matróz
hoz," czimzett üzletében. — Botka és társánál a nagymező-ütcza 45. sz. a. — Hadán: 
Pichler Győző kir. udv. gysz. A Krisztinavárosban Wlaschek E. gyógysz. A Tabán
ban (Ráczváros): Ráth P. gyógyszerészfő-utcza. Aradon:Szarka J.-nál. — B.-Ujfn-
lan : Vass Jenő. — Békés-Csabán : BienerB. — Debreczenben: dr. Róthschnek V. E. 
és Tamássy K. gysz. — Dana-Földváron: Nádhera P. — E g e r b e n : Plank Gy.Schut-
tág J. és Köllner Lőr. gyógysz. — Eperjesen: Isépy Gy. — Érseknjvárott: Con-
legner J. — Esztergomban: Kégl L. — Gyöngy ő s ö n : Mersits J. — Győrött: 
Lehner F. — Hajóson: Faller J. postamester urnái — H.-M.-Vásárhelyt: Wolf V. — 
H.-Szoboszlón: Beszédes J. - Jászberényben:TéschlerE.— Kassán :Koregtkó A., 
Wandraschek K. gysz., Megay G. és Hegedűs L. — Késmárkon: Genersisch C. A. 
gysz. — Komáromban; Grötschel Zs. — Kún-Madaroson: JungK. — Léván: Bo-
lemanEde. — Makón: Weil M. — Misko lc ion: Dr. Csáthi Szabó J. — M.-Szi-
Keten: Héder L. — Mohácson: Pyrker Gy. gyógysz. — N.-Kanizsán: Wajdits J. — 
N.-Szombaton: Pántotsek R. — N.-Váradon: Huzella M. — Nyirbáthoron: 
Sztruhár J. — Nyíregyházán: Kovács S. — P a k s o n : Malatinszky S. — Pécset t : 
Sípőcz J. — P o z s o n y b a n : PisztóryB.— Rimaszombatban: HamaliárK.— Rozs 
nyón :Pósch J|és HirschJ. X. — Sümegen: Stamborszky. — Szabadkán: Bugárszky 
S. és König S. — Szathmáron: JurácskoD.— Sz.-Fehérvarott: Braun J. — S z o m 
bathelyen : Pillich F. — Temesvarott: Pecher J.E.és Quiriny A. gysz. — Técsftn: 
Ágoston Gy. — Ung varott: Okolicsny J. és Lám Sándor gysz. — Veszprémben: 
Ferenczy K. — Zagrabbin: Mitlbach Zs. — Zirczen : Tejfel J. 

Bécsben: Plebán F. Xav. gyógyszerész urnái a régi tábori gyógyszertárban 
István-tér Nr. 1. — Dr. Girtler gyógysz. Freíung Xr. 7. — Wisinger F. az „arany 
sashoz czimzett" gyógytárában, a Schwarzenberg-téren. P r á g á b a n : Fürst J. — 
Grazban: Dr. Grablovitz V.-nál. 

Erdé lyország . Kolozsvárott : Binder K. gyógysz.— Brassón: Fabick E. 
és Gyertyánffy J .és fiainál. — Hátszegen:MátéfiB. gyógysz. — Magyar-Laposon: 
Breuer P. gyógysz. M.-Vásárhelyt : Bucher M. — N.-Szebenben: Zöhrer I.F.-nél. 
— Szászváros: Rekert E. K. 

Főraktár: Moldvaországban: Jass lban: Jassinski A. gyógyszerésznél. 
A t. ez. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók 

lennének, felszólittatnak. miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítő
jéhez FORTY LÁSZLÓHOZ czimezve: Budára (Ráczváros, fóutcza, 590. szám) 
beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít. 

Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzben! 
beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban 
teljesíttetnek. 

B i z o n y í t v á n y . 
Tekintetes ur! Miután a múlt hónapban általam kért és tekintetességed által 

az illető helyre elszállított dr. Forty-féle sebtepasz vtlóban kitűnő hatással műkö
dött, 8 igen rövid idő alatt nemcsak fájdalom apadást, hanem teljes gyógyulást is idé
zett elö a szenvedő már alig gyógyíthatni vélt sebén, ennélfogva Ígéretem szerint a 
fönnevezett tapaszt szeplőtelen és jó lelkiismerettel másoknak is ajánlani meg nem 
szünök. — Miután pedig a körülmények egy ujabb csomagot igényelnek, legyen szí
ves ennélfogva, ismét egy-egy forintos csomagot ily czim alatt küldeni: Főtisztelendő 
Horváth Ferencz plébános és esperest, Berkesd, u. p. Pécsvár. 

Magamat szíves hajlamába ajánlva, vagyok tekintetességednek Berkesd, 
aug. 20-án 1866. 

A csomag elküldése rögtön kéretik. Harray Kálmán, s. k., lelkész. 

Minden Itt elősorolt 
tárgy a leggondo
sabban csomagolta-

tlk s küldetik el. 

Traugott 
raktárának 

A legkisebb meg
bízás a leggyorsab
ban s legpontosab
ban eszközöltetik. 

Mivel hirdetéseink utánoztatnak s . „ . , , "'"1 hirdetéseink utánöztatnak s 
hamisittatnak, kérjllk czégUnket I V . O S Z i a l V a . h ™ ' « í " i * " r ' B k ?zéSUn»<«»l 

' TRAUGOTT FEITEL megjegyezni. " TRAUGOTT FEITEL megjegyezni. 

1 kr. 5 db. jó aczéltoll. 
1 » 2 » tolltartó. 
1 » 1 » irókönyvecske. 
1, 2, 8, 5 kr. különféle illatos szoba-

tüzjáték. 
2 kr. egy ezüstözött érez kávéskanál. 

1 db. finom pipere-szappan 
3 » 1 v gyakorlati kulcstartó. 
3 » 1 » kenőkefe. 
3 » 2 köteg finom havannah szivar-

papír. 
3 » egy szabadalmazott czipó- s kez-

tyügomboló. 
3 » egy db. radir-gummi. 
3 » egy czérnahuzó gép. 
3 » egy örök naptár. 
3 v egy finom jegyzőkönyv. 
3 » négy db. illatos pecsétviasz. 
3 » egy bádogtáleza. 
3 » egy finom zsebbevaló tüzszerszám, 

viaszgyufával. 
3 » egy üveg kitűnő „bécsi" tinta. 
4 » egy elegáns fénykép-keret. 
4 » egy doboz festék 12 színnel, f 

ecsettel. 
4 » egy rőf lámpabél. 
4 » egy ezüstözött gyűrű. 
5 » egy zsebtükör. 
5 » egy ajk-harmonika. 
5 » egy ezukorforgó. 
5 » egy pár harisnyakötő. 
5 » egy ezüstözött érez evőkanál. 
5 » egy leányfogó-gép. 
5 „ egy csinos óradisz. 
5 » egy üveg gyertyaellenző. 
5 » egy » „ezüst-golyó" legkitű

nőbb éreztisztitó szer. 
5 » igen sok nemű játékszer. 
5 » különböző társasjáték. 
5 » egy szép képes-könyv szöveggel 

ellátva. 
5 » egy finom melltű. 
5 v egy gyakorlati határidő-mutató. 
5 » egy szép gyűrű. 
5 » egy kávé táleza. 
5 » egy finom köszörűkő. 
5 » egy finom világosság ellenző. 
5 » egy db. glycerin- vagy növény

szappan. 
5 » egy db. viaszhajkenőcs. 
5 v egy kaucsuk utazófésü. 
5 » egy db. legjobb növény-fogpép. 
5 » egy bádog takarékpénztár. 
5 » egy pár nadrágkimélő. 
5 » egy csinos bádogharsona. 
5 » egy vadász- vagy jelzösip. 
5 » egy legjobb és gyakorlati szivar

tartó. 
5 » egy skatulya 3 db. finom pecsét-

viaszszal. 
5 » 12 db. irón. 
1 » egy kitűnő dugó. 
1 » a leggyönyörűbb fényképek. 
5 v egy szivarmetszök. 
5, 10, 20, 30, 40, 50 kr. a legkülönfé

lébb ajándék darabok nők,férfiak, 
fiuk s leányok számára. 

6 kr egy tuczat haj fodorító bőrből. 
30 egy gyermek-óra lánczczal 

egy pár czérnakeztyü gyerme
keknek. 
egy finom uri selyem nyakkendő, 
egy finom jegyzőkönyv naptárral, 
egy doboz 12 db. finom festékkel, 
egy valódi tajt.-szipka. 
egy finom melltús fülbevalókészlet. 86 
egy üveg, finom illatos hajolaj. 
egy olló-láncz. 
egy nagy szarufésü. 
egy zár kulcscsal bőröndre, 
egy franczia s bécsi hüvelyk mért 
egy csinos legyező, 
egy pár porczellán kávéscsésze, 
egy porczellán csemege-tányér, 
egy gyakorlati szivarcsináló-gép 
100 db. kitűnő varrótű, 
egy jó tárcza. 

10 kr. egy pár gyermek-harisnya. 
10 v egy pipa szárral. 
10 » egy tajték szivarszipka. 
10 » egy ezukorzuzó. 
10 » egy függő tüzszerszám. 
10 » egy fénybör-öv. 
10 » egy finom arany - bronz medail-1 

Ion. 
10 » egy csinos bársony óratartó. 
10 » egy sárkefe. 
10 » egy garnitur gomb kéz-, ingelóre I 

s gallérra. 
10 » egy gyakorlati dugaszhuzó. 
10 » egy centiméter. 
10 » egy burnótszelencze. 
10 » egy jó aczélolló. 
10 » egy kitűnő korall-füzér. 
10 » egy palaczk kitűnő pecséttisztitdJ 

vagy ugyanoly czélu szappan. 
10 » egy szépen öltöztetett bábu. 
10 » egy fogkefe. 
10 » egy finom fodró fésű. 
10 » egy pár divatos függő. 
10 » egy tégely hajerősitő kenőcs. 
10 » egy kötő-kosár. 
10 » 1000 db. fogpiszkáló. 
10 » egy ruhaporozó. 
10 » egy hajfodoritó fa. 
10 v egy divatos óraláncz. 
10 » egy album 12 db. bécsi képpel. 
10 » egy két pengéjű tollkés. 
10, 20 kr. egy finom sétabot. 
15 kr. egy pár férfi-harisnya. 
15 » egy pár nagy erős férfi-harisnya. 
15 » egy pár czéma-keztyü hölgyek | 

számára. 
15 » egy plaid-szij. 
15 » egy kés, villa készülék. 
15 » egy üveg finom illatszer. 
15 » egy üveg valódi kölni víz. 
15 » egy finom olló. 
20 » egy pár férfi-czérnakeztyü. 
20 » egy palaczk hidegen használható I 

folyékony enyv. 
20 » egy nagy húzó harmonika. 
20 » egy sodrony kenyér-kosár. 
20 » egy jó minőségű hajkefe. 
20 » egy bolhafogó-gép. 
20 » egy jól igazított zseb-hévmérő. 
20 » egy gyakorlati keztyütágitó. 
20 » egy finom zsebkefe, tükörrel, fé-| 

süvel. 
20 r> egy pár porczellán virágtartó. 
20 » egy jó, negyed mrfld. láttávnl 

távcső. 
20 » egy jó, angol borotva. 
20 » egy pár hosszú, jó női harisnja. 
20 » egy csinos varrópárna csavarral. 
20 » egy pár nadrágtartó. 
20 » egy egész készülék, kés, kanál, | 

villa. 
20 » 100 db. finom levélboriték. 
25 » egy jól szabályzóit nap-óra. 
25 » egy fénykép-album. 
25 » egy láttani üveg orrcsíptető. 
30 » egy vásárkosár. 
30 » egy szab. köszörű minden 

eszközhöz. 
egy legújabb találmányú eszköz, 
mely a szoptató-dajkát feleslegessé 
teszi. 1301 ( 3 - 6 ) 
egy földteke a föld minden népé
nek képes leírásával. I 
egy gyermek-színház alakokkal | 
együtt. 
egy nagy iskola-táska felszijazva. 
100 db. finom levélpapír. 

50 » egy napernyő. 
1 ft. 20 kr. egy jó, nagy esernyő. 
1 » 30 » egy fali óra, zománezozott, | 

két évi jótállással. 
2 ft. 80 kr. egy teljes-Íróasztal felsze

relvé, y bronzöntvényből. Áll 11 dból: I 
1 íróeszköz; 1 levélnyomtató; 2 ma-l 
gas gyertyatartó; 1 kézgyertyatartó; j 
1 hévmérő; 1 tüzszerszám; 1 óratat 
2 tolltartó; 1 hamutartó. az egyedüli és általánosan elismert 

árucsarnoka, Bécsben, ESrntnerring 2. sz. 

Előfizetési felhívás 

„JOGTUDOMÁNYI KÖLÖNY"-re 
kapcsolatban a D ö n t v é n y t á r r a l . 

Előnzetfeife^elek;NegyedévTe(ju1.-8zept.)3ft.-FéIévTe(JTiI.-decz.)6ft. A „Jogt. KSilOny" kiadóhivatala. Pest, egyetem-uteza*^ 
Hiado-tnUjdono. Heekenaat «os t tav . — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-utc«a 4-ik szám alatt). 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt. 
Csnpan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. 

g a j r Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezarba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál csak 7 krajezarba számíttatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. -
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezár. 

lilősorolni a történelem száraz adatait: 
még nem történettudomány. Kitisztázni a 
kútfőkből a homályos s egymással ellenkező 
adatokat s teljes világosságba helyezni a 
történelem anyagát, a kritika rostájával ki
válogatni a valót a hamistól, nagy érdem, 
de még ez sem a történetírás. Behatni az 
időszakok vezéreszméibe, megvilágosítani a 
nemzeti életet alkotó intézmények eredeti 
okait, keletkezése és fejlődése történetét, 
befolyását egymásra s a nemzet egész köz-
és magánéletére, hogy a múlt élő tanúságo
kat szolgáltasson a jelennek s a korszakok 
iránya a jövőnek irányt adjon: 
ez a történetíró feladata, ha 
akarja, hogy tudománya, a 
klasszikái történetírás egyik 
nagy mestere szerint „az idők 
tanuja s az élet mestere" le
gyen. Az ily történetírás nem 
marad a külső események mel
lett-; az intézményeket vizsgál
ván, legszorosabban összefügg 
a jogfejlődés s a politikai té-

•nyezök történetével. 
A férfiú, kinek arczképét s 

rövid életrajzát most vezetjük 
olvasóink elé, a magyar jog 
és intézmények történelmének 
egyik fáradhatlan búvára s 
nagyérdemű vizsgálója, kit jog-
történelmi iróink sorában, csak 
a megyei intézmény történeti 
buvárlata körül kifejtett buz
galmáért is a kiválóbb helyek 
egyike illet meg: Botka Tiva
dar. Született 1802-ben július 
6-kán Kis-Endréden Barsme-
gyében. Kisebb iskoláit Léván, 
Esztergomban, Nagy - Szom
batban, a felsőbbeket Pozsony
ban, Pesten és Egerben vé
gezte. Pesten 1819-ben a hires 
Sch-wartner tanár okmánytani 
leczkéit hallgatta,melyek benne 
a történelmi kútfők kritikája 
es a történelmi jog iránti haj
lamot annyira fölébresztették, hogy e tudo
mányból közel százra menő tanulótársai 
közt az első helyet nyerte el és azt mint 
végző jogász az egri lyczeumban is állan
dóan megtartotta. 

1823-ban ügyvédi diplomát nyervén, az 

B o t k a T i v a d a r . 
akkori alkotmányos küzdelmekben nagy 
szerepet vitt Barsmegyében kezdette meg 
közszolgálati pályáját. 1840-ben főjegyzői 
tollának a főispáni visszaélések elleni éles 
használata miatt, három tiszt-társával az 
akkori absolut hajlamú kormány által fel-
fiiggesztetvén és királyi biztosi vizsgálat alá 
kerülvén, habár igazolása folytán hivata
lába a kormány által visszahelyeztetett, azt 
folytatni nem akarta. A megyei karok 
és rendek e közben más, nagyobb fontos
ságú pályát szántak számára, s őt az 1843-
diki országgyűlésre egyhangúlag követ-

B O T K A T I V A D A R . 

jüknek választották, hol mint egyike a 
naplóvivő jegyzőknek az egész országgyű
lés alatt állandóan működött és a sza
badelvű többséghez tartozott. Az 1848-
diki országgyűlésre ismét követi küldetést 
nyert megyéjétől, de követtársáétól eltérő 

iránya miatt arról lemondott s vissza
vonult. 

A forradalom után, az ideiglenes bíró
ságok fölállításával megbízott teljhatalmú 
biztos b. Nyáry Antal által a barsmegyei 
törvényszék elnökévé tűzetvén ki , attól a 
nemzetellenes irány beálltával bucsut vett 
s a magánéletben tanulmányainak élve, 
messziről nézte a visszafojtott közélet lát
szólagos halál-tusáját. 1861-től kezdve az 
előbb ideiglenes életre hivott, majd teljesen 
visszaállított alkotmányos élet mozzanatai
ban, mint a megye élén álló legtevékenyebb 

és legkitartóbb tényezők egyike 
mindenütt ott volt, hol a köz
ügy szolgálatát kívánta; és alig 
volt alkalom, melyben me
gyéje osztatlan bizalmát, akár 
az értekezletek összehívása és 
vezetésénél, akár az egyleti 
alakulásoknál első sorban ne 
tapasztalta volna. 

Mindezek egy megye szű
kebb határi közt folyván le, 
azoknál tágabb, kihatóbb tért 
jelölt ki Botkának a kormány 
1866-ban: tudniillik az akkori 
kései tavaszi fagyok által oko
zott inség mibenlétének kide
rítésére és az államsegély s 
kölcsönök czélszerü elosztásá
nak elintézésére küldvén ki őt 
a felső magyarországi nyolez 
megyébe kormánybiztosul, ezen 
fáradalmas működését siker 
és az ínséges vidékek elisme
rése követé. Alig fejezte be 
ezen eljárását, 1867 tavaszán az 
aranyos-maróti kerület ország
gyűlési képviselőjének nagy 
többséggel választatott meg 
és a jobboldalon foglalt helyet. 
E kerületet képviselte az 1869-
diki országgyűlésen is ; de ez 
országgyűlés végeztével, leg
inkább agguló kora és meg
rendült egészsége miatt, vég

leges visszalépésre kényszerítve, közelisme-
réstöl kisérve vonult vissza. 

Irodalmi tevékenysége visszamegy az 
1829-ik évig, melyben a birói bajvivasokról 
(ugyanazon fontos és nagyérdekü kérdésről, 
melyet sokkal később Pesty Frigyes is „A 




