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

Falusi gazda naptár. 
Szerkeszti dr. Farkas Mihály, földbirtokos. — Ára 80 krajciár. 

Naptári jegyzék-könyvecske 
gazdák számára. 

Szerkeszti Jurenák A. — Ára kötve 1 forint 40 krajczár. 

Nemzeti nagy képes naptár. 
Sze'pirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal. Számos ke'ppel. 

Szerkeszti Í L D O R I M R E . 
ötödik évfolyam, 168 lap, 37 kép, 12 fehér papir-oldal. 

Igen díszes borítékba füz» e csak 1 forint. 

Magyar nők házi naptára.)! 
Szerkeszti K. Beniczky Irma. — Ára 60 krajczár. 

Ifjúsági naptár. 
Számos képpel. Szerkeszti K. Beniczky Irma. — Ára 50 krajczár. 

WJ f a l i n a p t á r . 
Egész nagy iv, ára 20 krajczár. 

Színházi naptár. 
Ára 80 krajczár. 

Megrendelések, melyek legalább 2 forintot tesznek, s egyenesen 
a fennevesett klado-biv alához a járulék beküldésével intéz

tetnek, vagy pedic postai utánvétel mellett kívántatnak, pontosan és bér
mentve küldetnek szét. 

Heckenas t GllSZtáY könyvkiadó-hivatala, 
Pesten egyetem-utcza 4-ik szám. 

D a c z á r a a b e k ö v e t k e z e t t á r f e l e m e l é s e k n e k 

mégis mérsékelt árak: 
Kávé. 

Santos . . . . 64 kr. 
Costarica . . . . 68 » 
Domingo elect. . . 72 » 
Portoricco finom . 76 » 
Jamaica . . 80, 88, 92 » 
Ceylon . . 80 ,84 ,88 » 
Cuba. . . 80,88. 92 » 
Java (arany) . 88, 96 » 
Potosi Cuba . . . 96 » 
Mocca (arábiai) . 96 » 
Menado (gyöngy) . 88 » 
Nelghery(lfin)80,88,92 » 
Menado . . . 88, 96 v 

Gózzel pörkölve. 
Potosi Cuba . 1 fi. 20 kr. 
Menado . . 1 » 12 » 
Nelghery . . 1 » 12 » 
Melange . . — » 96 » 
Portoricco . . — » 85 » 
Costarica . . — » 80 » 
Campinos . . — » 76 » 

Ccnkor. 
Raffinad legfinomabb 

» nagysüvegekb. 85 kr, 
» kis. süvegekben36 » 

Raffinad finom 
» nagysüvegekb. 34 » 
» kis süvegekben 35 » 

Í z ű k o r . 
Raffinad kozéifinom 33 % kr. 
Melis finom . . 32'/« » 
Melis darabokban 32 » 

Olasz rizs. 
Mantuai . . . . 14 kr. 
Ostigliai . . . . 15 » 
Fioiettone . . . 16 » 
Glace 18 » 

Legjobb minőségű pen-
sylvdmai (valódi amerikai) 
petróleum, duplán finomí
tott modarateur-lámpa-olaj, 
rendkívüli olctó árért. 

Znaiaii ugorkúk, 
e g y hordócska ára 1 ft. 

2 0 kr. és 1 ft. 6 0 kr. 
Legfinomabb alxi o l a j , 
'/i fontos üvegekben s fel

jebb egész ti? fontig készlet
ben, fontja 5S, 6 4 kr. 

Tokaji eczet, 
Bécsújhelyi tormásvirs
li, muszkák és olaj-szár-
dinak, cav iár , páczoit 
angolna, valamint bel- és 
külföldi sajtok, szalámi 

és kassai sodor. 

Thea és ram. 
melyeket a t. ez. izelóknek a 

legjobban ajánlok, u. m.: 
Mandarin-kever. 3 ft. — kr. 
Londoni-keverék 3 » 50 „ 
Császár-keverék 4 » — » 
Melange a la Gur-

mans . . . 4 » 50 » 
Moskvai-keverék 6 » — » 
Királythea-kever. 6 » — » 
Viktória keverék 8 » — v 
Udvari thea-kev. 8 » — » 

Rum és borovicska, min
dennemben s készletben kap
ható, pintes, itezés, mesze-
lyes és félmeszelyes üvegek
ben töltve legolcsóbb árért, 

lij felföldi savanyu ká
poszta * répa a legjobb 
minőségbens olcsó árért. 

Az itt elősorolt áruezik 
kek valódi minőségéért : 
finom izleteért jótállás biz
tosíttatik. ^ ^ ~ 

• V A pakolás ingyért 
eszközöltetik. ' • 8 

Nagyobbszerü bevásárlá 
sok kellő figyelembe fognak 
vétetni. 

I»ol3Loria.y József, 
f ű s z e r - , c s e m e g e - , t h e a - , rum- és b o r k e r e s k e d é s e , 

a „tengeri oroszlánhoz?' 
Pesten, a Duna- és kéményseprő-nteza sarkán. 1401 (6-

üeckenast Gusztáv könyvkiadó által legújabb időben kiadó-hivatalában (Pest, egye-
^ ^ H tem-uteza 4-ik sz.) ugy mint minden könyvárusnál kapható: 

Fiedler Ignácz. 
A TELEKKÖNYVI TÖRVÉNY 

g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a . 
Harmadik kiadás. (XXIV, 274 lap, nyolezadrét.) Ára fűzve 2 ft. 4 0 kr. 

o 

a nagy közönség érdekében kedves köte
lességünknek tartjuk az általunk már több 
izben is kitűnő és solidnak megismert 
Brauswetter János chronome-
ter és műórás urnák ti év óta fenálló 
óra üzletét S i e g e d © I l (szülővárosá-
ban), készséggel és rószrehajlatlanul a 

legmelegebben ajánlani. — Kelt márcziushóban 1872. 
Dani Ferencz, Arad, Kecskemét és 

Szeged városok főispánja. 
Deák János, Kecskeméten. 
Fábián Sándor, Kunhegyesen. 
Facsinay István, Tornallyán. 

55. Fójti J., tanár Ó-Kanizsán. 
Gál Lajos, tanár Uszkán. 
Goboczi Károly, K.-Marján. 
J. N. Grünn, tanár Perjámoson. 
Gubovics J., lelkész N.-Ruszkán. 

60. Hajlemász J., keresk. Ó-Besenován 
Hegymeghy László, Szerencsén. 
Hierl Imre, kasznár Légrádon. 
Horváth József, jegyző Margittán. 
Ivancsov Baz., lelkész Királyházán. 

65. Jurenák Gy., urad. isp. Királyság. 
Kardos József, Hollód Venter 
Kapisinszky István, lelkész Gálszécs. 
Késmárky Béla, szolgab. szántóván. 
Kertész László, ügyvéd Mugocson. 

70. Lázár Mihály, jegyző A.-Keresztúr. 
Lévay Henrik, az első magy. ált. 

bizt. társ. vez. igazgatója Pesten. 
Martinetz József, Szakálon. 
Mártonfy Dezső, Szarvason. 
Molnár Antal gazdatiszt Magőcson, 

75. Narancsik Lajos, jegyző Batinán. 
Nemes Gy.,vasmügy. felügy. Bánrév. 
Neisier János, lelkész Rézbányán 
Nics Ád., m. k. postamest. ököritón. 
Pollatschek M., Szegeden. 

80. Pálinkás György. 
ö z v Péchy Pálné, ököritón. 
Podra István, Mezó-Heszin. 
Ragályi Miklós, Edelényen. 
Riháry Gábor, T.-Füreden. 

85. Ruff Mátyás, Bezdán. 
Sádor János, Sebeshelyen. 
Simon János, tanár N.-Ruszkán. 
Ifj. Szilágyi János, Gyulán. 
Szakáll Albert, Kórös-Tarcsán. 

90. Stammer J.,m. kir. postám. Szegvár. 
Stefánovits Gy., keresk. Kőrösmezőn. 
Szeghö János, ügyvéd Pesten. 
Szegedy Lajos, lelkész. 
Szivesy Józs., takarékp. ig. Szeged. 

95. Szmonka János, Szolnokon. 
Temesváry László, Derékegyházán. 
Toldy Sándor, gyógysz. B.-Komlós 
Torjay, Massán. 
Tóth Antal, urad. isp. Szegváron. 

100. Tóth J. főreáltanod. ig. Szegeden 
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S z á l I l t a l a i l M Z O r történik, hogy csupán csak előítéletből mel
lőztetik a kisvárosi magának valódi érdemet szerzett és képzett művész és honfi; 
mert többnyire a bécsi órakereskedők mindent igérő és ámító hirdetéseinek hitelt 
adva, oly silány szerkezetű, hasznavehetlen órák vásároltatnak, melyek — mit az 
alólirottak nagyrésze is bizonyíthat — igenis játékszernek, de óráknak semmi 
esetre sem nevezhetők; ezen a szándékos csalással határos eljárás ellen kötelesség 
erélyesen felszólalni, és mindenkit óvatosságra inteni. 

K í t Ü n Ő j Ó S á ^ U órákat vásárolni vagy javíttatni a közönség 
tapasztalása szerint tehát, egyetlen biztos forrás 

Brauswetter János 
chronometer- és műórásnál az első valódi kulcs nélkül fölhúzható remontoir 
inga-órák szabadalmazott föltalálója, ki az 1871-ik évi londoni világkiállításon 
dlszokmánynyal lón kitüntetve; továbbá külföldön, különösen pedig afranczia 
Svájcz óragyáraiban 12 éven át az óraművészet minden titkait magáévá tette és 
a hozzávaló gépekkel el van látva, valamint Münchenben is az elméleti és gya
korlati vizsgát eddig még senki által meg nem közelitett sikerrel végezte. 

Férfi-órák. Frt. I ^ L K ^ L K ^ L K ^ L K ^ L B Frt. 5 -
Ezüst hengerőra 4 rubinnal 

» » aranyszél. ugrói. 
» » dupla tokkal 
» » kristályüveggel 
» horgony óra 15 rubinnal 
» » dupla tokkal 18—20—22 
v angol horgonyóra 15 rubinnal 

kristályüveggel 1 8 , 2 0 , 2 2 - 2 4 
» ugyanaz dupl. 2 2 , 2 4 , 2 6 - 2 8 
» valódi horg. remont. fülénél föl

húzható kristályüveg. 30,32,35. 
» ugyanaz duplatokkal 35, 37—40 

Arany horgonyóra 3. szám. (18 kar.) 
15 rubin. 36, 38. 

» horg. duplatokk. 55, 58, 65, 70 
» horg. kristályüveg. 42,45, 55, 65. 

Inga-

Frt. 
1 0 - 1 2 
1 3 - 1 4 
1 5 - 1 7 
14—17 
1 6 - 1 8 

Ar. horg. krist.üv. dup. tok. 62,65,70,80 
» valódi remontoir horgonyórák 

kristályüveggel 65, 70, 80, 90 
» ugyanaz dupl. 100,110,120, 160. 

Hölgy-órák. 
Ezüst hengerőra 4 rubinnal 18—16 
Arany órák 3-mas számú (18 karátos) 

» hengeróra 4 és 8 rubinnal 25, 
27, 80, 33. 

» ugyan, dupla födél. 38, 40,45,48. 
» horgonyóra 15 rub. 42, 46, 48, 50 
» ugyanaz duplát. 50, 52, 58, 60 

Serkentők, órával együtt 7 ft., gyer-
tyagyujtóval 10 ft., 8 napos 12 ft. 

Ezenkívül minden egyéb kívánható 
órák kaphatók, ugy munkás órák is. 

i-órák legnagyobb választékban saját találmányú uj készülék
kel, melyeken a tokon kívül legyen az 1—2 vagy 8 nehezékkel mind egyszerre 
fölhúzni, úgyszintén megindítani és a mutatókat igazitani lehet. Körülményes 
leirás és árjegyzék kívánatra ingyen beküldetik. 1298 (21—0) 

l i k évi Írásbeli jótállásról szóló iratot kap minden óra vevője. 5 évit 
* " pedig minden javítás megrendelője használati utasítással együtt. 
A zsebórákat függő és fekvő, egyszóval minden helyzetben és rázkódásban, 

arányossan és pontosan szabályozva adom által a közönségnek. 
S V Arany és ezüst órák, lánczok a m. k. ellenőri hivatal által •megvizsgál-

vák s minden nemben dús és a legdíszesebb választékban kaphatók. MF~ Ezüst 
óralánczok 8—8 frtig, hosszuk 6—15 frtig, 3-mas számú aranylánczok rövid 
18—70 frtig, hoBSzu 35—100 frtig. Talmiarany, bronz- és aczéllánczok is kap
hatók. Tárgyak, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek. Órák, arany és ezüst a 
legmagasb árig cserébe elfogadtatnak, g í v Vidéki megrendelések a pénzösszeg 
előleges beküldése, vagy utánvét mellett pontosan teljesíttetnek. 

; Hely szűke miatt időnként megújított névsorozat.! 
Heckenast Gnsztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-dik szám 

alatt) megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

T i p r a y J á n o s . 

Gyakorlati franczia nyelvtan. 
Útmutatás a franczia nyelv rb'vid idő alatti könnyű és alapos megtanulására. 

Két tanfolyam. 
Ára egy-egy tanfolyamnak fűzve 5 0 krsjezár. 

C z i r á k y gr. A. Hl. 

A magyar közjog alapvonalai. 
Szerző nyomán irta 

H e g e d ű s L a j o s . 
Harmadik kiadás. 1872. (415 lap, 8-rét.) Ára 2 ft. 5 0 kr. 

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-utcza 4-ik szám alatt). 

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

j g V Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnil 10 krajezarba ; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál csak 7 krajezarba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppeiik Alajos, Wollzeile Xr 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyeg-dii, külön minden igtatáí után 30 krajczár. 

A vívmányok közt, melyekkel a kiegye
zés létesítői lassanként, óvatosan, mintha 
attól tartanának, nehogy bizonyos régi is
kola hívei megsokalják, a nemzeti létalapot 
gyarapítják, erősbitik, nem utolsó az, mely-
lyel e politika döntő tényezői a nemzet 
karácsonfáját ez idénrefölékiték,tudniillik: 
a rég várt külön honvédelmi ügyérségi 
tárcza. Volt ugyan honvédelmi miniszter a 
miniszterelnök személyében az eddigi kor
mányok alatt is, de egy külön honvédelem
ügyi miniszterség alapítása sokáig nagy aka
dályokra talált. Ezek egyike 
volt amaz ó osztrák, de ha
talmas katonai körök bizal
matlansága, melyek a valódi 
katonaiság egyik leginkább 
szenvelgett kellékének tárták, 
nem törődni politikával, s 
ennélfogva nem ismervén a 
változott politikai helyzetet, 
sokáig nem birták fölfogni, 
h°gy egy magyar nemzeti 
honvédsereg nemcsak nem 
veszélyes, de söt mellözhet-
lenül szükséges arra, hogy a 
Habsburg-ház uralkodói jo
gara alatt álló birodalmak 
minden kül-, sőt talán még 
belveszélyek ellen is megvé
dethessenek. Azonban most 
már e körök befolyása részint 
lefogyott, részint annak elha-
tározóbb „hegyei" helyesebb 
nézetek kerékvágásaiba zök
kentek, s egy külön honvé
delmi ügyérség, mint intéz
mény fölállítása már ez év 
elején el volt határozva, s 
hátra volt csupán az erre al
kalmas egyén kiválasztása. 
De ez nem sokkal volt köny-
nyebb, mint az előbbi aka- ^ ^ ^ ^ ^ 
dály legyőzése. Húsz éven át 
saját nemzeti hadseregünk 
nem volt, az egykori honvéd 
hadsereg megmaradt csekély 
számú kitűnőségei különböző okoknál fogva 
számításba nem jöhettek, a fönnálló közös 
hadsereg törzskarának magyar származású 
egyénei közt sem mutatkozott olyan, ki egy 
parlamentáris honvédügyér sokoldalú kel
lékeinek összegét egyesítse magában. A ka-

S z e n d e B é l a . 
tonai nevezetességek közt legritkább az oly 
egyén, ki a szükséges katonai erényeken 
fölül még szónoki képességgel is bírjon, 
hogy az országgyűlés előtt javaslatait és 
eljárását védelmezhesse. Pedig épen egy 
a közös hadseregből áthelyezett egyénnek 
volna erre nagyobb szüksége, hogy az ere
dete által fölkeltett bizalmatlanságot az 
ékesszólás fegyverével legyőzze. És valószí
nűleg ez lesz az ok, miért hogy azon a kö
zös hadseregből honvédségünkbe átlépett 
kitűnő szakképzettségű egyének, kik a tár kos volt. 

S Z E N D E B É L A . 

cza átvételére fölhivattak, a diszes állást 
elvállalni vonakodtak. 

A választás tehát egyátalán nem volt 
könnyű, a mivel azonban nem akarjuk állí
tani, mintha az, kire nézve végre a megál
lapodás mintegy kényszerüleg történt, a 

föladatnak megfelelő képességgel nem bír
hatna. Az illető, a honvédelmi ügyérségi 
hivatal keletkezte óta elökelft állást foglal 
el abban, időnként e hivatal vezetésével is 
volt megbízva, s négy év alatt, mint ilyen, 
annak minden titkaiba avatva levén, meg
szerezhette mindazon ismereteket, melyek 
birtokában a bár nehéz állást még tán vá
rakozást fölülmúló sikerrel is töltheti be. 

Szende Béla született 1823-dik évben, 
Lúgoson, hol atyja vagyonos földbirto-

Iskolai tanulmányait szülővá
rosában kezdte, Szegeden, 
Pesten folytatta, és Kassán a 
jogi tanfolyammal végezte. 
Már mint tanuló, szép remé
nyekre jogosító tehetségek
nek adta jelét. Húsz éves ko
rában ügyvédi oklevéllel tért 
haza, hol azonnal aljegyző
nek , később alügyésznek, s 
végre főügyésznek választa
tott. A forradalom kitörvén, 
előbb a nemzetőrök közé ál
lott, s egy ily nemzetöri zász
lóaljjal a szerb határszéle
ken táborozott, hol a had
viselés csekély szerencsével 
folyt, de a szolgálat igen 
terhes és annyiban veszélye
sebb volt, mint egyebütt, a 
mennyiben a kegyetlen szerb 
lázadók az elfogott magya
rokat a vandalság és barbár
ság legsötétebb korszakaiban 
is hallatlan iszonyú kínzá
sok közt végezték ki, mig a 
rendes osztrák csapatok a fog
lyokkal, ha nem is mint há
ború-viselő féllel és minden
esetre szintén durván, de leg
alább kevésbbé kegyetlenül 

^ H bántak. A honvéd és nem

zetőr tehát szivesebben szol
gált a felső táborokban, hol 
nagyobbszerü rendes csaták 
vívattak, és egy kis dicsőség 

Jis került hébehóba, enyhítőnek a kiállt sa-
nyarra és szenvedésekre. A zászlóalj ideje 
kitelvén, az haza távozott, de Szende Béla e 
fenyegetett pontot nem hagyta el , hanem 
egy nemrég elhunyt sógorával, Gránzen-
steinnal önkéntes, akkor úgynevezett szabad 
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•csapatot állított, melylyel Asboth Lajos 
dandárába sorakozott. Majd azután a „ré
giek" közé, vagyis a rendes honvéd had
seregbe lépett, s a felső tábor nevezetesb 
hadi műveletein, a kápolnai, tarczali, isa-
szegi, komáromi, nagysarlói heves és nagy 
ütközetekben jelen volt. A budai ostromnál 
máj. 21-én az elsők közt volt, kik létrákon 
a falakat megmásztak, s e példás viseleteért 
a harmad osztályú katonai érdemjellel lön 
kitüntetve. A fegyverletétel után mindazok, 
kik előbb császári tisztek nem voltak, bün
tetésül a közös hadseregbe soroztattak. E 
sorsot azonban sikerült kikerülnie, s örökölt 
birtokán meghúzódva, gazdálkodott, s Szen
delakon egy magyar telepet alapított. A 
mint azonban a közélet sorompói 1860 ban 
megnyíltak, megyéje közönsége azonnal első 
alispánná választotta. De viszont, mihelyt 
megszűnt az alkotmányosság s a provizó
rium beállott, ő is azonnal visszavonult. 
Az átmeneti időszakban, megyéje sür
getésére ismét elfoglalta alispáni székét. 
Az 1865—8 alkotmányozó országgyűlésen 
Krassómegye egyik kerületét képviselte, az 
uj minisztérium alatt pedig Aradmegye fő
ispánjává neveztetett, hol a különböző 
viszálkodó nemzetiségek közt tapintatos és 
erélyes kormányférfinak bizonyult. A hon
védelmi minisztérium szervezésének kezde
tén, mint kitűnő szervező, miniszteri taná
csosként lépett e hivatalba, midőn egy
szersmind a szabadságolt állományban mint 
százados kezdte újólagos katonai pályáját. 
Később Kerkapoly, az akkori honvédelmi 
államtitkár, pénzügyérré neveztetvén, hosz-
szu időn át mint első miniszteri taná
csos, ő vezette az egész honvédelmi ügyér -
séget, egész odáig, mig Hollán Ernő ne
veztetett ki államtitkárrá. Szende Béla 
e változás után is helyén maradt s 
kitartó munkálkodásának jutalma a mi
niszteri tárcza lön, melyet hogy a legna
gyobb sikerrel töltsön be, a haza érdekében 
őszintén óhajtjuk, mert ez ama tárcza, 
melyben a hibák és mulasztás >k a legvész-
terhesebb következéseket vonják maguk 
után, melyek olykor századokon át, vagy 
mindörökre helyrehozhatlanok. . . 

Megerniitendönek tartjuk még, mint az 
irányában nyilvánuló bizalom megtisztelő 
jelét, hogy a jelen országgyűlésre két he
lyen választatott képviselővé, úgymint Ora-
viczán egyhangúlag és Lúgoson ; agy szó
többséggel. 

A magvető. 
(A ír agyar irodalom újjászületése százados évfordulóján.) 

„Oh hol a kor, midőn e völgyek, halmok 
Határa még nem volt olyan kihalt? 

Szabad hazában szerte járt a dalnok, 
Ajkán vivőn szerelmet, diadalt; 

Megnyílt a ku ryhó, ünnepelt a csarnok, 
S örömmel hallak mindenütt a dalt; 

Szavára hősök győzni lelkesedtek, 
Lányok virágot, koszorúnak szedtek! 

„Oh hol a kor, midőn apái nyelvén 
Monda a törvényt Húnyad nagy fia? 

S húrom tenger hu láma, — lágyan szelvén — 
Szerelmes volt Lajos gályáiba; 

Ha szereim hő lángja gyula keblén, 
Magyarul vállá szűz és dalia; 

Mikor szív és szó, ház, ország magyar volt! 
Ma már csak krónikák beszélnek arról 

„A régi hegedősök neve, dalja, 
A századok ködében elveszett; 

Tinódinak mit ősi hír suo-alla: 
Csak egy-két bű szív húrjain rezeg! 

Homok között járó szelek fuvalma, 
Te zokogod csak, oh emlékezet 

Hós Béla harczát, szent László csatáit . . . 
Borong a hu, de vissza hiában áhitl 

„Oh hol a kor , a melynek Zrínyi zenge 
Hitért, hazáért vérző bajnokot? 

Pázmánynak ajkin, kard gyanánt kifenve, 
A szó velők oszlásáig hatott; 

Egy fejdelemnő, nagylelkűn, a gyenge 
Múzsák lakává tette Patakot; 

S megtérve a hitért vivott csatából: 
Tudósi közt pihent ki Bethlen Gábor! 

„Oh hol a kor? És visszatér-e újra? 
Vagy már e népnek el kell vesznie ? 

Mi a magyar most? — maga, nyelve durva, 
Nagygyá lehetni nincsen semmié! 

Dal-, tudomány-, törvényért, megszorulva, 
Az idegenhez kell már mennie. 

Tánczát, ruháját, azt is megtagadta, 
Ágról szakadt, koldus az istenadta! 

„Nem ug^!" — kiált az ifjú, láng* hevében, 
Nem-gyáva szóra nyitván ajakit. 

„Szedd, szunyadó erődet össze, népem, 
És verd el álmodat, mely elvakit. 

A földhöz verve, mint Antevsz, aképen 
Merits erőt anyádból! — Mert csak itt, 

E földön élhetsz, csak saját nyelveddel, 
Csak tenmagadhoz hűn, ezt ne feledd e l ! " 

* 
Övé az érdem : első hogy ki merte 

Röpitni a fölkeltő szózatot; 
A magvat, első, ő hintette szerte, 

A melyből újra f J virulhatott 
Az elriasztott múzsák régi kerté. 

— Nem a mit irt, hanem a mint hatott, 
Fölrázva ezt a félholt, béna testet: 
Az volt az érdem, az volt a nemes tett ! 

H 'gy gyűjti körbe bajtársit, barátit, 
ösztönzi mind : tanulni-, irnia ; 

A z ő utóda ez a „Társaság" itt, 
Ö mondta: „Légyen Akadémia! 

Mert a tudás néhánynak tán világit, 
Ha külföld nyelvén kell is szólnia, 

De birtokává az egész nemzetnek : 
Az eszmék csak saját nyelvén lehetnek!" 

A „Jámbor Szándék" *) félszázadra telt b e . . . 
De akkor is visszhangra lelt szava. 

A hivatottak jöttek lelkesedve, 
S az uj dal vígan ol-kiszárnyala, 

Hogy teljék benne isten, ember kedve: 
Hajnalt jelentő pacsirták dala ; 

S Kárpáttól Adriáig zenge ének, 
Szivéhez szóló Árpád nemzetének. 

Övé az érdem, — ma legyen leróva! 
Övé az érdem: Bessenyeié! 

Jó volt a mag, mit széthintett, valóba! 
Hogy annyi vész közt nem lett semmivé. 

Kétszerte érdemét érezzük, oh, ma, 
Látván, — de hány volt, a ki nem hivé! 

Hogy a fa im megélt, dúsan kihajta, 
S arany gyümölcsök függenek ma rajta. 

Kazinczy útját ő egyongeté meg: 
Csínnal beszélni s hévvel zengeni; 

Ö ada bájt a Himfy zengzetének; 
Lángját tüzén gyujtá meg Berzsenyi; 

És Vörö-marty ajkán a nagy ének: 
A lágy szellő a vihar hangversenyi, 

S Bánk nagy keserve, Iréné bujával: 
A nagy kezdőre, mind csak ő reá vall! 

A tört utón merészen indulának 
Az ébredő nemzetnek bölcsei: 

A jog, szabadság, virtus őrtornyának 
Harangjait zúgatta Kölcsey; 

A legnagyobb m.gyar légyen-szavának, 
Az alvó nemzetet felkölteni, 

Még füleinkben a m nt hangja reszket: 
Az első ébresztőre emlékeztet! 

Orá Petőfi búja és haagja, 
, A mint a vég-csatába elrohan ; 

Es Tompa, a mint nemzetét siratja, 
S a mint búcsúzik, Eötvös, komoran; 

S a mint öröklő gránitból faragja 
Az ősöket, a nagy szobrász: Arany, 

Mert mikor a fa dús gyümölcsöt érlel: 
Áldjuk, ki első a rögöt tőré fel! 

És nem csupán a terepély magas fák : 
Miknek gyümölcs függ gizdag ágirul; 

A legkisebb, talán legillatosb ág 
Hegyén is olykor ért gyümölcs pirul ! 

*) „JámborSzándék" Bessenyei röpiratának czime, 
ben egy magyar akadémia folálli tását tervezte ;és sür 

Az ösvényt nagy s kicsiny együtt taposták 
A forráshoz, m;ly ott buzg, pazarul, 

Hol fenyvek alján vad virágok nyílnak, 
S varázs-álomba andalít az illat. 

Oh jártam én is utaid', költészet! 
Bolyongtam fűbe bujt ösvényiden! 

Oh raktam ón is egy kicsinyke fészket, 
. Melyből dalok szálltak föl szelíden ! 

Pásztor-tíizecském, — mit csillagnak nézett 
A bujdosó, az est sötétiben, 

A nagy világok éjbe alkonyodtán 
Egy eltévedtnek enyhülést adott tán! . . . 

A nagy csapáskor, — ah, nem olyan rég volt, 
Vész dúlta föl az ősi hajiokot; 

Kioltá minden csillagát az ég-bolt, 
Csak a remény kis mécse pislogott; 

A holt körül, a mi kis élet még volt, 
Egy hű csoport: a költők álltak ott, 

A virrasztó-dalt halkan énekelték, 
Föntartani a csüggedőknek lelkét. 

A virrasztóban csak zengett az ének . . . 
A bölcsek ajkán meg a példa folyt. 

Tudós tanitá, mit mond a történet: 
Hogy tévedés, bün mindig meglakolt, 

S a hűk jutalmát meghozák az évek, 
S a jog aczélán nem fog rozsda-folt, 

S a nemzetnek, magát mely el nem hagyja, 
Védő kezet nyújt a sors s népek atyja. 

S az őr-csapat a tornyon hűn kiálta 
Órára órát, mig az éj mene. 

Nem engedek, hogy sirba visszaszállna 
Az ősök felidézett szelleme. 

Ör-hangjok kihatott a nagy világba 
S a nagy világnak ránk fordult szeme, 

És észrevette, hogy mi mégis élünk, 
S mert élni méltók, élni is remélünk. 

Mert élni méltók! . . . . Nem a fegyver által* 
Bár megtudok azt is suhintani, 

S hogy nem vesztek hősink olcsó halállal: 
Sok ellenség meg tudná mondani, 

De győzni észszel és nem puszta vállal: 
A mit a kor kivan, e mostani; 

S a mikkel Dávid ment a Gólját ellen 
Apró kavicskák által győz a szellem. 

Ti kis b e t ű k ! csodás kavicsdarabkák! 
Minő varázs lakik, vájj' bennetek ? 

A testet annyiszor máglyára rakták, 
A zsarnok önkény rá üszköt vetett; 

Ti voltatok: kik az eszmét föntarták 
Omár kalifa sem birt véletek! 

Oh amulet: csodád nem érni észszel! 
De mely szivén hord, az a nép nem vész el! 

Oh mi maradt meg Rómábul, Athénbűi ? 
A régi nagyság: roskadó falak ; 

A multak árnya, melynek rom-kövén ü l : 
Ma puszta udvar a királyi lak. 

Egy marok por maradt a régi féaybűl . . . 
A szellemek dicső munkája csak 

Mi fonmaradt, mit pusztulás nem ér el, 
Pindár Horáczczal, Cicero Homérrel. 

Miért nagy Albion s Frank- s Németország? 
Sugárt reájok mely nap fénye vét ? 

Hogy kincseiket gálya-számra hozzák ? 
Nem kincs, arany: kicsiny toll, te tevéd! 

Elásott kincset a lopók elorzzák, 
Nem: Göthe, Shakespeare, Moliére nevét. 

Garmada elfogy, elfogy a nagy asztag, 
De dús a nép, mely szellemekbe' gazdag. 

S te nemzetem, kis nép nagyok sorában, 
Mindenfelől hab-ostromolt sziget! 

Egész világ szeme függesztve rád van, 
Barát, ellenség kendi léptidet; 

De küzdj, tanulj, kelj ha.naluál korábban, 
Isten- s magadban el ne veszd hited'; 

S e hont, mit ősid fegyverrel szereztek, 
Te szellemed pajzsa.al védelmezd meg! 

Némán borongva állnak temetőid; 
Hány hű kebel porát nem őrzi hír! 

Nem ünnepet kívánnak magvetőid, 
Nem könnyeket kér a kovácsi *) sir. 

De a mit ők kezdettek: hogy elővidd, 
S vészben megállni, küzdve győzni birj 

S forgó szerencse roszat, jót, a mit hoz: 
Légy hű magadhoz, méltó nagyjaidhoz! 

Szász Károly-
*) Bessenyei sirja a biharmegyei Kis-Kovácsiban. 
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Magyar házassági szokások. 
v. 

A lakadalom. 
Mert végre-valahára ez a nagyon meszszinek 

tetsző, csigalábon járó szentséges szent nap is csak 
elkövetkezik a többi után. De az is igaz aztán, hogy 
nincs a kalendáriumban olyan pirosbetüs ünnep
nap, a melyikre olyan hosszú vigiliával készülje
nek mint erre. Alsó szomszéd, felső szomszéd, de 
még a harmadik szomszéd is megérzi azt a nagy ké
szülődést, a mit a menyasszonyos, meg a vőlegényes 
háznál ennek az ünnepnek a méltó fogadása végett 
véghez visznek. Nincs a környékben nagy lány, a 
ki arra a hétre kenyérsütést vagy nagymosást 
rendelne; mert azon a héten csak a Rózsikáék 
meg az Andrások dolgát lehet végezni. Egyik 
meszel s olyan bőven bánik a mészszel, hogy ^nég 
a kutgemnek is jut belőle ; másik súrol, "lábast, 
üstöt, tepsit; a harmadik gyűr. gyomor, dagaszt, 
éleszt: köttest, fonatost, rétest, bélest; a negyedik 
pulykát spékel, az ötödik már sütné is. Ablak, 
ajtó a kut mellé kerül s hajtóvadászat indul a 
pókhálók ellen; ragyogni kell ott mindennek, 
mint a ragyogó csillagnak. A legénye m?g sátort 
épit az udvarra, hosszút, tágast, hogy komótosan 
lehessen a port alatta rúgni, ha ugyan valami 
barátságtalan oste esővel, köddel tele — be nem 
szorítja a mulatókat a szűk két szobába. A szom
szédokból, mintha valami tatárjárás közelednék, 
valamennyi szék, pad, asztal, tányér, kanál, pohár, 
palaczk mind a lakodalmas házhoz vándorol; jó 
még ha eleget össze birnak szedni a faluban, ne
hogy akkor kelljen valamiért lótni-futni, mikor 
már a drága vendégek együtt vannak. 

Pedig érkeznek is már erősen; szállingóznak 
egyenkint, elöl a legény egyik hóna alatt tepsi 
bélessel vagy rétessel, más kezében egy pár tyúk 
vagy olyan ragyogó tollú kappan, hogy nagy vá
logatás nélkül kakasszámba is beválnék; hátul 
pedig mind e szépet, jót adó hajadon, s a ki ezen-
kival még egy olyan nagy bokrétát kötött s ve
zető legény kalapjára, hogy még a vőlegény is 
megirigyelheti. Mert az már ugy dukál, hogy kiki 
a magáét ugy kicsinosítsa, a mint csak annak a 
rendje. Az a tepsi meg a kappan-kakas annak a 
jó magyar szokásnak a magyarázatja, a mit a nóta 
vége mond: „Ha hoztok — esztek." 

Azaz: hogy rögtön biráskodásu végrehajtás 
alá csak a tepsi tartalma kerül, a tyúkok, kakasok 
és kappanok pedig (még pulykák .is) a leendő 
házaspár aprómarha gazdaságának ősszüléivé 
lesznek. No hanem van is itt azután Kánaán, s 
abból a sütemény- és ételhalomból, a mit ide a 
félfalu összehordott, vagy loco produkáltak — egy 
égig érő bábel-tornyot lehetne építeni. 

Mikor aztán végre együtt van étel, ital és 
vendégsereg: a vőfélyek a kérő násznagy uram
mal, meg egy pár főnyi nászkisérettel elmennek a 
menyasszonyt kikérni. A vőlegény azalatt saját 
kíséretével külön megy a templomba s ott várja 
be az ujjongó nászmenetet, a kik a menyasszonyt 
hozzák. A merre halad az a víg menet, utcza hosz-
szant hangzik ahagyományosujjongás:, ,Ijjujuh ! 
viszik a menyasszonyt!" 

A barna legények húzzák elől a bokázó ma
gyart s a vőfélyek serege, a jókedvű legények ugy 
letapodják a göröngyös nagy utczát, hogy a 
menyasszony a legjobb frissen csinált utón ha
lad. Fonatos kalácscsal koszorúzott nyakú üvegek 
járják sorra, s a ki a nászmenetre szemközt jő,bol
dog-boldogtalannak föl kell azt hajtania. Néme
lyik boldog-boldogtalan annyira nem haragszik 
ezért a rósz szokásért, hogy kétszer, háromszor is 
iparkodik szemközi találkozni azokkal a fránya 
csintalan legényekkel. 

Az esküvő aztán csendesen elvégződik a tem
plomban a maga utján s a lakadalom öregebb 
vendégei rendesen ezt az időt használják arra, 
hogy zaj és tolongás kikerülésével állitsanak be 
a lakadalmas házhoz. Ajándékot nénémasszonyék 
és bátyámuramék is hoznak, szép selyem kendőt 
a leendő menyecske fejére. 

Majd is elfeledtem, hogy a menyasszony 
egy úgynevezett nászanyát választ magának, 
többnyire u kérő násznagy feleségét, a ki őt a 
„templomba vezeti," mert az esküvőre csak a vő
legény szülei mennek s a menyasszonyt legfólebb 
apja kiséri; az „örömanya" azonban sohse megy 
az esküvőre s őt képviseli a nászanya. 

Az örömanya otthon sirdoyál a nászmenet 
után, melylyel szivéről szakasztott virágszálát 
ugy bocsátá el karjai közül, a mint az oda többé 
vissza nem repül. Ezeket a könyeket tisztelettel 
kell említenünk, s a ki ismeri és fölfoghatja azon 

viszony bensősógétés fennségét, melyben édesanya 
ós serdülő leánygyermek vannak, tisztelettel fog 
tekinteni az örömanya könyeire, a ki leányát 
zokogás közt ereszti el a szülőház födele alól — 
az esküvőre. 

Sirva ereszti el, — 3 örömtől ragyogó arczczal 
1 fogadja. Elébe szalad nem a kapuba, de az utcza 
közepére s ott szorítja reszkető örömmel keblére, 
egyik karjával Lányát, más karjával fiát s ő vezeti 
őket az örömház falai közé oly büszkén, mintha 
tudná, hogy az ő sorsát — a ki látja, csak is iri
gyeli. 

Hát a nászmenet, annak van még kedve, 
muzsikaszó mellett már az utcza elején kezdi 
aprózni s körül a csevejde gyereksoreg föl-fól 
visit, a mint egy vakon töltött kétszáz esztendős 
rósz pisztoly elpuffog a füle mellett. Nem is le
hetne üyenkor aranyért otthon találni egy boltba 
küldeni való gyereket; az igaz, a nagyjából is 
keveset, a kinek jó isten jó kedvet, ifjúságot vagy 
lakodalmazó rokonságot — bógorságot adott. 

Otthon második násznagy uram fogadja az 
érkezőket, 3 mialatt ékes rigmusos, vagy legalább 
is érthetetlenre kacskaringózott hagyományos be
széddel köszönti a templomból hazatérő nászné
pet s helyét átadja az érkező kérő násznagv 
uramnak, azalatt kiviil a beszéd végére tusképen 
tejes fazekat vág a jókedvű fiatalság az ágashoz ; 
mert a nélkül nem is lenne szerencséje az uj há
zaspárnak. A nyihákoló és suttogó népség, — 
tisztességes néven a fehér cselédség pedig egy 
csomóba bújva beszéli az otthon maradtaknak, 
melyik mondta a mátka pár közül hangosabban 
a „holtomiglant". Mert az is nagy baj lenne ám, 
ha valahogy a lány hangja erősebb lett volna a 
legényénél, a miből aztán mindegyik elteszi ma
gának a jó tanácsot, ha egyszer szükségük 
volna rá. 

Ezalatt aztán elkezdődik a vőfélyek urasága. 
Minden a szerint történik, a mint a vőfély akarja; 
a ha szinre nézve öreg násznagy uram rendelkezik 
is, — a kivel nagyon szeret a vőfély kötekedni, 
egy ügyes, jó szájú, jó tüdejü és tudományú vő
fély mégis az egész násznépet az ujján forgatja. 
Rigmusra jár ott minden ; de az is igaz ám aztán, 
hogy minden dolog olyan talpra esik, mint a jó 
kadenczia. 

Vacsora előtt meg van engedve ogy kis 
csizma-szoktató. A barna banda elfoglalja biro
dalmát a padka-sarokban s a kuczkó száját a 
bőgős a nagy „lóbőrrel." A tornyos ágyak helyét 
most csak ogy körülfutó pad foglalja el s csupán 
az egyik sarokban húzza meg magát egy szerény 
kis asztalka „lábrogyásig" tele rakva palaczkkal 
és kalácscsal, e kis asztal is csak arra, hogy mö
götte násznagy uram, a menyasszonynyal s egy 
pár kebelbéli másod és harmad násznagyul pro-
moveált bátyámurammal megvonhassa magát — 
rendföntartóképen. Előtte pedig az aranyifjúság 
rúgja a port, mintha jó pénzzel fizetnék a vesze
kedett munkáért. Bizon „munka" is az, mert ha 
a legény, különösön, ha egy kis gányó vér is van 
benne, olyan pörgést, forgást, dobogást visz egy 
álló helybon véghez, hogy egy órai tánczczal. ha a 
lépéseket egy hosszába számítaná valaki — elérne 
Tolnától Baranyáig. Ebben a tánezban csak a 
vendégek vesznek részt, s a vőfélyek is csak olykor 
ugranak egy felet, ha már végtel n nagy kedvüktől 
nem maradhatnak a —bőrükben. A menyasszonyt 
azonban nem ereszti násznagyuram a tánezba; 
elég idő lesz arra a vacsora után is. 

A vacsora pedig — bármint késleltetik is a 
fiatalok a szakácsot, csak elkészül végre, s ha a 
neki melegedett tánezosok az egyenként belopo-
gatott hosszú asztalokról, a nagy tányércsöröm-
pölésről, meg az öreg vendégek elhelyezkedéséről 
észre nem vennék, hogy vége egy időre a mulat
ságnak, észreveszik a caoré prímás mosolygó pofá
járól, a ki róka szemeivel már megsejdité a dik-
cziós vőfélyt az ajtóban 8 utolsót ránt a hegedűn 
azzal a jó. kívánsággal, hogy „egészségünkre vál
jék — elfogyott a nóta." 

No hiszen nincs is aztán a világon királyi 
vacsora, a melyiknek olyan „reczeftje" lenne, 
mint egy lakodalmi vacsorának. Van itt története 
minden tál ételnek olyan hosszú, mint a szent 
Iván éneke. It t fejti aztán ki a vőfély minden tu
dományát s ha igaa az, hogy az ételnek savát, 
borsát, fűszerét a kedélyes beszéd, vig társaság 
és jó kedv adja meg, akkor aztán érteni fogjuk a 
példabeszédet, mely nem is tartja említésre méltó
nak az olyan lakadalmat, a melyik után az ember 
három hétig megnemfekszi &' ágyat. Hóttra kell 
ott magát enni az embernek arra a nagy kinálga-
tásra, s abból a sokféle birodalomból összehordott 
sok drága ételből, a melyiknek legkisebb tála 

„hét czigány uradalomba került". De érti ia a 
módját az a hunezut vőfély, mert nincs az a 
gyönge borjú" pecsenye, mely „hét évig bőgött az 
anyja után"— hogy az asztalra ne kerüljön; — a 
kalács meg olyan puha, hogy három napszámos 
két hétig mindig ékelte, mig szét birták hasítani. 
Node aztán a bor mindont kipótol, mert ha két 
jószivü ács darabokra nem fürészeli, ugy pa-
laczkba se lehetett volna nyomkodni. Ezt pedig 
mind csupa pattogó rigmusokkal adja a vendégek 
tudtára a verselő vőfély, moly rigmusokat, ha itt 
elakarnánk mondani, ugy enneka nagy négy laprak 
négyszázlapból álló könyvvé kellene tágulnia. Kü
lönben e vőfélyi tudomány már irodalmilag is kulti
válva van, különösen ponyva-irodalmilag; ámbár 
néphagyomány és népköltészeti szempontból is 
megérdemelne a méltatást. Ha jól emlékszem 
Szegeden jelent meg ily czimü könyv : 

„ Vőfélykönyv" 
Irta Horváth István Szegednek szülöttje, 

eok lakodalmaknak verselő vőfélye. . 
Im az eredeti tehetségből kitör a szikra, még 

a ezimlapon is. 
De hogy tárgyamnál maradjak, a vacsora 

alatt meg kell egy szokásos szerencsétlenséget 
emlitenem, a mit a vőf.ly oly siralmas szavakkal 
tud leírni Ez t. i. azon katasztrófa, midőn a forró 
„fordított kása" megégeti a szegény szakácsnő ke
zét, a ki bekötött kézzel hordja körül a nagy fakana
lat, hogy a ki mit szánt — ne sajnálja vele enyhíteni 
nagy fajdal n> át. Ez a borzasztó szerencsétlenség 
— kimaradhatlan a lakodalomból'; 8 igen termé
szetes is a konyha-birodalom nagy zavarában, 
különösen, ha az emberfia kitoló vagy forditott 
kását akar élvezni. 

Végre aztán, mint mindennek, ugy a vacso
rának is vége van. A sok ezukor-tortának csa': 
romjai s a szépen teritett asztalnak m.radvány ii 
vannak; azt is, mint varázsintésre a hány legény, 
annyi felé kapja, s egy perez alatt nem marad 
egyéb, csak a kis asztal a sarokban, az öreg nász-
nagyuram diktátori tribünje. A m nyasszony 
azonban m ost már kiszabadul a keze alól, s a vő
félyek intésére rázendülő lassú magyarral kezde
tét veszi a — menyasszony-táncz. Ez a költői bú
csúzás a hajadoni állapottól; valóban szépen van 
kigondolva, hogy a fontos pillanat komolyságát, 
mely tán elérzékenyitene, enyhítse a víg, a szivet 
meglopó kedves zene s az ifjú könnyelműség 
megtestesülése — táncz. 

Kezdődik a menyasszon -táncz. Ta'pon legyen, 
a ki legény a gáton; mert itt tetszik ki, ki a hires 
legény, ki forgatja meg legjobban és — legtöbb
ször a menyasszonyt. 

Először kezdődik csak szolidan. Vőfélymester 
násznagyuram parancsára egypárt fordul á meny
asszonynyal, azután átadja a tánezot annak, a kit 
násznagyuram előkiált. Tulajdonképp ő kelme 
csak las8ud:;don oda súgja a vőfélynek, az meg 
legénykedik aztán nagy harsányan elkiáltván: 
„Hajagos Balázs bátyámuram — násznagyuram 
parancsolatjára." 

Hajagos Balázs bátyámuram kiczihelődik a 
sorbi'd s nagy szerényen fordul egyet; de bizon 
kettőt nem ia igen ér rá fordulni, mert ilyenkor 
kapós a menyasszony. Násznagyuram súg; a vő
fély meg derékon kapja a menyasszonyt s egyet 
fordulván —elkiáltja: „Kormányos Péter bátyám
uram — násznagyuram parancsolatjára!" 

Kormányos Péter aztán alig fordul egyet, a 
vőfólyme8ter már elöleli tőle a menyasszonyt s 
kajátja a násznagy-súgást: „Petá': Pörke néném
asszony — násznagyuram parancsolatjára!" Mert 
igy megy a menyasszony-táncz, sorba, mint a 
tápai bíróság. Nénémasszony, bátyámur; m, hú
gomasszony, öcsémuram, — a hogy jön, a hogy 
„násznagyuram parancsolja." Annyi bizonyos, 
hogy a menyasszonynyal mindenkinek kell tán-
czolnia. Mikor aztán az öregiből násznagyuram 
kifogy, — kerül a sor a tánezdühös fiatalságra; 
a hosszas várakozás által kiéhitett legény seregre, 
a kik aztán ugy megtánczoltatják a menyasszonyt, 
kinek hogy hozza magával a kedve — s engedi 
az erszénye. 

Mert a legénysereg a menyasszonynyal csak 
pénzért tánczolhat. 

Násznagyuram nagy tálat állit az asztalra a 
a ki tánczolni akar, belé veti a girát, mondván: 
enyém a menyasszony. Haj de alig fordulhat 
egyet, csörren a másik gira: „Enyim a menyasz-
szony!'' No a tiéd se soká! mert jön a harmadik, 

i meg a negyedik, ötödik, meg a tizedik; a husza
dik, meg a harminczadik;— aztán kezdődik újra; 
megint újra; aztán kezdődik a közepén; azután 
meg hátulról visszafelé s az egésznek az a vége, 
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hogy mire a nagy tál megtelik réz, ezüst és pa
piros girákkal, akkorra a szegény menyasszony is 
xio-y le van tánczoltatva, mintha ötven jó kaszás 
után egyedül „verte volna a markot." 

Hanem azért nincs nagyobb tisztesség annál, 
mintha a menyasszonyt a sortánczon betegre — 
tánczoltatják. Végre aztán, mikor násznagyuram 
belátja, hogy már elég a jóból, oda int a vőfély
nek s egyúttal kimozdul az asztal háta mögül jó 
maga is a pikétre. A czigányok rágyújtanak a 
„Jó Pál"-osra, erre a száz esztendős jó lassú nó
tára, a melyikben annyi a tűz, az erő, a méltóság, 
hogy még a sírból is kihúzzák a nyugalomra kí
vánkozó vén lábat s ugy megizgatja-mozgatja, 
hogy az a vén, kialvó félben levő szív, tíz eszten
dővel megfiatalodik bele, míg a vén [lábak egy 
menyasszony-tánczot végig totyognak. 

Násznagyuram után jön sorba a vőlegény 
anyja, azután a menyasszony édes anyja. Ugy 
bizony, azok a vén karok, a melyek a kis po
rontyot dajkálták, most derékon ölelik a hajadont, 
(még most hajadoh) a azok a vén lábak, melyek 
annyiszor fáradtak el fölszámitlanul az édes gyer
mekért, most azzal a gyönge rózsa-hajtással 

henőt tart az egész vendégsereg; a zajia csillapul 
egy keveset s a kurjantás helyét csöndes beszél
getés és suttogás foglalja el. Természetes, hogv 
ilyenkor csak azt lehet találgatni, vajon hogy áll 
a menyecskének a „konty." 

Az pedig csakhamar megmutatja, hogy biz 
az jól áll; ugy áll, mintha az isten is konty alá 
teremtette volna azt a kis takaros fejet. 

Lehet aztán dicsérni, beszélni róla hango
san is. 

És ime e ponton előlép egy régi szittya szo
kás, melynek egyedüli magyarázatja csak az ele
mek kultuszában található. Az uj menyecske 
nagy mosdó tálat vesz tele tiszta vízzel s körös
körül a vízzel megfecskendezi vendégeit, azután 
törülközővel meg is törli. Ma ezt mosdatásnak ne
vezi népünk s a mai menyasszonyok ugy gondol
nak eleget tenni e népszokásnak, hogy vendégei
ket a szó szoros értelmében megmosdatják, még 
pedig valóságos jóféle szögedi szappan segitségé-
vel. S az ily mosdatásért a menyecske ismét ré
szesül némi pénzajándékban valamennyi megmos
datott vendégtől. Van eset rá, hogy a menyasz-
szony-táncz és mosdatás, föltéve, hogy csinos 

tekintetben egyaránt külön álló, mintegy elzárt 
egészet képez o nagyszerű vidék Európa közepén 
s átkutatására és áttanulmányozására minden mű
veltebb országban külön társulatok állanak fenn, 
a melyek már is gazdag, virágzó irodalmat terem
tettek. És ez nemis csoda, mert alig képzelhető a 
föld kerekségén valami, a mi oly sajátságos, meg
döbbentő, de mégis fölemelő hatást volna képes 
gyakorolni az emberi lélekre, mint egy óriási 
hegység látása. Egy ily hegység, hólepte, égbe
nyúló csúcsaival, rengeteg erdőségeivel, mosolygó 
völgyeivel, csörgedező patakocskáival és zúgó 
zuhatagjaival — egy egész hősköltemény, a mi
lyet csakis az örök, magasztos természet irhát. 
Mikor egy magas, felhőkoszoruzta hegyet látunk, 
oly érzelmek fognak el bennünket, mint mikor a 
mély moraju Oczeán partjain állunk; mind a 
kettő különös megnevezhetetlen érzelmeket éb
reszt lelkünkben. Mi ez az érzelem ? — A „ma
gasztosság" gyönge szó annak kifejezésére, az 
örökkévalóság, végtelenség, mígmérhetetlensé" 
érzete az, mi akkor lelkünket elfogja, áthatja. 
Ha egy hegység történetét kutatni akarjuk, oly 
titokszerü régiség von előttünk áthághatatlan 

Gyermeket rabló sas. 
Alpesi képek. 

Átkelés a Dent-Blanche hegyszakadékán. 

tánczra lendülnek s ugy vezetik a gyermeket a 
nőiség birodalmába tánczolva, vidáman, előre 
bizalmat keltenek benne jövő élete és hiva
tása iránt. 

Végre jön sorba a vőlegény apja, azután a 
menyasszony édes apja s igy végződik a menyasz-
szony-táncz, nagy öröm-ujjongás, tán egy kis zo
kogás közt is az örömszülék tánczával. 

S ez a menyasszony utolsó táncza — leány
fejjel. 

Násznagy-uram kötőjébe dönti a megérde
melt „gombostű-pénzt" a nagy tálból, azután el
veszik a menyasszonyt az „asszonyok," hogy a 
hátulsó szobában, a honnan ilyenkor minden férfi 
lelket kiparancsolnak — menyecskét csináljanak 
belőle — legalább látszatra; azaz: a nászanya 
által adott selyemkendővel takarosan kontyra kö
tik a lelkem lányom fejét. 

Irersze ez sem esik meg egy kis sírás nélkül, 
mint minden oly aktus, a mit az ember először 
próbál életeben, 8 az a sok dicsérgetés, az a sok jó 
akaratú tanács, a 80k üdvözlés az uj rendben, 
bizon összeszorítja egy kicsit a szivet, különösen, 
ha az ember — menyasszony. 

Addig pedig szünetel a "táncz, - egy kis pi-

menyasszony van a háznál s uri nép is hivatalos 
a lakadalomba, olyan szép marok pénzt hoz a kony
hára, hogy az uj házaspár zsellér — pardon, hála 
isten, már nem vagyunk ott, — egy kis telket 
megragaszthat rajta. 

A mosdatás után aztán újult erővel kezdődik 
a táncz, melyben a nyoszolyó lányokon kívül — 
mondanom se kell, hogy leginkább a menyecske 
részesül. Eltart ez aztán világos reggelig; ámbár 
a magyar hit szerint, egy becsületes lakodalom 
három napig tart, s addig vége sincs, mig hat ök
röt szőröstől bőröstől, meg két láncz földet rö
göstől, mesgyéstől el nem lakozának. 

Ebben azonban már bele értetik a „kárlátő' 
is, melyről a jövő héten. Varga János. 

Az Alpok világa. 
Nem ok nélkül nevezzük az Alpok vidékét 

egész külön világnak, mert valóban az is. Oly 
tüneményekkel és jelenetekkel találkozunk itt, a 
milyenekkel Európában másutt sehol. Föld- ós 
néprajzi, állat- és növénytani, ásvány- és földtani 

korlátokat, melyhez képest az emberi nem törté
netének ó-kora csak tegnapi dolog. 

Az Alpok világa szép, magasztos, titokszerü 
világ. Óriási képcsarnok tárul itt élénkbe, mely
nek minden egyes képe meglepő, festői, művészi; 
a háttért a rétek nevető zöldje, az erdőségek 
sötétzöld lomb-koronája és a folyók csillogó kris
tálya képezi. A közeli völgyoldalok merész mere
dekséggel törnek a magasba, föl a tiszta keksz in-
ben ragyogó sziklaélekig; itt vad, minden perei
ben alázuhanással fenyegető szirtfalakon akad 
meg félénk tekintetünk, ott meg nagyszerű vízesés 
hull alá a völgy kebelére. Most egy nyájat ve
szünk észre, a mint a fellegek közelében viruló 
havasi páston legelész s csodálkozunk, hogy mi
ként juthatott oda s mint képes a meredek szikla-
élen megkapaszkodni, a nélkül, hogy az alant 
tátongó örvénybe lezuhanna. Idegenszerüleg érinti 
hallérzékünket a hegyilakók mesterkéletlen be
széde; a nyelv zordonsága és erőteljessége a kör
nyező természetet juttatják eszünkbe, s ilyen itt 
az emberek lakása is, zömök és szilárd, mintha 
kedvök telnék benne, hogy a tél viharaival da-
czolhatnak. A távol ködében csillogó hegyóriások 
bizalmasan és biztatólag integetnek át hozzánk, 
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hogy ne féljünk, itt a természet az ur és az nem ] 
oly nagy ellensége az embernek, mint önnön 
maga. Ha itt-ott egy mellékvölgy nyilik föl előt
tünk, vakitó fónynyel üdvözöl bennünket a heo-y-
ség óriási testén elterülő hólepel. 

Miként maradna ily környezet hatástalanul 
az ott lakó népek lelkületére? — A szabadság, 
függetlenség s büszke önállóság érzete és tudata 
itt született meg és itt vert örök tanyát, mihelyt 
az emberiség elnyomókra és elnyomottakra oszlott 
kétfelé. Az Alpok természeti nagyszerűsége min
dig elhatározó befolyást gyakorolt ama nemzetek 
sorsára, melyek hegyvölgyes tájain letelepültek. 
Ha kutatni akarjuk, hogy az Alpoknak minő ha
tása volt ós van jelenleg is lakóinak testi és 
erkölcsi fejlődésére és minőségére, a fontos felvi
lágosítások és fölfedezések egész gazdag forrására 
találunk itt. A különbség a síkságok és hegysé
gek lakóinak testi szervezete és lelkülete közt 
első tekintetre mindjárt félreismerhetetlenül sze
münkbe tűnik. A 
sikföld lakójának 
a természet mint
egy önként hul
latja ölébe gazdag 
adományait. Kö
rülte megmérhe
tetlen láthatár te
rülvén el, a haza 
rá nézve sokkal 
tágasabb fogalom. 
— A közlekedés 
könnyűsége és a 
népesség tömött-
sége mindenféle 
szokása és tapasz
talatú emberekkel 
hozza érintkezés
be. A síkság lakója 
épen ezért köny-
nyed, vidám, vi
lágra termett, moz
gékony, ügyes, a 

kül viszonyoktól 
kevésbbé függő, a 

változatosságot 
kedveli, sőt keresi 
is azt. — Mindez 
máskép van a he
gyi lakóknál. Az 
Alpok lakói a ter
mészettel örökös 
harczbtn élve, at

tól úgyszólván 
csak |erőazakkal 

csikarhatnak ki 
valamit. Sok fárad
sággal és vesződ-
séggel hordja fel 
a termő földet a 

kopár tetőkre, 
hogy azt az eső és 
a hó ismét elra
bolja Jtőle. Veszé
lyektől környezve, 
melyek életét s va
gyonát minden 

pillanatban meg
semmisítéssel fe
nyegetik , folyto
nosan csak az is
teni gondviselésre 
látja bizva magát, 
érez ve, tud va, hogy 
a hegység vesze
delmei ellen csakis 
az nyújthat neki védelmet és oltalmat. Most egy 
lavina dörgése tölti el aggodalommal, majd meg 
& zúgó hegyi áradat, mely szegényes szántóföldeit 
önti el és teszi tönkre, máskor ismét a hegy
omlás temeti el barmait, pusztítja el erdejét, 
rombolja szét egyszerű lakását s teszi földönfutó 
koldussá. Innen a hegylakók mély komolysága, 
hideg közönyössége és rettenthetlensége a veszély 

Í
>erczében. Óriási hegyfalaktól környezve, a hegyi 
akó szülővölgyének szűk keretén belől találja föl 

hazáját és mindenét. Szülőfölde göröngyéhez 
kötve, legközelebbi szomszédaitól, falujától és 
templomától is néha több órányira és a nagy világ 
•zajától távol élve, boldog, szabad és elégült, ki 
könnyebben tud érintkezni és társalogni önmagá
val és istenével, mint az idegen emberekkel. 

E különálló, sajátságos, titokszerü világból 
mutatjuk be azt a két jelenetet, melyeket mellé
te l t rajzaink tüntetnek föl. Egyik a havasok rette
gett királyát, a büszke sast ábrázolja, midőn épen 

egy szegény mezei munkás család gyermekét elra
bolta. Hogy a sas rendkívül veszélyes a házi 
szárnyasokra, kisebb, gyengébb házi állatokra, sőt 
a zergékre, fiatal őzekre és szarvasokra nézve is, 
azt mindenki tudhatja, ki oly vidéken lakott, a 
hol a királysas zsákmányolás kedvéért olykor-
olykor megfordul, de hogy az embert is meg 
merje támadni, kevesen tennék fel róla, noha ilyes
mit is olvashattunk néha felőle. Hajlandók len
nénk az egészet vadászmesének tartani. Pedig 
hogy van eset rá, hogy a sas néha gyermeket is 
rabol — habár az ily eset a ritkábbak közé tarto
zik — a leghitelesebb tanuk által bizonyított té
nyekkel szemben tagadni nem lehet. A szomorú 
jelenet, mely rajzunkon látható, szintén való s a 
svájezi havasok egyik félre eső zugában épen ta
valy fordult elő. 

Másik rajzunk Whymper, a hires h gymászó 
svájezi kalandjaiból tüntet föl egy épen oly érde
kes, mint veszélyes mozzanatot. Whymper alpi 

legnagyobb akadály, melylyel folmenő útjában 
találkozott, épen a föntebb emiitett hegyszakadék 
vala. Több mint 4000 méternyi kerülőt kellett 
fölfelé tennie, mig egy hóhidra lelt, a melyen 
végre nagy nehezen, életveszélyek kőzött átkel
hetett. Egy Jekintet a képre azonnal fogalmat 
szerezhet nekünk ama borzasztó veszélyekről, 
melyekkel az Alpok ismeretlen világának lelkiisme
retes kifürkészése összekötve van. De a jutalom, 
melyet ama tündéri, vadregényes tájak láthatásá
nak élvezete nyújt, mindenesetre fölér a kiállott 
fáradsággal és veszólyokkel. Sámi Lajos. 

Ebéd egy csösz-kunyhóban. — (Gyulay L. eredeti rajza.) 

kalandozásaiból már lapunk múlt évi folyamában 
közöltünk pár jelenetet, s akkor hegyi utazásairól 
irott könyvét is bővebben ismertettük. Eajzunk 
egy úgynevezett „Bergschrund"-ot (hegyszaka
dék) ábrázol a Dent-Blanche (Fehér-fog) nevű 
magas csúcs oldalán. A „Bergschrund" nem kö
zönséges fajta hegyszakadás; rendesen egy „glat-
scher" (jégmező) és ama hegy közt nyilik szét, 
melyhez e glátscher támaszkodik. Mikor e több
nyire igen mély s igen széles hegys akadások 
nincsenek hóval tele, olyankor gyakran teljes 
lehetetlenség átkelni rajtok. 

1865-ben Whymper fölmászott a „Dent-
Blanche"-ra (mely 4364 méter magas), melyen ő 
előtte még csak Kennedy és Wigram fordultak 
meg 1862. július 18-án, Croz és Kronig nevű ha
vasi kalauzok vezetése alatt. De Whymper nem 
követé elődei ösvényét; neki, a legmerészebb 
hegymászónak, itt is járatlan ut kellett, és igy a 
hegynek délkeleti oldalán igyekezett följutni. A 

Képek a hazai népéletből. 
Ebéd egy csösz-kunyhóban. 

Ha delet harangoznak, akkor ebédelni kell: 
ez olyan regula, melyre nagyon sokat ád a magyar 

ember, s habár 
minden házirend 
felforgatásauélkül 
előre fordíthatná 
is a hátán lógó 
tarisznyát akármi
kor is, már csak 
inkább megvárja, 
hogy haranggal 
adjanak arra jelt, 
vagy a nap épen 
feje tetejére néz
zen le. Már ha 
csak egy harapás-
nyi kerenyet is, de 
a magyar ember 
ebédelni szokott, a 
mi nagyon is arisz
tokratikus értelmű 
az evéssel szem
közt. Ha telik, 
eszik többször is 
napjában, hanem 
délben meg kell 
lenni az ebédnek, 
mert már a szép
apjától tudja, hogy 
az az igazi nyomo
rúság, mikor ebéd 
re nem jut. És az
tán már ugy hozzá 
szoktatott minden
féle jószágot maga 
körül, hogy a de
let számba vegye, 
hogy a szántó ökör 
abban az időben 
egyszerre lomha 

lesz, a legjobb 
igásló is leereszti 
fejét, s á Bodri 
kutya ott nyúl el 
előtte, ráveti min
dig a szemét és 
legkevésbbé sem 
titkolja vágyako
zásait.Tessékmost 
már disputálni a* 
oktalan állatokkal. 
A jó gazdasszony-

nak nincs más 
boszusága, mintha 
harangozásra ki 
nem küldheti a 
„gyerektől" az ap-
joknak az ebédet. 

Lesz abból boszuság, ha soká vár rá a gazduram, 
mert bizonyosan azt hiszi, hogy az az ügyetle.t 
teremtés kitálalta az egészet még útközben. 

Mai számunk egyik képe a csősz-kunyhóban 
tüntet föl egy ebédet. 

öreg már a legény, s elfogyasztotta kenyéré • 
nek javát. Hogy nincs asszony a ház-tájon, azt 
bizon rögtön elárulja maga a kunyhó, mely az a 
körülmény, hogy nincs meleg étel, hanem gazd
uram csak a tarisznyából keresi elő az elemózsiát, 
s aztán hol a kés élével, hol meg a hegyével bánik 
el vele. 

Kívül csak ugy perzsel a nap, ide bent azon
ban jó hűvös van. Aztán rendes ember otthon 
ebédel, ha tudniillik van egy kis kalibája. Persze, 
mikor még az j.örege" é l t , akkor szokta meg a 
rendet, s a kémény szagára mindig haza sietett. 
Most ugyan nem várja senki, hanem hát mégia 
jobban esik itt a betevő falat. 

Nem is tudna magányosan ebédelni, mert hisi 
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nem is ebéd az, a mit az ember magában fogyaszt 
el. Eo-ész délelőtt meg azután is künn barangol a 
földek közt, a jól esik egyszer napjában körül 
nézni itthon is, hol az alat t a Lompos az u r , az a 
hű pára, mely a csősz kunyhójának mindenese, föl
ügyelője, lakatja és ébresztő kakasa. 

Persze, hogy a Lompos is várja már, s me
gyén be vele a kunyhóba, ott csöndesen helyet 
foglal ; majd mindig élénkebb, meg türe lmet le
nebb mozdulatokat tesz, a mint gazdája leakasztja 
a szegről a szőrtarisznyáját s aztán a csiholó aczé-
lon végig feni a bicskát. 

— Mindjár t , mind já r t ! — nyugtat ja meg az 
öreg az ő hü társá t , — s aztán az első falatot is 
neki veti. 

Nagyon csöndes lakoma ez, s igy foly ki 
tudja mióta, ki tudja meddig. A csősz és eb oly 
szépen megélnek egymás mellet t , s olyan elégül
ten fogyasztják el minden délben az ebédet. 
Gazduram megoszt minden falatot az állattal, 
s talán nagyon roszul esnék neki az ebéd, ha a 
Lompos egyszer csak elmaradna, s nem várna 
előtte oly türelmesen, mig a csontról is leszedi a 
húst, s aztán végre oda veti neki azt is. 

Intézmények hatása a nemzetiségre. 
Van Brassóvidéken egy község, magyarul 

Újfalu, németül Neudorf. E z a község ma magyar , 
régebb szász volt. Ez az átalakulás igen sok kö
rülménynél fogva figyelemre méltó ; s minthogy 
csak a legújabb időben végződött be, könnyen 
tanulmányozható is. 

Újfalu magyarj ü ág. evang. hitűek, mint az 
összes barczai magyarság. Le l készök jelenleg tisz
teletes Köpe János ur, jeles ősz férfi, a ki már 
1842-ben magyar hírlapot szerkesztett Brassóban. 

Tiszteletes Köpe ur egészen magyar nyelven 
végzi az isteni tiszteletet. Atyja, a k i hivatali előde 
is volt, felváltva szolgált magyarul és néme tü l ; 
annak elődje tisztán német nyelven. 

Az ujfalusi családnevek közt igen sok a szász 
ma is, habár hordozói teljesen magyarok. 

Szabó Károly történetírónk azt állította egy
szer, h' gy akármily nemzetiséget föl lehet ismerni 
a lépésről és a testtörzs hátulsó alsó része mozgá-
zúsáról. 

Ezen állítást én teljesen bebizonyítva látom 
az erdélyi magyar, szász és oláh népségen, mert 
testmozgásuk járás közben oly jellemzetesen kü
lönbözik, hogy magam is meg tudom határozni 
abból minden egyesnek nemzetiségét csaknem 
mathematikai bizonyossággal. , 

A magyar lépését határozottság és szilárdság 
jeUemzi ; a lábak erőfeszítés nélkül látszanak 
végezni szolgálatukat. Az oláh feltűnő ruganyo
san lépdel, mintha talpa alat t rugany-eszköz 
volna; dereka alja pedig két oldalra futkos a lépés 
szerint. A szászot hosszú vékony lábok tünte t ik 
ki, a melyek t ro t tyannak a horgas innál, min t a 
jó híd enged minden kis teher a la t t . 

H a ezen ismertető jelet alkalmazzuk, Ú j 
falu magyarjainál jelentékenyszázalék szászra fo
gunk találni. 

Az t hiszem, hogy nagyobb részüket szásznak 
ítélné azon őrnagy is, a ki sokáig működvén E r 
délyben sorozásoknál, állítja, hogy az említett há
rom nemzetiség fiait biztosan megkülönbözteti , ha 
öltöz t lenül állanak elébe. A magyar t ő szerinte 
kerekded, mogyorószerü, SZÍVÓS izmok, — a szá
szot izmainak hosszúsága és lágysága, — az 
oláhot ki illó csontjai ismertetik meg. 

Daczára mindezeknek Újfalu népe ma ma
gyar , kivéve a kisebb számban levő o láhot ; most 
épitik épen felekezeti iskolájok helyébe a szép 
magyar kunségi iskolát . 

Ez az átalakulás igen feltűnő, ha a helyi 
körülményeket számba veszszük. 

Ugyanis U falut három oldalon te'-intélyes, 
gazdug népes szász községek környezik, névsze-
r int Földvár, Höltövény, Vidombák és Feke teha
lom; azontúl Fogarasföldnek egy kicsiny oláh 
község-i, Sznnyogszeg, s csakis nyugati i rányban 
érintkezik a magyar Krizbával . 

T o v á b M Újfalu Brassóvidékhez tartozván, 
mind közigazgatási, mind törvénykezési nyelve 
határozottan a német volt, s a törvénykezést némi
leg kivéve Kenyeres Adolf királvi ügyészsége óta, 
német ma is. 

Még egyházilag is németül kormányoztatik, 
a b a r c z i . í d ó d evang. dekinság és a Szebenben 
azékelő superintendens által. 

L á m uraim, ilyen beolvasztó ereje van a ma
gyar nemzetiségnek. Érvényesül olyan viszonyok 
közt is, a hol érvényesülése csaknem csodával ha
t á r o s ! Tépjük egymást bá t r an ; pártoskojunk, 
gyámolitsuk hivatalosan és társadalmilag a ger
manizmus hatalmaskodását: a magyar nemzetiséget 
mindez nem fenyegeti, mer t a magyar nemzetiség 
legyőzhetetlen erejű önmagában! 

Há t hiszen szép dolog és nagy kincs az ön
ámító könnyelműségnek ezen csillagosra festett 
ege ; hanem a ki azt meg akarja őrizni a maga szá
mára, az ne induljon szét Erdély földén, mert bi 
zony olyan csillaghullás támad a fényes égen, a 
minő Prágában sem volt folyó hó 4-kén. 

Újfalutól 4 mértföldre, bentebb az ország 
felé, az Olt jobb part ján fekszik Ugra község. 
Arról már régebb hal lot tam, hogy nemzetiségi 
átalakulás tekintetében tökéletes ellenképe B . -
Ujfalunak. U g y hallottam, hogy ott a mostani 
pap kizárólag német nyelven végzi az isteni tisz
te le te t ; ennek elődje még magyarul és németül 
végezte; annak valamelyik nem régi elődje kizáró
lag magyarul . A nép lassanként á talakul t tiszta 
magyarból t iszta szászszá. 

H á t mórt? 
Hiszen igaz, hogy U g r a Kőhalomszókhe? tar

tozik; de Kőhalomszéknek van még magyar köz
sége, a mely megmaradt magyarnak. Az is igaz, 
hogy U g r a Kőhalommal és egy szász faluval ha
táros egyik oldalán ; de Kőhalom piaczán az ud
varhelyszéki székelység körülbelül annyira érvé
nyesiti a magyar nyelvet, mint Brassóban a há
romszéki. Továbbá más oldalokon oláh községek
kel, legközelebbről pedig a nagy felsőfejérmegyei 
Héviz magyar községgel határos U g r a ; és minden 
szomszédjai közt H 3vvizzel érintkezett és ér intke
zik legtöbbet. 

Ugra mindamellett annyira szász ma, hogy a 
hévizi legény ha belé házasodik, még ő maga 
ugy a hogy tartogatja nemzetiségét, de gyermeke 
már megmásithatlanul és ellenállhatlanul szászszá 
változik. 

'Négy mértföldnyi távolban mi lehet az oka 
ezen nagy különbségnek? Tán a levegő, vagy a 
viz csodálatos ereje rejt magában néhol magyar , 
néhol más nemzetiségi erőt ? 

Mer t ha magában a nemzetiségben van az 
erő, nehéz megérteni, hogy az néhol oly nagyon 
hóditó, másutt oly igen hódoló legyen. 

É n sokat gondolkoztam e t á rgy felett s arra 
a meggyőződésre jutot tam, hogy nemzetiségi át
alakulásainkat mindenüt t az intézmények ura l ták . 

A felhozott két esetnek megfejtését a követ
kező körülményben találom: 

A Barcza-Újfalut környező nagy és gazdag 
szász községek mind szabadok és függetlenek vol
tak. Azokban nem volt jobbágy, nem volt földesúr. 
Maga Újfalu azonban a törcsvári vár birtokához 
tartozott ; és a vár birtokosa Brassóváros által 
mind inkább sülyesztetett jobbágyi viszonyba. 
Szomszédai közül Krizba épen ezen sorsban 
vol t : mint a törzsvári uradalom községe mind 
súlyosabban érezte Brassó uralmát. S minthogy 
Brassóvidéken az összes magyarság ezen sorsban 
volt, Barcza-Ujfalu lakói fölvették azok nemzeti
segét, a kiknek sorsában osztoztak. Ugra ellenke
zőleg szabad község, s minthogy Hévizet jobbágy 
nép lakta, a szomszédság és a folytonos érintke
zés nem volt elég erős kapocs a közös nemzetiség 
megtar tására ; hanem U g r a szászszá l e t t , mert 
szomszédai közül a szabad községek lakossága 
szász nemzetiségű. 

Ezen tételt , hogy az intézmények elhatározó 
befolyást gyakorolnak a nemzetiségi átalakulá
sokra, számtalan más példa is igazolja. 

í m e az abszolutizmus alatt nem igen fordul 
t ak elő hazánkban nemzetiség-változtatások, mivel 
mindenki egyforma intézmények alatt élt! 

S ha tovább visszamegyünk a múltban, t a 
pasztalni fogjuk, hogy Kolozsvár és Nagy-Enyed 
szászai magyarokká alakultak, mert a vármegyék 
magyar intézményei alat t éltek. Ellenkezőleg 
Brassóban, melynek pedig hatalmasabb magyar 
környezete van, mint akár Kolozsvárnak, akár 
Enyednek, — folytonosan alakult és alakul á t a 
magyarság szászszá, a szászföldi különleges intéz
mények hatása alatt! 

Brassónak volt olyan kora, a melyben főbb 
emberei mind magyarok vol tak; Háromszék uj 
meg uj rajjal látta el folytonosan: s Brassómind-
amellett szemmel láthatólag szászosodott hosszú 
idők óta. 

Magyar ember előtt feltűnőnek fog tetszeni, 

hogy Brassóban, Béldi, Horvá th , Solymossy, Biró, 
Kóródi, Májai sat. nevű családok tiszta szászok
nak tart ják magukat . És még mennyi van ezeken 
kivül, a kik már teljesen beolvadtak; s mennyi, 
a ki a beolvadás határán á l l : a ki még maga ha
boz az elhatározással ; de gyermeke már határo
zottan szásznak fogja vallani m a g á t ! 

P e d i g i t t — mint egy régibb levelemben 
megirtam volt a „Vasárnapi Ujság"-nak — még 
a gyermekkorban tanul t nyelv varázsa is inkább 
a magyar nemzetiség javára m ű k ö d n é k : mert 
dajkától s cselédektől magyarul tanul legelébb a 
gyerek, még a szász is. 

Ez sem biztosíték azonban az intézmények 
hatása alat t folyamatban lévő elszászosodás 
ellen. 

Tételem indokolására végül azon átalánosan 
ismert tényt emli tem: hogy mig a nemességre, 
földbirtokoeságra emelt oláh régebben biztosan 
magyarrá a laku l t : a jobbágy magyarból és az 
egészen elszegényedett köznemességből is oláhok 
közt oláh lett . 

O t t van Hunyadmegye s a többi megyék, 
melyekben Hunyadi , Rákóczi s más hasonló ne
vek viselőiben a magyar nemzetiség öntudatát 
teljesen levetkőzött oláhokra találunk. 

El lenkezőleg a székelyföld tele van görög
keleti és görög katholikus lakossággal, a kiket 
köznéven oláhoknak mondanak ma is, de a kik 
nyelvük szerint 
akárki más. 

oly tiszta magyarok , mint 

E z a székelyföldi szabad intézmények hatása.. 
E d d i g terjed az, a mit a „Vasárnapi Üjság"-ban 
mondhatok e t á rgy felől. Pol i t ikai lapban itt 
kellene kezdeni már és fejtegetni a teendőket in
tézményeink alkotása körül nemzetiségünk ér
dekében. 

Azt azonban végezzék el 
szűkbe ju to t t a szép szerep: 
nyeink megalkotása. 

azoV, a kiknek ré-
politikai in tézmé-

Béthi Lajos. 

A Bessenyei-ünnepély. 
— Deczember 15-dikén. — 

A magyar nemzet Kazinczy születésének 
százados évfordulóját, — a magyar tudományos 
akadémia kezdeménye folytán valóságos nemzeti 
ünnep gyanánt ü l te meg 1859-ben. A nehéz idők 
nyomása, mely a nemzetre, mint a pálmára, nö-
vesztőleg hatott , minden várakozást meghaladó 
lelkesültséggé fokozta a hazafias visszaemlékezést, 
s a mit eddig az irók és irodalom szántak Kazin
czynak, azt az egész nemzet elismerése adta meg: a 
nemzet bevallotta, hogy az irodalom megújulása 
vonta maga u tán a politikai újjászületést s Ka
zinczy és Széchenyi neve, mint két reformátoré 
egymás mellett helyeztetett a nemzet pantheonába. 

Azonban a Kazinczy által felfogott irodalmi 
mozgalom messzebb kezdődik s a Széchenyi által 
megalapitot t akadémia gondolata már korábban 
megfogamzott. Bessenyei György, a testőr, indí
tot ta meg az irodalomban az életnek azt a folyá
sát, mely Kazinczy irányadása alá kerülve, az iro
dalom nagy fel virágzását eredményezte; Bessenyei 
György, a testőr, mondotta ki az igét, melynek 
Széchenyi testet adott . 

A magyar .tudományos akadémia a magyar 
nyelv és irodalom ügyének mutat ta be áldozatát, 
midőn a vasárnapi ünnepélyt rendezte, s mint 
akadémia: háláját ró t ta le az iránt , ki az első 
„ l e g y e n " szót kimondotta. 

Vasárnap (decz. 15.) d. e. 11 órakor díszes 
és szokatlanul nagy közönség volt egybegyűlve 
az akadémia dísztermében, midőn Lónyay Meny
hér t gróf, az akadémia elnöke, Arany J ános fő
t i tkár , és Gyulai Pá l , a nyelv- és széptudományi 
osztály t i t ká ra kíséretében az elnöki asztalt el
foglalta. 

Gr . Lónyay elnöki beszédében a mai helyzet 
felett mondja ki buzdító ítéletét, miután a mul
takra s a közelebb lefolyt századra visszatekintett . 

„Egyszázadon át folytatott fáradalmas mun
kásság és buzgóság kellett hozzá, hogy nyelvünk 
ismét visszanyerje ősi tekintélyét. Nyelvünk és 
i rodalmunk fejlődésének története mutatja, mire 
képes a lelkes tevékenység. Ha összehasonlítjuk 
az akkori nyelvet a maival, örömmel észleljük a 
nagy haladást: a régi nehézkes és szószegény nyelv 
ma versenyez hajlékonyságban és gazdagságban a 
világ művelt nyelveivel. Az eredeti r ég i szókból 
számos ujak, őseink előtt ismeretlen szócsaládok 
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fejlődtek. Alkalmassá lőn a nyelv a tudomány 
minden ágainak müvelésére s az előbb minden 
közhelyről száműzött nyelv visszanyerte megillető 
helyét a törvényhozás és közigazgatás terén s a 
közoktatásban is örvendetes és jövőnk i ránt szép 
reményekre jogosító haladást tapasztalunk. K o 
ronás királyunk magyar nyelven szól hű népéhez, 
s századok után ismét édes anyanyelvünkön szól 
hozzánk imádott királynénk, (Éljen!) és olvassa 
és kegyesen pártolja irodalmunk terményeit . 
Méltó, hogy kövessék példáját a magyar hölgyek, 
kiknek legnemesebb hivatásuk az uj nemzedékbe 
már a bölcsőtől a lángoló hazaszeretet mellett be
oltani az anyanyelv iránti ragaszkodást s gyerme
keiket már jókor arra oktatni , hogy ennél nincs 
drágább 8 féltettebb kincsünk, melynek érdekeit 
minden más érdek fölébe kell helyezniök, ha 
majdan a közpályára lépnek, szóval, éleszteni 
bennök a nemzetiség megerősitése és biztosítása 
iránti buzgalmat. Tanítsák meg jókor fiaikat és 
leányaikat, hogy nincs oly nagy veszteség, melyet 
idővel pótolni s visszaszerezni ne lehetne, — hogy 
a kedvezőtlen sors vagy önhibánk által netalán 
elvesztett jólétet, önállást, alkotmányosságot, sőt 
még a szabadságot is viesza lehet szerezni, csakis 
az elvesztett nemzetiséget nem lehet pótolni soha! 
Mit érne a legmagasb szellemi műveltség és 
anyagi jólét, még maga a szabadság is, ha azon 
birodalom, melyet szent Is tván alapított s őseink 
annyi gonddal s áldozattal föntartottak, meg
őrizvén mindeddig a magyar korona épségét, a 
magyar államiságot, ha az különböző elemekre 
bomlanék, vagy — ha fön is maradna — meg-" 
szűnnék magyarnak lenni ." 

Lónyay beszéde u tán Toldy Ferencz, irodal
munk e régi , fáradhatlan búvára tar tot ta a tulaj-
donképeni emlékbeszédet, mely helyenként kitörő 
lelkesedést keltet t . E beszéd egy teljes irodalom
történet, mert irodalmunk szelleme egész fejlő
désében fel van tüntetve benne. 

Miután az 1772 előtti kort a külföld akkori 
képével összehasonlította, leírja, hogy az ifjú testőr 
miként törekedett nemzete irodalmában is azt te 
remteni meg, a mit külföldön látott. 

„ E z uj kort, ő, a nagy alkotó, — úgymond 
Toldy — 1772-ben, az első magyar műdrámával , 
az Agis tragédiájával nyitotta meg , mely első 
könyve az uj magyar irodalomnak jelentésen az 
imádott királyné, Mária Terézia nevének oltalma 
alat t lépett a világ elébe. Követ te ezt, t iz rövid 
év alatt , gazdag elméje tárházából húsz ujabb 
m ű : poetai, a komoly és víg dráma, az eposz és 
tanköltészet nemében; bölcsészeti, a szellem és 
társadalom legmagasabb kérdéseit vizsgáló ; histó
riai, a nemzet önérzetét felköltendő, és irodalmi, 
a legközelebbi teendők fölött tájékoztatók; nem 
emlitve a tán legnevezetesbeket, melyekre a czen-
zura interdictumot mondot t . Társaságba fűzte 
maga körül társait , munkáltat ta őket, biztatta a 
csüggedőket, mire ugyan nagy szükség volt. 
„ F ú d d meg hangos sípodat — így kéri 1773-ban 
is az őt követő Barcsay — s ébreszd föl zsibbadt 
érzékenységeinket!" Tet te , izgatva, tüzelve a tár
sas téren, és levelezve a távollevőkkel, kérve a 
fogékonyakat, ostromolva a kétkedőket és kishi-
tüeket , és sújtva röpiratában az akadékoskodókat, 
mer t voltak, igenis voltak hazánkfiai közt, kik a 
szinköltészetet dibdábnak, a tudományok mivelé-
sét magyar nyelven sikeretlen vergődésnek tar
tot ták, s anyelvuj i tás ta t tentá tumként visszautasí
tot ták. De az általa megindított idő meg sem állt 
többé, az elvetett magok kikel tek. 

„Tisztel t gyülekezet! Bessenyeit nem e t e 
kintélyes serege az ő lelkes, tartalmas, egészletök-
ben a nagy és mély gondolkodót festő munkáinak 
teszi nagygyá : a fejlődésében rég fönakadt és 
elmaradt nyelyv még nem vala képes a bölcsészet 
s a társadalom nagy problémái fejtegetéseinek 
világos, szabatos, és tetsző kifejezést adn i ; de 
tette őt a nemzet egyik legnagyobb jótevőjévé az 
európai állásponthoz mért konczepezió, az eszkö
zök világos meghatározása s azon horderő kimu
tatása, melylyel az irodalom e nemzetre leszen, 
ha az nem mint fényűzési czikk, nem mint hiúság 
eszköze vagy magán jókedv kielégítése, hanem ha 
tervszerüleg, mint a nemzet millióinak nevelője, 
fog miveltetni. E k k ' p lett ő fáklyavivője nemze
tének, s ann:.k prófétája; az ő vágyai, reményei 
megterhesi tet ték a levegőt, s az ő évtizede végén 
a szellemek á t valának hatva, tudva nem tudva 
az ő vágyai és eszméitől. Éle t s nem vár t mun
kásság ébredezett a legkülönbözőbb irányok és 
formákban; de mindez csak azon lökés folytán, 
azon hatásában többé föl nem tar tóztatható eszme 
befolyása a la t t , mely egyetlen főben fogamzott 
•nieg, mely egyetlen kebelből áramlott széjjel, 8 

ez az egy fő és kebel — a Bessenyei Györgyé 
volt . Áldás és haladó amiékezet lengje körül a 
nagy és bölcs hazafi nevét!" 

• Mily forró vágya volt az akadémia felállí
tása, arra Toldy egyik buzditó iratából ezt idéz i ; 
„Fohászkodásom, vágyódásom, reménységem biz
tatnak, hogy fognak majd ily czélra törekedő lel
kek a nemzetben támadni! Ha ón nem is, de megér
hetik a maradékok, hogy dicsőségök, erkölcsök föl
emelt nyelvöknek méltóságában fog r agyogn i ! " 

Végül Szász Károly olvasta föl mai szá
munkbán közlött emelkedett szellemű költemé
nyét, melylyel egyszersmind az ünnepély is mél
tóan fejeztetett be. 

T i z e n h a r m a d i k fe jeze t . 

Melyben a „Viktória", erejében megfűgyva bár, de törve 
nem, közeledik vándorlásának óhajtott czélja felé. 

Öt hét léghajón. 
( U t a z á s A f r i k á b a n . ) 

(Folytatás.) 

T i z e n k e t t e d i k fejezet-

Melyben az utazókra biztatóbb fordulat következik. 

Mióta a Viktória külső boritékát elvesztette, 
feltünőlog kisebbedett mind emelkedési, mind 
ellenállási ereje. Gazdája nem bánt vele oly köny-
nyedén és kedvére s nagyobbára a szeszélyesen 
változó szelek kegyére kellett azt biznia, a helyett 
hogy ő parancsolna emezeknek. Nem szívesen 
szállt meg 8 kötött ki azért, mert érezte, hogy 
napról napra gyöngül és sietnie kellett, hogy 
utazásuk véget érjen. Az alsó és felső légköri 
áramlatok közt sem válogathatott oly könnyön a 
ugy szólván csak játszva, mint az előtt . 

Most is nem maguk választásából, hanem a 
szél önkényéből történt, hogy Tombuktutól ily 
korán búcsút kellé venniök s az csakhamar le is 
t űn t láthatárukról, mig maguk, majdnem délnek 
fordulva a Nigeren fölfelé haladtak s a nagy folyót 
kétszer-háromszor is átlépték, a mint ott kanyar
go t t , maguk pedig majdnem egyenes vonalban 
repültek délfelé. A folyamot i t t nagy szigetek 
osztották ágakra, melyek némelyike falukkal is 
volt népesitve 8 valamennyi tenyészetéé kertnek 
látszott. Még fölebb a Debo tavát érték utasaink 
s kevés perczek alat t átröpültek fölötte. 

A szél ki tar tó déli iránya 8 roppant erős 
gyorsasága nem kevéssé aggasztotta Fergussont . 
Hiába kerese t t , a mennyire a gáz-készülék fo
gyatkozott ereje engedte, majd alább, majd fölebb 
kedvezőbb légáramla to t : fenn és alant egyenesen 
délnek fujt a szél; pedig ő jól tudta, hogy ez 
irányban sokkal távolabb érik még a tengerpar
tot , mintsem addig a „Viktór ia" , rongált állapo
tában, ki tar thatná. Nyugtalanságának fő-oka az 
volt, hogy mig Afrika nyugoti pa r t j án angol 
vagy franczia telepeket találhatna, délebbre, a 
guineai partokon — pedig egyenest oda tartottak 
— vad nép törzsek kezei közé kell esniök a Vik
toriával, mely talán épen a legroszabb pillanat
ban s a legveszélyeeobb helyen mondhatná fel a 
szolgálatot. 

Hogy könnyebben haladhassanak, a mi ter-
hökbŐl feleslegessé vá l t : üres üvegeket, a k iürül t 
hus szekrényt, s több ilyesmit kidobtak. Egész 
éjen át, most már csöndesebben s inkább nyugat 
felé haladva, hajnalra Í8mét várost értek, még 
pedig ezúttal Segot, Bambarra tartomány főváro
sát, szintén a Niger partján. A felkelő nap suga
rai aranyozták meg mór-izlésü négy mosé tornyait , 
melyek a várost alkotó négy városrész (eredetileg 
külön városok) középpontjain állanak. De utasaink 
nem sokat nézelődhettek; gyorsan röpül tek tova 
Sego fölött. 

— Ha még két nap haladhatunk ily irányban 
s ily sebességgel, — monda Fergusson — elérjük 
a Senegalt! s csak azt elérhessük, akkor közel 
leszünk jó barátainkhoz. Még ha a Viktoriát 
baleset érné is, nagyobb nehézség nélkül eljut
hatunk egy angol vagy franczia gyarmatra. 

— Szinte kívánnám, — tévé hozzzá a jókedvű 
Joé , — hadd próbálnék meg egy kissé a gyalog 
utazást is ebben a dicső Afrikában! 

— De biz én ragaszkodom ahhoz, hogy lég
hajón érkezzünk oda; mert hiteles tanukat kívánok 
arra nézve, hogy a mint Z inzibárból léggömbön 
indultunk m e g , ugy szállottunk át Afrika egész 
kontinense fófött s ugy érkeztünk a földrész nyu
goti oldalára. 

— Igaz ! — hagyá h-lybe Kennedy. — Ezzel 
a satisfakczióval tartozunk magunknak. 

Május 27-kén reggeli 9 óra tájt , a vidék 
egészen uj alakot látszók ölteni. A szélesen k i t e r 
jedő lapályok dombokká kezdtek magasodni, m e 
lyek közeli hegyek elő-lópcsői gyanánt látszottak 
szolgálni. A Niger ée Senogal folyamok teknőjét 
elválasztó hegylánczhoz közeledtek utasaink a el-
hagyandók voltak Afrika második óriás folyamá
nak vidékét, B átlópendők egy uj foham-rend-
szerbe, mely minden vizét vagy a guineai, vagy 
a zöldfoki öbölbe önti le. 

Afrika e részét, egész a Senegalig, veszé
lyesnek tartják az utasokra. Dr. Fergusson jól 
tud ta ezt az előtte itt j á r t európaiak elbeszélésé
ből, kiknek itt ezer nélkülözéssel, természeti 
akadályokkal, sőt tényleges veszélyekkel is ke l lé 
küzdeniük, melyek alatt nagy részük el is v e 
szett. A vészes éghajlat is sokakat elpuszt i tot t 
itt . Fergusson tehát elhatározta, hogy, ha csak 
lehet, kikerüli a leszállást e vidék baljóslatú ta 
lajára. 

Azonban a „ V i k t o r i a " érezhetőleg hanyatlott , 
I ugy szólván perczről perezre, folytonosan, mint a 
i gyógyithatlan betegségben sinlődők szoktak, be-

tegségök utolsó szakában. S hogy csak valameny-
| nyire is fel birja magát t a r t an i : mind több-több 
i tá rgyat kellett kidobni az uti podgyász kevesbbi-
| tése végett. Valami 30 (fldrajzi) mértföldnyi u t 
j javarésze abban telt, hogy a legnagyobb erőfeszi-
I téssel magasbra emelkedtek, a megint — mint a 
i Sysiphus köve — alásülyedtek. A léggömböt nem 
i bir ták többé felfújni a köneny-gáz fogyatkozó 
I készletével s egykori domború, sőt feszes alakja 

összeránezosodott a elveszte előbbi körrajzai tel
jességét. 

— Repedés van ezen a léggömbön ? — kérdé 
Dick. 

— Nincs; de a guttapercha valóaziuüleg meg
olvadt a melegtől a most a köneny átszűrődik és 
elillan a csupaszon maradt tafota likacsain. 

— Mit tegyünk ellene? 
— Semmit sem tehe tünk; csakkönnyitsünk a 

terhünkön s dobjunk el mindent, a mi felesleges. 
— Mit dobhatunk már le, ha csak magunkat 

nem, mint Joé a minap? 
— Először is a csolnak sátor-ernyőjét, a mi 

meglehetős sülj os. 
Joé fel is mászott mindjárt, hogy azt lebontsa; 

föloldá a kapcsokat és zsinegeket, melyek tartot
t ák s a súlyos vásznat ledobta. 

— Ezzel ugyan jól járnak, — monda ,— a k i k 
megtalál ják; elég lesz egy egész néger-törzset 
felruházni, derékkötővel. 

A léggömb egy perezre felemelkedett, de csak
hamar ismét visszahanyatlott. Ped ig az erdők, 
melyek fölött most, a fatetőket majdnem horzsolva, 
á tsuhantak , épen nem voltak biztosak. Minden 
veszélyes volt benne reájok nézve. A fák fenn
akadással s szétszaggatással fenyegették a léghajót. 
A vadállatok, t igris és oroszlán, bőségben voltak 
sűrűjében. De legfélelmesebbek voltak az emberek, 
Afrika legkegyetlenebb, legvérengzőbb törzsei, 
kik o vidéket lakták. 1854-ben egy senegali ma
rabu, Al-Hadzsi, egy rajongó, ki uj Mahomednek 
h i t t e s nevezte magát, összegyűjtötte 8 vakhit á l 
tal fellázította e törzseket, irtó háborúra a gyar
matokban letelepedett európaiak ellen B merész
sége annyira ment, hogy a Niger völgyén egész 
Sogoig előnyomult a mindenütt dúl t , pusztí tot t 
és égetett. Lázadása évekig tar tot t . 1857-ben 
Medináig, a folyam partján épített franczia erődig 
ment s azt ostrom alá fogta ; egy fiatal hős, Hol l 
Pá l , hónapokig tar tot ta az erődöt, mig Faidh rbe 
ezredes fölmentésére nem jött . Al-Hadzsi, rajongó 
csapatával a Senegál völgyére vonult vissza s o t t 
folytatta pusztító és öldöklő hadjáratát, minde
nüt t meglepve s lemészárolva a védteleneket. 
Épen ezek az erdőségek s völgyek, a melyekbe 
mint n.egvivhatlan várakba, bevette magát csa
pataival, melyeknek maradékai — beszélte t á r 
sainak Fergusson, — még most is rémitget ik az 
egész vidéket. 

— De ezelnek a kezébe ne essünk! — 
monda Joé . 

— Nem is akarok, — felelt Sámuel ; — csak 
az az egy aggaszt, hogy jókora magasságú hegye
ken kell átmennünk, az pedig a „Viktór ia" mos
tani csekély emelkedési erejével nehezen megy. 

A hegyek már látszottak is a láthatáron. 
Kikerülni nem lehetett, mert hosszan elnyúlva a 
lá thatár felét elfoglalták. É s ijesztőleg közeled
tek, mert az erős szél gyorsan hajtotta a léghajót. 
Hogy ujabb emelkedést adhassanak neki , a \ iz-
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készletet is kiöntötték, csak egy napra valót 
hagytak meg belőle. De ez alig 50—60 lábnyi 
emelkedést adott a Viktoriának. A magas tetők 
már közvetlen közelökbon emelkedtek; de ők 
felette távol voltak attól a magasságtól, melyben 
átmehettek volna rajtok: az egykor oly könnyű 
madár, a Viktória, mintha szárnyai törve lettek 
volna, csüggedten maradt az alsó légrétegekben. 

— Pedig át kell mennünk I Dobjátok ki a 
víztartókat is, mintán úgyis kiürítettük. 

Ez ujabb áldozatra is alig következett húsz 
ölnyi emelkedés. Pedig a sziklák oly közel voltak 
már, hogy egy negyed óra múlva mulhatlanul 
fennakadnak, ha emelkedniök nem sikerül. 

— Dobjátok ki az élelmi szereket is, — 
monda Fergusson; — s légy készen Dick bará
tom, hogy utolsó szükség esetében fegyvereidről 
is meg kell válnod. 

— Fegyvereimtől? — nyögé ez elképedve. 
— Mindjárt fenn akadunk I — monda Joé. 
— A szikla még 10—15 öllel magasabb, mint 

a hol mi járunk. 
Joé a ruhákat dobta ki. Kennedy egy szót 

sem szólva, lőpor- és golyó-készletét áldozta föl. 
A Viktória minden könnyebbülésre megfelelőleg 
emelkedett egy-egy keveset. Felső része megha
ladta már a sziklacsúcs magasságát, s tetejére a 
hegy mögötti nap fénye esett. De a naszád, mely
ben ültek, még nem érte el a kellő magasságot s 
azon a ponton volt hogy a sziklába ütődjék a 
magát és a benne levőket összezúzza. 

— Kennedy, barátom. — kiálta Sámuel, 
— dobd ki a fegyvereket. 

- Várjon, Dick ur, — sugá Joé. 
S Kennedy visszafordulva, látta a mint 

mászik ki a naszádból s eltűnik. 
— Szerencsétlen, mit akarsz megint ? 
A léggömb a sziklacsúcs fölébe emelke

dett. De hova lett Joé? Fergusson és Kennedy 
kihajolta a csolnakból. de semmit sem láttak. 
A csolnak azonban, mintha visszatartaná va
laki, csak lassan emelkedett a másfélmázsányi 
könnyebbüléshez képest. 

— Átmegyünk, átl Túl is vagyunk már! 
— kiálta egyszerre egy fris vidám hang, a 
csolnak alól. 

A merész fiu kiugrott ugyan a csolnak
ból, hogy azt terhétől megkönnyebbitse, de 
kezével könnyedén fogódzott annak aljába s 
gyors lábakkal futott a tetőig, melyen túl a 
szikla egyszerre mélyedett be. Ott a lecsüngő 
kötelekre erősen megkapaszkodott s gazdája 
által segitve, mint a macska mászott be ismét 
a csónakba. 

Most már könnyű dolguk volt; a Vik
toriának nem volt más teendője, mint szépen 
alább-alább ereszkedni a hegy innenső olda
lán; erre pedig kiválóan alkalma volt mostani 
elgyengült állapotában. 

Az est azonban gyorsan közeledett s 
Fergusson elhatározta magát, hogy — a földre 
ugyan le ne szálljanak — de a magas fatetők 
egyikén kikössenek. Kivetették hát a megma
radt horgonyt s az csakhamar erősen meg-
fogódzott. 

Fergussonnak terve volt, melyet még 
nem közölt társaival, de magában már teljesen 
megállapított. 

— Mit akarsz hát? — kérdé Dick. — A Vik
tória nem birja tovább. 

— De ha tetemesen megkönnyítjük ? 
— Ugyan mivel? hiszen már semmink sincs. 
— Hát az egész vegytani készülék: a viz és 

köneny edények, a kigyó-cső, a villanytelep, szó
val az egész fütő-katlan, melynek összes súlya 
közel kilenczszáz font. Ha ezt nem kell vonszolni 
magunkkal, ismét könnyen röpülünk! 

— De hogy' fogsz akkor gázt állitani elő? 
— Sehogy; elleszünk nélküle. 
De nem kis munka volt az; darabról darabra, 

egyenként kellett szétszedni a jól összealkotott 
erős gépezetet; előbb a vegyítő szekrényt emelték 
k i ; aztán a katlant, végre azt a szekrényt, mely
ben a viz vegybontása eszközöltetett; hármuk 
megfeszített összes ereje kellett, hogy mindezt 
végrehajthassák; de Kennedy oly erős, Joé oly 
ügyes, és Sámuel oly leleményes volt, hogy végre 
is czélt értek, a az egyes darabok egyenként ki
emelkedtek a csolnakból és földre dobattak. 

— Majd elbámulnak a négerek, ha ezeket a 
holmikat itt megtalálják,—jegyzé meg Joé ; — 
bizonyosan bálványisteneket csinálnak belőlök. 

Hátra volt még a léggömbbe bevezető kémé
nyek lebontása, melyek a kigyózó-csővel közle
kedtek, g melyek eltávolítása, a tafota-burkolat 
megsértése nélkül, a legnagyobb nehézséggel 

járt. De a Joé bámulatos ügyessége, ki a léggömb 
belsejébe bemászott, s ott — mint egy majom — 
félkézzel kapaszkodva tartotta magát, mig másik 
kezével dolgozott, — végre ez akadályon is győ
zedelmeskedett. 

Éjfél lett, mire a munkának vége lőn. Akkor, 
kifáradva s pihenni vágyva, hirtelen faltak valami 
maradékot s ittak rá egy pohár hideg grogot — 
mert tűzök már nem volt, a minél a pálinkát fól-
melegithessék. 

Mindhármukat elnyomta az álmosság, de 
azért az elővigyázatot inkább mint valaha meg 
kellett tartani. Az éjt szokás szerint három vi-
rasztásra osztották s az elsőt Fergusson vette 
magának. Mig a más kettő álomra dűlt, őt gond
jai ébren tartották. Izgatottsága s a holnapi nap 
esélyei nem hagytak álmot közelíteni szeméhez. 
Az erdő csendjében olykor tompa zajt vélt hal
lani s mintha itt-ott egy távoli tűz szikrája vetne 
lobbot s merülne újra a setétségbe. De talán ez is 
csak felizgatott képzeletének játéka lett volna, 
mert semmi sem történt. Órái eltelvén, Kennedyt 
költötte fel 8 maga Joé mellé heveredett, ki mé
lyen aludt. 

Kennedy, első álmából verve föl, nehezen 
küzdött a pilláira súlyosodé álmosság ellen s alig 
egy órai virrasztás után újra elnyomta az álom. 
Mindhárman aludtak, nem virasztott senki. Men
nyi ideig tartott Kennedy szunyadása ? maga sem 

Öt hét léghajón: Üldöztetés a vadak által. 

tudta volna megmondani. Egyszerre pokoli zaj 
hallatszék. Kennedy talpra ugrott. A fák lángban 
álltak körüle. 

— Tüz! tüz! — kiálta s felébreszté társait, kik 
megriadva keltek föl s egy lángtengert láttak 
maguk körül, melyben a fák recsegve, sziporkázva 
lobogtak. 

— Ah! a vadak! — kiálta Sámuel. Ezek a 
talibák, az Al-Hadzsi marabui! Meneküljünk, 
gyorsan. 

— Száljunk le, — monda Kennedy, gyalog — 
talán még menekülhetünk. 

— Világért sem; élve esnénk kezeik közé; 
gyorsan el kell oldani a kötelet. 

Joé már azon volt s egy perez múlva a Vik
tória megszabadulva, majd ezer lábnyi magasság
ban szökkent fel, mig az erdőből előrohanó mara
buk pokoli ordítással kisérték a kezeik közül 
kisiklott áldozatokat. 

Hajnali négy óra volt. (Vége követk.) 

Egyveleg. 
0 {Egy üstökös-csillag megsemmisülése.) Ol

vasóink közül bizonyára sokan emlékeznek még a 
múlt november havi nagyszerű csillaghullásokra. 
Minden lap tele volt azok leirásával. E szép tü
neményt, mely minden év márcziusában és no
vemberében elő szokott fordulni, csak hogy nem 

oly nagy mérvben, mint az idén, a csillagászok 
valamely kóbor égitest, leginkább üstökös szét-
robbanásának tulajdonítják s e föltevést látszik 
igazolni a „New-Haven Palládium" ezimü észak
amerikai, konnektikuti lap következő tudósítása 
is: „November 24-én este, 7 óra 30 perez s 12 óra 
és 30 perez között körülbelül 250 hullócsillag 
rohant végig a láthatáron. E légköri testek igen 
valószínűleg az úgynevezett Biéla-üstökös-csillag 
széthult maradványai lehettek. E csillag tudva
levőleg 1846-ban két külön üstökössé vált szét, 
melyek mikor 1852-ben ismét látkörünkbe érkez
tek, már 1.250,000 mérföldre voltak egymástól. 
Ez idő óta egyik darabja sem volt látható, noha 
földünk pályáján ezelőtt mintegy hat héttel kel
lett volna harmad ízben áthaladnia. A csillagászok 
azt gyanítják, hogy Biela üstököse tökéletesen 
szétment, darabokra hullott s többé soha sem lesz 
látható. Mint fentebb mondottuk, vasárnap este 
(nov. 24-kén) mintegy 250 töredék-maradványa 
lövellt végig s enyészett el örökre a láthatáron. 
Ha többen vigyázzák vala e tüneményt, az emlí
tett idő alatt 7—800. darabot is meg lehetett 
volna számlálni. Az üstökös végleges szétmállása 
hihetőleg régtől fogva folyamatban van már. 
Herrick 1838-ban, decz. 6-án szintén sok töredé
ket látott ez üstökösből a légkörben szétszipor
kázni, de ő természetesen még nem tudhatta, hogy 
azok ez vagy más üstökössel minő viszonyban 

állhatnak." — E tudósitásból is eléggé kitű
nik, hogy az üstökösöktől nincs mit tarta
nunk, mert ha összeütköznek is földünkkel, 
nem mi halunk bele, hanem ők. 

© {Allatok eledele.) Linné, a híres termé
szet-tudós állítása szerint a szarvas-marha 
276-féIe növényt eszik meg s 218-félét hagy 
érintetlenül; a kecske 449-félét eszik s 126 
félét nem; a juh 387-félét eszik és 141-félét 
nem; a ló 262-félét szeret s 212-félét kerül, 
s végre — ki hitte volna, hogy a disznó az 
előbbieknél annyira kényesebb legyen? - a 
sertés csak 72-féle növényfajt eszik meg és 
171-féléhez hozzá se nyúl. 

© {A „humbug" szó eredete.) A „humbug", 
mely mostanában oly átalánosan használt ki
fejezéssé lett, nem egyéb, mint a „Hamburg" 
szó elrontása s eredete a következő: — Egy 
időben, mikor Európa szárazföldén háború 
dühöngött, Hamburgban annyi hamis tudósí
tást és hazug hírt kovácsoltak és bocsátottak 
világgá, hogy Angliában utoljára, ha valaki 
valamit nem akart elhinni, azt mondotta: „On 
ezt a hirt Hamburgból kapta" vagy pedig: 
„Hamburg az egész!" s igy jött aztán létre és 
vált közönségessé a „humbug" kifejezés. 

© (A „hashish" Parisban.) A keletiek
nek e hires kábitó szere, bárha Európában 
szigorúan tiltva van annak élvezete, máig is 
kapható Parisban „első rendű havannah" név 
alatt. Bizonyos Pancart nevű urat nemrég 
zártak be annak árulása miatt. E sajátságos 
keleti szer a legrendkivülibb izgatottságba 
hozza élvezőit, mert miután abból az illető 
evett vagy szivarból egy kevés adagot ma
gához vett, mint Dantés Edmond a Dumon 
„Monte-ChrÍ8to"-jában, azonnal a hetedik 

mennyországban képzeli magát s igen csábító 
viziói vannak. Ezután mély, de igen kártékony, 
egészségtelen álomba merül s rendesen a leghe
vesebb lázra ébred föl.Pancarthot a rendőrségnél 
egyik háládatlan „kundschaft"-ja árulta be, kit 
a hosszú, kéjes alvás után lelkiismeretfurdalások 
fogtak el. A rendőrség Pancart boltjában több 
mint 1200 ilyen tiltott szivart foglalt le. 

** {Fölfedezések Salamon korából.) A „We-
serztg" kivonatát közli Mauch levelének, melyet 
az 1872. nov. 2-áról Mohr S. afrikai utazóhoz 
intézett, és melyben délkeleti Afrikában tett fölfe
dezéseiről szól. Nem kevesebbet állit, mint hogy 
a régi Ophirt, a sábai királynő székvárosát fedezte 
föl. A két főrom, — Salamon templomának után
zata, s egy torony, melyet a körülfekvő marad
ványokkal együtt a sabai királynő palotájává 
varázsol a fölfedező képzelete — még 30 láb ma
gas, vakolat nélküli falakat mutat; czedrusfa al
kalmazását mindkettő mutatja. Fölfedező nézetét, 
hogy e romok a sábai királynő korából yalók, 
megerősítek a bennszülöttek is azon állításuk
kal, hogy 40 éve még ó-zsivó szertartású áldo
zatokat mutattak be az ottani hegyen, a lapályon 
fekvő kórépületet pedig a nagyasszony hazának 
nevezik. Mauch még sok egyebet is fölfedezett, a 
mi előtte kétségtelenné teszi, hogy csakugyan 
Salamon korával van dolga. 
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WF Lapjaink t. előfizetőit kiadő-hivatahink az előfizetési pénzek mielőbbi 

beküldésére kéri, hogy a közeledő aj év elején a lapok küldésében fönnakadás 
ne történjék. Egyszersmind ugyancsak kiadó-hivatalunk figyelmeztetése folytán 
arra kell fölkérnünk t. előfizetőinket, hogy az előfizetések alkalmával agy nevei
ket, mint a hely és posta nevét lehető tisztán kiírni szíveskedjenek, mintán a 
nehezen olvasható czimek sok tévedésre s számos reklamáczióra szolgáltatnak 
alkalmat. Legczelsierübb a levélben, vagy a posta-utalványra ragasztva, a lefolyt 
évi nyomtatott ezímszelvényból egy példányt beküldeni. 

Irodalom és művészet. 
— {Uj könyvek.) Kiadóink a karácsoni ün

nepek előtt és táján rendesen nagyobb mennyiségű 
kiadásokkal gazdagítják a könyvpiaezot és irodal
mat. Most is oly tetemes küldeményeket vettünk, 
hogy egyes munkák kiváló értékes és érdekes 
volta mellett is, kénytelenek vagyunk róluk egy
előre csak röviden szólani. 

Heckenast Gusztáv kiadásában a múlt szá
munkban emiitett munkákon {Horváth Mihály 
„Magyarország történelme" és Ballagi „Uj tel
jes magyar - német szótára") kivül megjelentek 
még: „A magyar korona területén fekvő összes 
vasutakon érvényes vasúti üzletszabálysat, betű
rendes tárgymutatóval ellátva. Ára e nagyon 
hasznos könyvecskének 50 kr. — Három iskolai 
könyv: „A magyar nemzeti irodalom története váz
latban". Felsőbb nép- és polgári iskolák, nőnö-
veldék és tanitóképezdék számára irta Szomor 
Károly. Ára 60 kr. — „A görög irodalom törté
nete." A gymnázium felsőbb osztályainak haszná
latára irta Köpesdy Sándor, Ára 90 kr. — Dr. 
Lutter Nándor „Módszeres vezérkönyv a népiskola 
mennyiségtanához". Harmadik füzet. Ára 50 kr. 
E derék tanitási könyvből még egy füzet lesz 
hátra (a 4-ik füzet) a hatodik elemi osztály tan
anyagát magában foglaló. — A szép kiállítású 
„Történelmi könyvtár"-ból, mely az ifjúságnak 
van ajánlva, „ Washington élet- és jellemrajza" je
lent meg Irving, Bancroft és mások nyomán irta 
Lázár Gyula tanár. Ára 40 kr. — A ,.Meseköny-
vecské"-nek 8. és 9. füzetében van „Öt mese Bé-
pafi nevű hegyi tündérről" és „Csalavér róka tör
ténete". Ára mindenik füzetnek külön 50 kr. A 
„kis nemzeti múzeum" 20-dik füzete „Tréfás ver
sek" összeválogatta Györffy Iván. Ára 50 kr. 

Az „Athenaeum" könyv - kiadóhivatalától a 
következő uj könyveket vettük: Jókai tegujabb 
regénye az „Arany ember" öt kötetben. Ez ér
dekes regény, hogy minélinkább elterjedhes
sen, szép nagy betűs nyomtatásban van kiállítva. 
Ára 5 frt. — Bernáth Géza „Keletázsiai utazás." 
Ára 1 frt. 50 kr. Bernáth G., mintáz osztrák-ma
gyar keletázsiai expediczió egyik tagja ez érdekes 
kötetben irta le tapasztalatait. — Az „Athenaeum 
nagy képes naptára" az 1873-ik évre. Tartalmáról 
már egyik előbbi számunkban megemlékeztünk; 
ára 1 frt. — Hunfalvy János „Ég és föld vagyis 
csillagászati földrajz" czimü könyve kitűnő forrá
sok után, nem szaktudósok, hanem átalában a nagy 
közönség számára vanirva.alegszükségesbmeny-
nyiségtani ismeretek előrebocsátásával s a szöveg 
közé nyomott 70 magyarázó fametszettel. A csil
lagászatból és mennyiségtanból megvan e műben 
mindaz, mi a földrajzra nézve szükséges, világo
san, érthetőleg irva. Sajátlag e mű a szerző föld
rajzi kézikönyvének első kötetét képezi. A 331 
lapra terjedő kötet ára 2 frt 50 kr. 

Báth Mór szokott diszes kiállítású és becses 
munkákat bocsátott k i : „Faust". Göthe tragé
diája, magyarra forditotta Dóczy Lajos. Irodal
munk e klasszikus mű meglepően sikerült fordí
tása által mindenesetre nyert, daczára, hogy 
nyelve nem mindenütt egyforma magyar zamatu. 
Ara fűzve 2 frt. Pompás diszkötésben 3 frt 20 kr., 
diszkötósben Kaulbach fényképeivel 4 frt. - Bá-
kosi Jenő színmüvei két kötetben. A szinirodalmi 
munkák nyomtatásban is forgalomba bocsátás 
által mindig nyernek, ha értékesek, mindig vesz
tenek, ha gyarlók. Rákosi e két kötetet az olvasó 
közönség és a komolyabb birálat elé bocsátva, a 
napi szini hatásnál többre törekedett. Ára e két 
kötetnek fűzve 3 frt, diszkötósben 4 frt. 40 kr. — 

T Á R H Á Z . 
A magyar nemzet jutányos „Családi köny vtárá"-
ból két kötet, u. m.: „ Washington élete." Sparks 
Jared után Czuczor Gergely. Ára 1 frt., diszes 
kötésben 1 frt 80 kr. Petőfi eredeti regénye „A 
hóhér kötele" és az általa James György után 
fordított „Robin Hood" egy kötetben. Ára 1 frt 
50 kr. Angol kötésben 2 frt 20 kr. — Tompa 
Mihály költeményei külön is kaphatók: „Tompa 
M. lyrai költeményei" három kötetben, ára fűzve 
3 frt 60 kr., pompás diszkötésben 6 ftt 60 kr. 
„Tompa M. elbeszélő költeményei" három kötet, 
ára 3 frt 60 kr., pompás diszkötésben 6 frt 60 kr. 
— Horváth Mihály nagy becsű műve: „Magyar
ország függetlenségi harczának története 1848 és 
49-ben." Második kiadás. 3 kötet fűzve 12 frt, di
szes angol kötésben 15 frt. — Végre: a „Pénz
ügyi törvények és szabályok" harmadik füzete: 
„A bélyeg- és illeték-törvények és szabályok." Har
madik javított és legújabb időkig kiegészített 
hivatalos kiadás. Ára 2 frt. 

Lauffer Vilmos kiadásából vettük a következő 
munkákat. Bom F. György: „Egy világváros titkai, 
vagy Vétkes és vezeklő nő" regény négy kötet
ben, forditotta Tabódy József. Ára kötetenként 80 
kr. — Továbbá a gyermekirodalomból: „A kis 
gazda báránya". Irta Dienes Lajos, rajzolta Jankó 
János. Ára 30 kr. — Hoffmann Ferencztől két 
elbeszélés az ifjúság számára: „Mindenki saját 
szerencséjének kovácsa" (4 képpel) és „Szorgalom és 
restség" (szintén 4 képpel.) Ára mindeniknek 
külön-külön 50 kr. — „A pápaság története" 
Weber Gyula nyomán a legújabb korig kidol
gozva. IX., X . és XI . kötet (Lipcse, Köhler K. I. 
1872.) E három kötettel az egész munka be van 
fejezve. Ára kötetenként 80 kr. 

** {Vajdits József) nagykanizsai nyomdász 
„Rajta fiuk vigadjunk" czimü magyar dalgyűjte
ménye most már ötödik, egészen átdolgozott, bő-
vitett kiadása jelent meg. E terjedelmes kötet 
mintegy nyolezszáz mindennemű dalt, sőt balla
dákat és karénekeket is tartalmaz. Ára bekötve, 
csinos zsebkiadásban 1 frt 80 kr. 

** {Két nagy napilapunk), a „Hon" és „Pesti 
Napló" előfizetési árukat egész évre 22 írtról 
24 frtra emelték föl, miután a nyomdai kiállítás 
költségei az utóbbi időben 20°/0-tel növekedtek, 
s e mellett a szellemi kiállítás költségei is óriásilag 
emelkedtek. 

** {A „Beform") vasárnapi számának élén 
b. Kaas Ivor, nevezett lap eddigi társtulajdonosa 
és főmunkatársa kijelenti, hogy uj évtől kezdve 
egyedüli tulajdonosa lesz e lapnak. 

** {A „Szabad Sajtó") czimü napilap tulaj
donjogát uj évtől Rózsaági Antal, a lap főmunka
társa szerezte meg, szerkesztő maradt továbbra is 
dr. Hatala Péter. E lap jövőre is független köz
löny lesz. 

** {Uj lapok.) Hollós László szerkesztése 
mellett újévtől „Közgazdászati heti közlöny" indul 
meg, mely az anyagi kérdések megvitatását, kü
lönböző vállalatok, pénzintézetek stb. ellenőrzését, 
s ezek körüli útbaigazítást tűzött ki feladatául. 
A lap ára egy évre 8 frt, s előfizethetni Pesten, 
kigyó-uteza 6. szám. Kiadója Neumann B. lesz. 
— „Falu jegyzője" czimmel Nagy Antal közhasznú 
községi közlönyt indit; ára egy évre 6 frt. — A 
magyar átalános „Tűzoltó és toma-ujság" első 
száma jelent meg, biztosítási rovattal. Kiadó
tulajdonos és felelős szerkesztő Vogel L. A. A lap 
előfizetési ára 8 frt. 

** {Három lap Kecskeméten.) A napokban 
jelentették a lapok, hogy a már fennálló „Kecs
keméti Lapok" mellett „Kecskemétvidéki Köz
löny" czimü uj lapot szándékoznak megindítani. 

Most egy uj előfizetési felhívást veszünk „Kecs
kemét" czimü politikai, szépirodalmi és közgaz
dasági hetilapra, mely baloldali; szerkesztője Hor
váth György, előfizetési ára egész évre 4 frt. 

** {Az akadémia dísztermében) még hiányzik 
valami: a falképek ékessége. Ezt b. Eötvös ugy 
akarta létrehozni, hogy minden újonnan kinevezett 
püspököt egy-egy falkép költségeinek födözésére 
kért volna föl. Á torv kivitelére Horváth Mihályt 
kérte föl, ki e tárgyban sikeresen végezett. Hay-
nald érsek melegen pártolta ez eszmét, s az első 
falképre le is tett ezerötszáz forintot. Ezenkívül a 
herczegprimás, Ipolyi, Peitler és Samassa püs
pökök ajánlkoztak egy-egy kép födözésére. ö t te
hát már biztosítva van, s ha a b. Sina Simon ál
tal a terem díszítésére régebben ajándékozott há
romezer forintot is e czélra adják: akkor hét kép 
költsége együtt van, s hátra lesz még csak egv, 
mert összesen nyolez falképet terveztek, melyek a 
magyar művelődés főbb mozzanatait ábrázolnák. 
A képeket hazai művészeink fogják festeni. Meg
említjük egyúttal, hogy a közelebbi akadémiai 
ünnepély diszitményeiről tévesen írták a lapok 
tudósítói, hogy a felállított szobrok középsője 
Bessenyeié volt. Bessenyeinek arczképe sem ma
radt ránk, tehát szobra sem készülhetett ez alka
lomra. Az akadémia meglevő márványszobrai : a 
Kazinczyé, gr. Teleki Józsefé ós gr. Széchenyié 
disziték a termet. 

Közintézetek, egyletek. 
**{A magyar tud* akadémia) decz. 16-kán 

tartott ülése a harmadik osztályéjvolt. Stoczek 
József elnöklete alatt Hazslinszky Frigyes eper
jesi tanár ur tartotta székfoglaló értekezését, 
mint rendes tag, „a gombák jelleméről." Érte
kező a bánáterdélyi határőrvidéki gombafajok
ról szólt és átalános megjegyzéseket tett a gom
báknak helyzetéről a növényországban, sajátos 
szerkezetükről, lappangó, bujkáló jelentkezésük
ről, éji szaporodásukról. A gombák a növény
zet proletariátusa, önzők, maguknak élők, mi
hasznák, a többi növénynek nyűgei, zsebmet
szői; mindenütt otthon találják magukat, a hol 
megtüretnek, korlátolt szervezetöknél fogva ke
vésből megélnek, nehezen pusztulnak ki. Á gom
bák a természet roszlelkü, orczátlan koldusai, 
nyakáról egy növény sem rázhatja le, hozzátapad, 
elsenyveszti. — Ez volt a székfoglaló tartalma, 
melynek végeztével ugyancsak Hazslinszky jelen
tést tett még egy tudós kör munkálkodásáról mely 
a múlt nyár folytán Hunyadmegyéből kiindulva, 
Magyarország délkeleti vidékeinek flóráját vette 
vizsgálat alá. Tagjai voltak Hazslinszkyu kivül 
Klein, Lloyka, Szinkovics, Hugó, Klugman és 
Feichtinger. Gyűjtöttek összesen másfélezer fajú 
növényt. Than Károly nem tarthatta meg bejelen
tett értekezését „a vegyértókjtörvényeiről", miután 
rögtön megbetegedett. Azonban eredményét be
küldte a titkári hivatalnak egy ötpecsétes levél
ben. E szerint valószínűleg fontos fölfedezéssel 
lesz dolgunk, mely iránt az elsőségi jogot Than 
részére zárt levélben őrzi a titkári hivatal. Kü
lönben az osztály jövő ülésén az első értekező 
Than Károly lesz. 

Egyház és iskola. 
** {MMiusz-ünnepély Debreaaiben.) Múlt va

sárnap (decz. 15.) tartotta meg a debreczeni refor
mált egyház a Méliusz Péter emlékünnepét Me-
liusz ezelőtt épen háromszáz évvel, 1572-dik 
évben, a decz. 15-dikére viradó éjjel hunyt el , 
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miután Debreczenben 14 évig működött mint 
lelkész és a reformált egyházaknak, szinte az egész 
két hazára kiható működésű püspöke. Az ünne
pély a nagytemplomban 11 órakor vette kezdetét, 
a Rákóczi-harang meghúzásával. Révész Imre tar
talmas emlékbeszédet tartott, melyben elmondá a 
Méliusz Péter életvázlatát, egyházi működését s 
ennek hatását. A nagytemplombeli ünnepély 1/i 1 
óra után ért véget, a harangok meghúzásával. 
Ugyanaz nap d. u. a főiskolai ifjúság is rendezett 
Méliusz ünnepélyt négy különböző helyen: a 
főiskolai imateremben, s három külső népiskolai 
helyiségben, hol az ifjúság tartott felolvasásokat 
és szavalatokat. 

Mi ujság? 
** (A honvédelmi miniszteri tárcsa) betölté

sét illetőleg a hivatalos lap a következő királyi 
kéziratot közli : „ Kedves miniszteri tanácsos 
Szende! Magyar miniszterelnököm előterjesztése 
folytán önt ezenn el magyar honvédelmi minisz
teremmé kinevezem. Kelt Budán, 1872. évi de-
ezember hó 15-én. Ferencz József, s. k. Szlávy 
József, s. k." 

** (A képviselőház) karácsoni szünidje decz. 
19-én kezdődött meg. A decz. 17-ki (ülésben a 
45 milliós kölcsön tárgyalását végezték be, a mely 
alkalommal Ghyczy Kálmán nagy beszédet tartott 
a folytatott pénzügyi politika tévedéseit s kétes 
számitsait sorolva elő. Utána Madarász és Pulszky, 
Tisza Kálmán és Helfy szólottak, mire névsze
rinti szavazás következett. Ennek eredménye az 
lett, hogy a ház az ötvennégy milliós kölcsönt 
elfogadta; a balközép nagy része is „igen"-nel 
szavazott. A gyűlés elej"én elhatározták.hogy az 
elnöki székre jövőben egy pártokon fölül álló 
csengetyü-sodrony illesztessék; most ugyanis az 
elnöki széken oly csengetyűszerkezet van,melylyel 
külön lehet jelt adni a jobb és külön a baloldali 
folyosóra. Jankovics azt tapasztalta, hogy az 
elnök, szavazások alkalmával többnyire csak a 
jobboldali folyosóra szóló gombot nyomja meg; 
oly csengetyűszerkezetet indítványozott tehát, 
mely a ház minden helyiségére kiterjedjen 8 ezt 
elfogadták. — A decz. 18-ki ülésben a pénz
ügyekre vonatkozó jogszabályok érvényben ha
gyásáról és a pénzügyi főtörvényszék megszünte
téséről, a budapesti kereskedelmi és váltótörvény-
szék birói személyzetének szaporításáról, az 1873. 
évben kiállítandó ujonczok megajánlásáról, s a 
magyar állam területén kiegészítendő lovasezredek 
fölemelt békeállományának fedezéséről szóló tör
vényjavaslatokat tárgyalták és fogadták el. 

** (Természeti ritkaságok.) A „Bihar" szer
kesztőségének Nagyváradon másodrendű málná
val rakott ágat küldtek megtekintés végett. Az 
„Alföld" szerkesztőségébe pedig érett másodter-
mésü meggyet küldött be valaki. A beküldő egy
szersmind megjegyzi, miszerint bár életkorának 
57. évét már elérte, de ily ritkaságra, hogy t. i. a 
meggy másod izben is termett volna, nem emlé
kezik, holott az alma és körténél hasonló meleg 
időjárás mellett ez megszokott történni. 

** (A hivatalos jelentések) szerint Budán 
decz. 17-én 4, decz. 18-án 2 kholeraeset, Pesten 
17-én és 18-án 16—16 betegedési eset for
dult elő. 

** (A kholera legelső áldozata Budán.) Dr. 
Kovács Imre, törvényszéki orvos azt a jelentést 
tette a budai kapitányságnál, hogy Szabó Júlia, 
ki mint a kholera első áldozata van bejelentve, 
nem a járványos betegségnek, hanem arsenicum 
és réz által történt mérgezésnek lett áldozata. A 
kapitányság, noha a jelen esetben nagyon való
színű, hogy Szabó Júlia (ki cseléd volt a Vízivá
rosban) öngyilkossági szándékból vette be a mér
get, nem mulasztja el a szükséges nyomozásokat, 
miután Kovács orvos még arra is figyelmeztette, 
hogy gonosztevők, kik a kholera és mérgezések, 
s kivált az arsen-mérgezés közti hasonlóságot 
ismerték, a járvány leple alatt so"kszor űzték már 
alávaló mesterségüket; ennek folytán tehát kívá

natos megnyugtatni a közönséget a felől, hogy a 
rendőrség ez irányban is éberen őrködik. 

** (Házasság.) Erödi Béla, a „Hon belmun-
katársa, a napokban jegyezte el Tettau Irma k. 
a.-t. Oblath Frigyes, a hivatalos lap munkatársa 
és semmitőszéki fogalmazó, folyó hó 25-én tartja 
esküvőjét Fridrich Laura kisaszonynyal. 

** (Szinházrablás.) A győri színházat meg
rabolták. A tettesek az egyik oldalajtón törtek 
be, s elvittek több hegedűt és fuvolát, több pá
holyból pedig a pokróczokat. 

** (Magyar hordárok Bécsben.) Bécsben, te
kintettel a jövő évi világkiállítás tartama alatt 
nagy számban oda érkezendő magyar vendégekre, 
már most is magyarul beszélő hordárok vannak 
felállitva, kiket fövegükön alkalmazott „magyar" 
feliratú kis tábláról lehet megismerni. 

f (Halálosások.) Szabadságharczunk egyik 
derék katonája: Ehrenbrucki Driquet Péter, volt 
honvéd alezredes, e hó 14-kén elhunyt a fehér
megyei Velenczén, 54 éves korában. Bajtársai és 
ismerősei mély részvéte mellett e hó 16-án temet
ték el. — Dessewffy János, kir. táblabíró, deczemb. 
14-én éjjel az uralgó járvány áldozatává lett. Az 
elhunytban a birói kar egyik jeles tagját; családja 
kitűnő, gyöngéd családapát; barátai megnyerő mo
dorú 8 szívélyes barátot vesztettek el. — özv. 
Madarassá Jánosné, Madarassy Pál pénzügymi
nisztériumi miniszteri tanácsos anyja, közelebb 
hunyt el Budán 70 éves korában. — özv. Holényi 
Ferenczné, szül. Simor Erzsébet, Simor János 
herczeg-primás legidősb nővére, folyó hó 10-kén 
tüdőszélhüdés következtében elhunyt. — Lőcsé
ről gyászlapot kaptunk, mely Hanthó Lajos kir. 
igazgató s főreáltanodai rendes tanár nejének: 
született Whitnall Harriet asszonynak halálát je
lenti. E korán, 39 éves korában, elhunyt nő an
gol származású volt s atyja egykor a lánczhid épí
téséhez jött hazánkba. Leánya itt teljesen meg
magyarosodott. — Benedicty Gyulát, Pestmegye 
bizottmányi tagját súlyos veszteség érte; neje szül. 
Vicsián Ottilia asszony e hó 17-dikén 34 éves ko
rában elhunyt. 

Nemzeti színház. 
Péntek, decz. 13. „Az idegesek". Vígjáték 3 felv. Irta 

Sardou V., ford. Feleki. 
Szombat, decz. 14. „Ernani". Opera 4 felv. Zenéjét 

szerz. Verdi. 
Vasárnap, decz. 15. „A czigány.il Eredeti népszínmű 3 

felv. Irta Szigligeti, 
Hétfő, decz. 16. „A nő-uralom". Vigjáték 3 felv. Irta 

Szigligeti. 
Kedd, decz. 17. „Hamlet." Opera 5 felv. Zenéjét szer. 

Thomas A. (Boór Etelka k. a. tánczmüvésznö, és Odry Le
hel vendégföllépteül). 

Szerda, decz. 18. „A fösvény.11 Vigjáték 5 felv. Irta 
Moliére; ford. Kaziczy G. 

Csütörtök, decz. 19. „A tévedt nő". Opera 4 felv. Zené
jét szerz. Verdi. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Bécs. „A tavasz virágzó hónapja ban vala, egy vi-

rasztd reggel szinfényvesztö tündérözönében és vidámában 
látszék elhirlelni szelőiket az ég, Flórencza láthatárán fe
lül. Kéjes elöjelentő, Udvöző sussogás elhangozzék át a 
felhőletlen léguszóban, a természet újra kellő tavaszát 
megzenderelve. Oh biz hűek! a te jelző neved jól illek 
neked azon napon virágok városa!" Hát ez micsoda galli-
raathias! és igy tart végig másfél ivén át! Czime ugyan 
nincs, sem forrása megnevezte, de a kisérő levél azt 
mondja, hogy „e kísérlet olaszból van fordítva" és vélemé
nye szerint prózának »"»jó lehetne. Hát még minek, a szent
séges istenekre! Talán versnek is megjárná. De édes ur, 
nem jó ez sem versnek, sem prózának, sem értelmes beszéd
nek, de még félrebeszélésnek is sületlen. 

— Tasnad B. L. A „gondolatok" sem tartalomban, 
sem kifejezésben nem ujak. A versekben nincs elég él és 
elevenség. 

— K. F. Az epigrammák kéziratban dicséretes gya
korlatok ; nyomtatva gyenge kisérletek volnának. 

— R.-Kozar. V. I. Ily magántermészetű polémiákba 
nem bocsátkozhatunk. 

— B.-Gyarmat. L. S. Aligha volna érdekes közönsé
günk előtt. 

— Debreezen. F. G. Az, a kihez a levél szólt, néhány 
napig nem volt Pesten; most megjött s válaszol egy-két 
nap alatt. 

HETI-NAPTÁR 
Hona pl-és 

hetinap 

221 Vasár 
| 23 Hétfő 
j 24 j Kedd 
2 5 Szerd 
2 6 Í s 6 t . 
'• 27ÍPént. 
| 28! Szóm. 

K*th«!ikos és protestáns 
naptar 

Beczember 
F 4 Z e n o 
Viktória JZÜ2 

Gőrög-orosz 
naptar 

| Decz. (ó) 
•V 4 Flávián ;IO A 2 3 Hermes 

£•>"• iGyőzőke | l l Dániel 
W K . Í - ' t l Á d á m * É ™ 1 2 Spiridion 
I s t v á n T T I?- K a r " 8 1 3 Extrát 
István vértana István vért 
János evang 
Apró szentek 

-. UThyrsus 
| János evang. 15 Eleuther 
I Apró szentek j 16 Aggeus 

Hold változásai. * Újhold 30 

Izraeliták 
naptara 

N a p 
hossza 

Kizlev R.J| t P. 
22 Dávid IÍ270 59 
23 |!272 0 
24 Eleázár [273 1 
25 Temp sz. 1274 2 
26 J275 3 
27 Illés |276 4 
2 8 13 S. V . 127/ 6 

kél 

ó. p. 
7 47 
7 48 
7 48 
7 49 
7 49 
7 49 4 
7 49 4 

nyng. 

H o l d 
hossza 

ó. p. f 
10 173 
11! 186 
12 198 
12,211 
13/224 
14 237 56 
15, 252 11 

kél nyűg. 

•án 7 óra 53 perczkor reggel 

ó. p. 
11 41 
regg-
0 50 
2 0 
3 13 
4 30, 
5 501 

6. p 
este 
0 30 
4 48 
1 7 
1 28 
1 54 
2 28 

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

(Miskolczon.) 
Sötét. 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 677-ik számú feladvány megfejtése. 
(Gérecz Károlytól Sárospatakon.) 

1. Kgl—h-3 Hh6 - g 4 f 
2. K h 2 - g 2 f H g 4 - h 6 
3. Bhl—el H h 6 - f 5 
4. Ba8—g8f K h 8 - g 8 ; 
5. Bel—e8 matt. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József-
— Miskolczon: Czenthe József. — Gelsén: Glesinger Zsig
mond. — Jászkiséren: Galambos István. — Kecskeméten: 
Galambos László. — N.-Szalontán; Kovács Albert. — 
A pesti, sakk-kör. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

Politikai Újdonságok 
1873-ik én folyamára. 

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

letekkel bővitve.) 

Előfizetési föltételek: 
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordva. 

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 
együtt: 

Egész évre (január—deczember) 10 ft. 
Félévre (január—június) 5 » 

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

Csnpán a Politikai Újdonságok: 
Egész évre (január—deczember) . . . . 5 ft. — kr. 
Félévre (január-június) 2 * 5 0 » 

3 W Egyes előfizetések Iegczélszerübben postai utal
vány által eszközölhetők, a melyre bérmentesitésül csak egy 
darab 5 krajczáros bélyeg kivántatik. 

9 W TÍZ előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
teletpéldánynyal szolgálunk. 

A Vasárnapi Újság és P. Újdonságok 
kiado-hlvatala (Pest, egyetem-utcza 4. sz.a.) 

W Melléklet: Élőfizetési felhívás a 
„Divat" szépirodalmi s divatlap 1873-ik évi 
folyamára. 

T A R T A L O M . 
Szende Béla (arczkép). — A magvető. — A magyar 

házassági szokások. V. — Az Alpok világa (két képpel). 
— Képek a hazai népéletból (képpel). — Intézmények 
hatása a nemzetiségre. — A Bessenyei-ünnepély. — ö t hét 
léghajón (képpel.) — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és 
művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. 
— Miujság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondani
való. - Sakkjáték. — Heti-naptár. 

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

^ 
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HIRDETÉSEK. 
Rnmbargi, hollandi, irlandi, creas-vászon. 

te 

Karácsonyi ajándékokul ajánlja 

1 ÍS IHER JÓZSEF 
rumburgi vászonraktára 

A „MENYASSZONYHOZ" 
uri-utcza és zsibárns-atcza szögletén 10. sz. báró Orczy György-féle házban. 

Fehér vásson zsebkendők 

L 

2.75, 3, 4, 5, 6, egész 15 ft. 
Szines batiszt-kendők 6 db. 8, 10,12 ftig. 
Angol vaszon-batiszt kendők 7, 8, 9, 10, 14 ft. 
Franczia finom vaszon-batiszt kendők tnczatia 

1 0 - 3 0 ft. 
Hímzett vaszon-batiszt kendők 4—20 ftig. 
Női corsettek 2, 2.50, 3, 4, 5, 6—8 ftig. 
Kávés kendők, fehér és színesek 2.80,3,4,5,6 - 1 0 f t . 
Fehér chiííon férfi ingek 2.20, 2.60, 3 ftig. 
Rnmbargi férfi ingek 4.50, fi. 6,7, 8 ,9 ,10 ft. 

Chiifon ingek hímzett vászon mell-betéttel 6,7, 8,10 ft. 
Szines férfi ingek 2 ft., 2 ft. 20 kr. 
Valódi angol oxfordi ingek 4, 4 ft. 75 kr. 
Törők törülközők 11, 15, 18 ft. 
Fehérdamast törülközők tnczatja 6 ,7 ,8 ,9 ,10-20ft . 
6 személyre va ló damaszt-garnltura 6, 7, 8, 9, 10 

egész 18 ftig. 
11 személyre való damaszt-garnitúra 12 ,14 ,16 ,18 , 

20, 25, 30, 4 0 - 5 0 ft. 
s egyéb vászon-árait 

a legolcsóbb szabott arakon. ""^l 1424(4-6) 

a 

8/*> 9l*> *% ágylepedök és kész nöi és férfi fehérnemaek. 

Heekenast Gusztáv könyvkiadó-hiva
talában Pesten, (egyetem-utcza 4-ik sz.) 
megjelent és minden könyvkereskedés

ben kaphatók: 

Young A. 

Az elveszett okmányok. 
Angol-amerikai elbeszélés. 

Forditá K u l i f f a y E d e . 
(8-rét, 176 lap) fűzve 60 kr. 

II. Reitienbeck. 

Franz Stelzhamer. 
(8., 93 Seiten.) Geh. 80 kr. 

P . K. Rosegger. 

In der Einöde. 
Erzahlang in z w e i Buchern. 

(8., 336 Seiten.) Geheftet 2 fl. 40 kr. 

S t u d i e n 
von 

-A.ci ívl fc>ort S t i f t © ! * 
Dritter Bánd. 

Gr. Octav, Frachtausgabe mit 4 Stahl-
stich-Vignetten, geheftet 8 fl. 

Karácsonyi és újévi ajándékukul 
ajánl 

ÉS FÖRSTBR 
papír-, író és rajzeszköz-kereskedés 

Pesten, hatvani-utcza 6. sz. 
W a l e g j u t á n y o s a b b á r a k o n : ' * ! 

1 Rajzeszközöket 1 frtól 30 frtig. 
| Festéket , 1 láda 25 krtól 7 ft. 50 krig. 
Rajzpapirt , minden minőség- és nagy

ságban. 
{Tollkést , réztollat. fekete és szines 

Irént. 
I Irodai mappát, gyermek hát-tarisz

nyát plüsch vagy bőrből. 
| Nöi varró-táska, bagaria vagy bár

sony külsővel 

Női kézi-kosár, varró- és hímző esz-1 
közökkel. 

Pénz- és szivar-tárcza bagariabőr
ből. 

Album, zenével vagy a nélkül. Jegy -
c é k k ö n y v . 

Bankó- és váltó-táska. Irodai és j 
ntiténtatartó. 

Fali naptár. 
Továbbá sokféle társasági játékot, u. m királyi játék, párisi ostrom, I 

I szinház, lovarda, vadászat, tévedkert, iskola, lóverseny, amerikai utazás. Min-
j den skatulya tartalmaz egy nyomtatott felvilágositást magyar nyelven. Ára 
egy skatulyának 1 ft. 50 kr. 

Azonkivül készítünk látogató-jegyeket minden alakban; franczia. angol | 
vagy honi levélpapírokat monogrammal vagy anélkül, nem különben újévi | 

{köszöntő-jegyeket . 1 4 2 9 ( 1 - 4 ) ' 
Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. 

LECHNER JÓZSEF 

€4«& 

váczi-utcza 5-ik szám alatt 
ajánlja dúsan felszerelt 

óra-raktárát 
karácsonyi és újévi ajándékokul. 

Nagy választékosság illatszekrényekben, Flafon. Flaconier, 
fésűk, kefegarniturákban. 

!Tessék elolvasni! 
meg. 

2 90 
3 20 

kr. 

A pénzbecsének alanti állása végett a következő czikkek rendelhetők 
mérsékel t áron s utánvét mellett , u. m.: 

ft. kr. ft. 
1 font orosz thea 2, 8 
1 zománczolt thea-szelencze '/j font 

finom Melange thea tartalommal 1 
1 Ugyanaz Vi font tartalommal . . 1 
1 pint brazíliai ram . 90 kr. és 1 ft. 

60 

5 font eredeti Domingo kávé 
„ Java » 

finom Fortorieco » 
v Lagnalra * 

arany Java » 
finom Cnba » 
legfin.Coba » . . . 4 50 

v Cnba g y ö n g y kávé 4 50 
» Java g y ö n g y » . 3 50 

Mocca valódi arábiai * . 4 50 
» uso » 3 80 

Peeco virágthea . . 3, 4, 5, 6 
Melange 3, 4 
SsW Az itt elősoroltakon kivtil ajánlok még minden az e szakba vágó fu-

s«er s gyarmatára ezikkeket, melyekkel raktáram mindenkor gazdagon el van 
látva, a legjutányosb árakért. — Az áruczikkek fris s jó minőségeért — pontos szol
gálat mellett jótállás biztosíttatik. 

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

Lukovits József. 
1400 (9—0) Pesten, az országút- s cznkor-ntcza sarkán, 20. szám alatt. 

* Cnba ram 
1 > valódi Jamaika rom . . . . 
1 > legfinomabb Jamaica rum 
5 palaczk Duc de Montebello . 
5 » V i x Bara 
5 • belföldi pezsgő . . . . 
5 » Imitation » . . . . 50 

£ 

Haj-üditö 
(Haar-Restorer). 

A legkitűnőbb szer, hogy már az ősz hajaknak is előbbi 
eredeti színét és fényét visszaadja, a nélkül, hogy a hajat festené. 

Ezen Haar-Restorer nem hajfesték, semmi olajat nem tartal
maz, korpár s minden tisztátlanságot a fejről eltávolít, s a hajak 
kihullását megakadályozza, 1430 (1 — 2) 

va lódi minőségben e g y e d ü l kapható 

Yértessi Sándor, 
királyi magyar illatszerésznél. 

Pesten. Kristóf-tér 1. sz. 

® 

! ! 
« — •c 5 c * 
S K 
ff 1 2 * » -
<e * 

E£ 
S* x 

£•£• 
1 " 
et 2í 
* • » 

3 2. 

Ü T 3F*CÍJStdl<í> t á r g y a l t ^Kt (Rafraichiseur) 
a levegő* tisztítására háló-, ebédló'szobákban. salonokban stb. felette ajánlható i 

Szepesi 
kárpátnövények kivonata 

Fáykiss C. orvostudor által Késmárkon mell- és tüdőbajokban szenvedőit 
számára. 

A leggondosabban összegyűjtött és kizárólag alkalmas szepesi kárpáti fünö 
vényekből készítve kitünó hatásúnak bebizonyult szer köhögés, rekedtség. könnyű 
hurutos izgalmak, nyelő- és lélegzőmüszerek, görcsös, idegzetes, nehézkes lélegzetű 
köhögési rohamoknál, szükmellüség, oldalszurások, idült tüdöbajok, tüdókórosak 
görcsös és gyengitó izzadásainál. sót a tápnedvek meggyüléséböl származó betegsé
geknél, valamint gyomor- és általános testi-elgyengülés ellen is. 

A szepesi kárpátnövény thea, és szepesi kárpátnövény bonbonok használata 
Fáyklss orvostudortól legjobb eredményt nyújtják. 1380 (4—5) 

Árak: 1 üveg kivonat használati utasítással együtt 3 5 kr. o. é. 
1 csomag thea » » » 2 5 kr. o. c. 
1 skatulya bonbon > » » 3 5 kr. o. é. 

JkW A tárgyak beszerezhetők magánál a készítőnél Faykias gyógyszerész
nél Késmárkon; továbbá Pes ten: Törők József király-utcxa 7-ik szám. — Thall-
mayer et Comp. — Koehmeister. — Zubek és Bátory egyetemtér. 

* * 
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Á r l e s z á l l í t á s . 

Wheeler és Wilson-féie 
varrógépek — Manufacturing — Kompagnie 

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

képviselőjénél 

OHM C. O. Pesten, 
József-tér 15-lk sz. alatt 

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

gyunk a t. ez. közönséget arra figyelmeztetni, hogy valódi gyártmányainkat 
illetőleg, bár honnan tétetnének is ajánlatok, azok a vevők tévútra vezetésen 
nyugszanak, s óvunk mindenkit az eféle lelkiismeretlen varrógép-kereske
dőktől, kik nem átalják vedmarknnkat s bé lyegünket meghamisítani. 

C S " Illustrált árjegyzékek egész készséggel szolgáltatnak ki s kül
detnek míg. 1290 ( 2 0 - 3 4 ) 

Á r l e s z á l l í t á s . 

Női divatkelmék . - a S2krtói fejeié. 
Csikós se lyemkelmék 1 » 40 » » 
Sima se lyemkelmék minden szinben 2 » — » » 
Fekete se lyemkelmék 1 » 75 » » 
Elegáns kész nöi rnhak (Costumes). j Téli posztó Jaqaettek és köpönyek . 
Se lyem bársony felöltök. Téli kendők sat. 

a legjutányosabb árakon. 1413 (3—5) 

KSLLER és ZSITVAY 
selyem- és nöi divatáruk raktárában Pesten, 

szervi ta- tér 6-dik szám. 

s 

-

Pest. uri-utcza 4-dik szám. 

K é r e m :0.gy©l©-oci."fc>© v e n n i . 
A jelen idényre alkalmazott 

női divatkelmék: se lyem, s minden ezen szakmába vágó árúk, rendkívüli 
leszállított áron kaphatók 

Fóliák Zsigmond-nál 
&3fT uri-utcza 4-dik szám, Pest. °|^33 

Fekete ternok-ripszek, minden minőségben 80 krtól feljebb. Kész felöltö
nyök 5 frttól kezdve, úgyszintén elkészülhetnek legújabb nöi ruhák 12 óra 
alatt legjutányosabb áron. Minták kivánatra bérmentve küldetnek. 30 frton 
felüli megrendeléseknél 5% leszámittatik,csomagolási dij nem számíttatik. 

#* 

•M) Pest, uri-utcza 4-dik szám. 

(2-3) 48 Egy 3 krajezáros 
levelezési lapkán tessék Beck Jakab-tói Pest, sz. Ferencziek-tere 
2 ik szám az uri-utcza sarkán egy árjegyzéket megrendelni, melyben a 
küszöbön álló Karácsonyi és újévi ünnepekre a leghasznosabb s min
den rangunkhoz alkalmas tárgyak bámulatos olcsó árért találhatók! 

Odontaline. 
szájvíz 

Maczuski A. illatszerésztöl 
Bécsben. 

Ezen szájvíz, mint legjobb szer fogor-
vosilag ajánltatott a fogak fentartására, 
s a foghus erősítésére, felolvasztja as 
oly káros borkövet, a fogzománezot erö-
siti s szépiti, s minden fogfájdalmat 
gyorsan csillapít, a szájürnek jótékony 
frisességet s kellemes illatot kölcsönöz. 

1 üveg Odontaline szájvíz ára Ift.SOkr, 
t 1 porczellán-szelencze Odon-

tine fogpaszta ára . . . . ! » — » 
1 skatulya Odontine fogpor 

ára 1 » — _» 

Maczuski A. illatszerészete 
B é c s b e n , 

karntnerstrasse 26. sz. a. 
Kaptő P e s t e n : Lneff M., Dorottya-

utcza 3. sz. Török József, király-uteza 
7. sz. Vértesy Sáador, Kristóf-tér. Va
dász F. , un-uteza. Kertész és Eisert, 
Dorottya-ntcza. 1423(2—12) 

Karácsonyi és újévi 
ajándékok. 

Nagel Bernát 
kiadásában Budán megjelentek és min

den könyvkereskedésben kaphatók: 
Ezer eicy éj az ifjúság számára, képes 

borítékba kötve. 8 színezett képpel. 
Á r a 2 f t . 

Gnlliver utazásai az ifjúság számára 
kidolgozva, képes borítékba kötve 
9 színezett képpel. Ára 2 ft. 40 kr. 

Hangok a mnltból a magyar nemzet 
nagy napjainak emlékéül, diszkö-
tésben. Ára 3 ff. 

Természetrajz szóban és képekben, 
Brorome után Kriesih János 700 szí
nezett ábrákkal. Kötve 6 ft. 40 kr. 

W e d e l e r ajándék jegyesek s uj házas
párok számára, borítékba kötve 
1 ft. 1421 ( 3 - 3) 

A „kék golyóhoz" 
czimzett fehérnemű raktár 

Deák Ferencz-utcza 15. sz. a. Pesten, 
ajánlja gazdag raktárát mindennemű vásznakból, asztalkendők, tö
rölközők, fehér és szines zsebkendők, függönyök, valamint minden
féle fehérneműkből, bélések, szőnyegek, varró és kötöczérna, 
kötőpamut, szines perkál és gyapotkendőkböl. Kész fehérnemű: 

Férfi ingek: szines 1 ft. 75 krtól 2 ft. 50 krig. 
„ fehér 1 ft. 25 krtól 3 ftig. 

„ lábravaló 1 ft. 50 krtól 2 ft. 50 krig. Harisnya valamint 
minden e szakba vágó czikkek a legjutányosabb áron. Külről vett 
megbízásoknak pontosan felel meg. 1*31 (1—2) 

Holfeld Henrik, 
Deák Ferencz-utcza 15-dik szám ala t t . 

Hézagát pótló uj magyar irodalmi vállalat. 
Előfizetési fe lhívás 

a 

„Közgazdászati hetiközlöny" 
czimü hetilapra 

a pénzügyi és forgalmi érdekek, a kereskedelem, ipa r 
és a biztosí tási ü g y köréből . 

A nemzet culturigényeinek fokozatos növekedése, az anyagi erő teljes mérvű kifej
tésének szükségérzete és egy hosszú sora a közbenső államéleti tényezőknek oly hihetet
lenül gyors föllendülést eredményeztek az ipar, kereskedelem és a tőke gyümölcsözteté-
sének eszközei körül., hogy ehhez csak Magyarország szellemi ébredésének az egész világ 
által méltán megbámult processusa hasonlítható. 

S mig egyfelül ez üdvös mozgalom következtében az ipar, kereskedelem és mező
gazdászat megnyerte azon szükséges támpontokat, melyek nélkül egy ország felvirágzása 
nem is képzelhető, addig másfelül a „társulás" áldásos eszméje nyomán az eddig tétlen
ségre kárhoztatott tőkének is bőséges alkalma nyilt a gyümölcsözés dús forrásait 
föllelni. . 

Mi sem természetesebb ily körülmények közt, minthogy ez alapjában, czéljában 
és eszközeiben egyiránt üdvös mozgalomnak ily rohamos kifejlése tért nyitott o ly tö
rekvéseknek és o l y vál la lkozásoknak is, melyek inkább a tájékozat lan nagy 
közönséic könnyenli ivösésere és fé lrevezethetöségére, mintsem az egészséges 
nemzetgázdászati erőkifejtés alapjára voltak fektetve. 

Beállott tehát s napról napra fokozódik annak szüksége, hogy a legkülönbözőbb 
vállalatok, biztosítási-, ipar-, kereskedelmi- , pénz- és hitelmüveleti intéznie 
nyék és a jobbára még mindig tájékozatlan, le lki ismeretes útbaigazításra váró 
nagy közönség között kapocs létesíttessék; h o g y mind e vállalatok és intézmé
nyek vezetésének nyilvántartása és kritikai e l lenőrzése által m ó d és alkalom 
nynjtassék a szabad verseny üdvös erejének kifejtésére . 

E czél lebegett szemeink előtt a „Közgazdászat i he t iköz löny" megalakítása 
alkalmával. Egy gonddal, lelkiismeretesen szerkesztett magyarnyelvű szakközlönyt óhaj
tunk teremteni, me lyben a becsületes, egészséges vál la lkozás föltalálhassa becsü
letes érdekeinek előmozdítóját, a selejtes szándék a maga le leplezöjét , a zsebe-
lési törekvés a maga kérlelhetlen ostorát — a n a g y közönség pedig összes 
közgazdászat i és pénzügyi dolgaiban a m a g a ntbaigazitóját. 

K ü l ö n á l l a n d ó r o v a t o t n y i t u n k e m e l l e t t forgalmi intézményeinknek 
s a s z á z a d u n k b a n o l y k i v á l ó n f o n t o s k ö z g a z d á s z a t i s z e r e p e t j á t s z ó 
biztosítási ügynek . 

Lapunk tehát kiválóan szakközlöny lesz ugyan, de tartalmában nem lesz uralkodó 
sem a szaktudósi pedanteria, sem az egyoldalúság A mennyiben föladatának körébe 
vágnak a napi politikának eseményei, nem hagyja érintetlenül ezeket sem, habár 
p á r t t e k i n t e t e k n e k e t é r e n b e f o l y á s t n e m e n g e d — és lehetőleg az általá
nos érdekeltség felkeltésére törekedvén, nem fogja nélkülözni a kellemes, mulattató és 
kedélynemesitő o l v a s m á n y t sem. 

Lapunk első száma az uj évben jelen meg. Kérjük tehát a t. olvasóközönséget, 
méltóztassék előfizetési megrendeléseit minél hamarább megtenni, hogy a lap pontos szét
küldése fönakadást ne szenvedjen. 1632 (1) 

Neumann II.. 
kiadó-tulajdonos. 

Hollós László, 
felelős szerkesztő. 

Előfizetési föltételek: 
A „Közgazdászati hetiközlöny" hetenkint egyszer és pedig minden h é t f ő n 

r e g g e l fog megjelenni nagy negyedrét alakban, rendesen egy, a szükséghez képest 
azonban másfélivnyi tartalommal. 

BOT* Előfizetési á r a ~ ^ M 
helyben házhoz hordva, vidékre postán díjmentesen elszállítva: 

E g é s z é v r e 8 forint. 
F é l é v r e 4 „ 
É v n e g y e d r e 2 , . 

W Az előfizetési pénzeket kérjük a „Közgazdászat ! hetiközlöny"' 
kiadó-hivatalába: Pest , kigyó-nteza 6. sz. intézni. 

Kiadó-tulajdonos Heckenast OusztaT. — Nyomatott saját nyomdájában Featen 1873. (egyetem-utcza 4-ik szám alatt). 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 fi-t - Fél évre 5 frt. 
W - Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. - C.npán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 frt. - Fél évre 2 frt. 50 kr. * * Q 

Legfőbb tanintézeteink száma az idén 
e gygy e l szaporodott. Az ország fővárosában 
fenálló tudomány-egyetemhez és műegyetem
hez még egy harmadik hasonrangu taninté
zet já ru l t : a kolozsvári tudomány-egyetem. 
Hazánk Királyhágón túli részének, mely 
középtanodákkal eléggazdagon el van látva, 
s a reformátusok nagyenyedi, kolozsvári, 
marosvásárhelyi, székelyudvarhelyi és az 
unitáriusok kolozsvári kollégiumain kivül, 
számos felekezeti (r. kathol., református, 
lutheránus, unitárius, s egy pár román) 
gymnáziummal, s miket először kell vala 

A kolozsvári egyetem rektorai. 
emlitenünk: Kolozsvárit és Szebenben ál
lami jogakadémiákkal s Kolozsvárit szintén 
állami sebésztanodával birt már előbb, 
egyeteme még nem volt. E rég érzett szük
ségen segitett most a kormány és törvény
hozás, midőn f. évi novemberben egyetemet 
nyitott meg Erdély fővárosában. A kolozs
vári egyetem, a theologiai kar mellőztével; 
bölcsészeti (s ebben nyelvészet- és tör
ténelmi), természet és számtudományi, 
jog- és államtudományi és orvostani ka
rokkal b i r , melyek jelenleg összesen 34 
tanszéket számlálnak. E szám elég kezdet

nek, de a további évfolyamok megnyiltával 
kétségen kivül szaporittatni fog. Az uj egye
tem tanárai között tudományosságunk né
hány elsőrendű kapaczitásán kivül, kik kö-
züj» elég egy Imre Sándor, Szabó Károly, 
Brassai Sámuel, Berde Áron, Ladányi Gedeon 
neveit emlitenünk, számos jeles tanár s még 
fiatal — részint mar kipróbált, részint nagy 
reményekre jogositó erő foglal helyet s alig 
volt még hasonló tömeges kinevezés, mely 
átalánosabb helyesléssel fogadtatott volna 
a szakértők és a közvélemény részéről, mint 
a kolozsvári egyetemi tanártestületé. 

BERDE ÁRON. BRASSAI SÁMUEL. 




