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MtJ hatszor haaabzott petit nr, Tagj uiuk helye egTueri igtatásnál 
U kniezál; tíbbszön igtatisnál 10 bmjczir. Bélyegdij külön minden 

Igtatas után 80 kr. 
HIRDETÉSEK. Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécabm: 

stein ét Vogler Waüniiehgasse Nr. 10, MotM R. SeUeretatto Nr. t 
Opptlik A. WoUioile Nr. SSL 

A kösz v é n y ben szenvedőknek figyelmébe a j á n l v a . 
T. Török József urnák! 

Az Ön által küldött 

„köszvény-vászon" 
hatása községünk betegeinél, bizonyította, hogy ezen egyetlen biztos hatással biró 
vászon a szenvedők által kerestetik. Kérem tehát, küldjön a fenemiitett szerből 
egy szenvedő számára (nálunk a harmadik) egy darabot utánvét mellett 1 frt 
értékben. Maradtam tisztelettel Saigetl János, reform, tanitó. 

Bács, 1877. febr. 28. U. p . Bátorkesz. 4060—2 

•a szegedi országos kiállításon érdeméremmel és a Illik qrsxago. 
Bfaoltogyfllésen Aradon a nagy arany éa ezüst éremmel_knjjntetTg, 

WALSER FERENCZ 

Pserhofer J. 
gyógyszerész Bécsben, 

Singerstrasse lő. „zum goldenen Reichsapfel", 
ajá Íja * t. olvasóknak az alant jegyzett és sok évi tapasztalat utján jeleseknek bizonyult gyógyszeré

szeti különlegességeket é« hatásos házi szereket. 
KB. Megrer dereseknél kérem a czim és postaállomás pontos megjelölését. — Az alant felsorol

takon kívül még sok egyéb különlegességek vannak készletemben és netalán készletemben nem levő 
szerek iránti megrendelések legrövidebb ido alatt és legjutányosabban eszközöltetnek, és felvilágosí
tások legnagyobb készséggel dij nélkül adatnak. — Küldemények a vidékre, bérmentesített pénzküldés 
vagy utánvét mellett. — Vidéki megrendeléseknél csomagolásért darabonkintlOkr. számíttatik nagvobb 
küldeményeknél csomagolás saját költségre. Ismételárasitók jutalékban részesülnek. 

A l í l i c t i k n n <riil!» le,B*> * üvegcse 1 frt o. é. A 
Hr\U3l l l \UII t'üJet mindig melegen és nedvesen 
rartja, oltalmazza meghűlés s ennek következményei 
ellent közvetíti szabályos képződését a fülzsirnak, 
melynek hiánya föoka oly sok fül bajnak. 
Üauaci fíí cTacT w • 0 " , , , * B r ^ , , , , * | , d l ó , • 
n a V a d l IU~O.CC9£ Münchenben, a müncheni 
első orvosi tekintélyek által legkitűnőbb ház;szer 
nek ajánltatott mindennemű gyomorbajok, különö
sen emésztési gyöngeség, étvágy hjány, gyomorhurut 
stb. ellen s ezerszeresen bevált. Üvegcséje 70 kr. 
Amerikai köszvény-kenőcs, gft™" 
san ható, kétségtelenül legjobb szer minden kösz
vényes és csúzos baj, nevezetesen hátgerinczbaj. 
tagszakgatás, görcs, ideges fogfájás, fejfájás, fOl-
szakgatás, stb. stb. ellen. 1 frt 20 kr. 

Anatherin száj-viz, ^Tt-X 
talánosan elismert legjobb fogfentartó szer, 1 üveg
cse 1 frt 40 krajczár. 
^ 7 0 m - 0 C C 0 n T Í a d r - Roin»r»hau»i>ni*l. a 
O ^ C I I I - C a O C l I l l a iatera erősítésére és fentar-
tásira-,eredetifiy gcsékbena2 frt50kr.és 1 frt50kr 
R o n r T Ó c t a n a c - 7 •••ubírtol , kittinö szesz 
D C l I U t C a l d | J d 3 £ nyiit sebek ellen. Egy té
gely ara 50 kr. 

Vértisztitó labdacsok S t ^ , 
labdacsok neve alatt; ez utóbbi nevet teljes joggal 
megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik beteg
ség, melyben e labdacsok csodás hatásukat ezersze
resen be nem bizonyították volna. A legmakacsabb 
esetekben, melyekben minden egyéb szer sikerte
lenül alkalmaztatott, ezen labdacsok számtalanszor 
és a legrövidebb idö alatt teljes gyógyulást eredmé
nyeztek. 1 doboz 15 labdacscsal 21 kr, 1 tekercs 6 
dobozzal 1 frt 5 kr, postán küldve 1 frt 10 kr. \ 1 te
kercsnél kevesebb nem küldetik szét.) Számtalan 
levél érkezett, melyek irói hálát mondanak e pilu 
Iákért, melyeknek a legkülönfélébb és legsúlyosabb 
betegségekben egészségük helyreállítását köszönik. 
A ki csak egyszer megkísértette, tovább ujánlia 

Chachou aromatisée, = £ ' . : $ 
letét, mely dohányzás stb. következménye, 1 sze
lén cze 50 krajczár. 

Chinai toilette-szappan, * IT akt": 
pangyártas terén. Használata után a bor bársony 
sima lesz és igen kellemes sz*gct tart meg. Igen 
sokáig tart és ki nem szárad. Egy darab 70 kr. 
P i á b a n nni» általánosan ismert jeles háziszer 
r idr iCI-JJUI , hurut, rekedtség, fojtéköb, 
ellen. 1 doboz 35 kr. 

<»b. 

h a g y - b a l Z S a m legbiz»osb szernek van elis
merve mindennemű fagybajok és idült sebek stb. 
ellen. 1 tégely 10 kr. 
H l l C - l í i l i n n a t dr- u'hiK utasítása szerint ke-
l i u a M V U l l d l szitveaLiebig-társaságtólFray-
Hentosban, eredeti szelenczékben 1 font frt 5.30 'A 
f»nt frt 2.75, •/« font frt 1.55,»/. font 85 kr. 

Goly va-balzsam,?;^8 
[ elleni üvegcse40kr. 

Kí l l i r r o m a l*irkrr töl. kitünö szer a bor 
r \ d l I - U Ull lG, [isziátalanságai ellen. 1., 2., 3., 
4. számú. 1 üvegcse 1 frt. 

Lendtner testvérek hires tyúk-
C 7 ű m T 3 n o c 7 9 dobozokban 12 darab60 kr, 
S ^ C I I I - t d U d S l d , 3 d a r a b i 8 trajezár. 

Élet- P Q Q P n P 7 Í a <P r*Sa i c»eppek, svéd 
v o o c i i i ^ t i a cseppek), megromlott gyo

mor, rósz emésztés, mindennemű altesti bajok el eo, 
kitünö háziszer. Egy üvegcse 20 kr. 

t S U k a m a j - O l a j , tisztítva, a legkitűnőbb ml 
"ség. Egy üveg 1 frr. 

Mohanövény-szeletkék,(Mo
z°:{,

t
fl
er;;ea-

dr. Srhneeberger-tAI Pozsonyban, kitünö gyógy
szer köhögés, rekedtség, hurut, stb. ellen. Egy 
doboz 38 krajczár. 
N p i i r n Y v l i n , I f r , , " b n y gyógyszerésztől, al-
I1CUI UAJIIII, p M i füvekből készített növény
kivonat köszvényes, csúzos, különösen pedig min
den gyengeségi bajok ellen. Egy üvegcse 1 forii.t, 
erögebb hatálya 1 irt 20 kr. 

Por lábizzadás ellen. Í ^ E S 
s az ezáltal keletkező kellemetlen szagot, épen tart
ja a lábbeli', és ártalmatlan szernek van beb'zo-
nyulva. Egy doboz ára 50 krajczár, 
F m P Q 7 t n n n r ^r* Gölis-töl, általánosan jeles-
1.111 COL. lUpUI nefc ismert háziszer aranyeres ba
jok, gyomorsavany. gyomorhév, étvágyhiány, dug;.-
áa aib.ellen. Egy doboz 1 frt 20 kr. fél doboz84kr. 

-hajki • p n n r c P»erhofer J tói 
LGIIUlid évek óta orvo-Tannochinin 

sok és Ktkusok által valamennyi hajnövesztő szer 
között a legjobbnak elismerve, 1 csinosan kiállított 
nagy szelencze 2 frt 

E g y e t e r n e s t a p a s z ^ é r ^ T ^ 
mérges kelevények, a lábak régi, idöszakonkint ftl-
nyiló kelései, makacs mirigykelések, fájó pokolvar, 
sebes és gyulladásos mell. megfagyott tagok kösz
vény és hasonló bajok ellen jónak bizonyult. Egy 
tégely 50 krajczár. 

Egyetemes tisztitó-só K K 2 E 
szer megzavart emésztés minden következményei, 
u. m. fejfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyomorhév, 
aranyér, dugulás, stb. ellen. Egy csomag ára 1 frt. 
FnntanncT cs- kir- *"• Bíab- w « " h W.-tói, 
I U l J i a p a S s l , évek óta lyukas fogak önplombi-
rozására legjobb szerül ismerve, 1 etni 1 frt 20 kr. 
Fogpor lleider tanár utasítása szerint, egy 

doboz 40 krajczár. 
Mindennemű fogporok, paszták és tinfcturált. 
F n n n v H n n v i S k val°d>«>*°l agy-rmekekfog-
r U y y y U n g y U K , zAsának megkönnyítésére. 
Egy csomag 2 forint. 

George í Pate pektorale-ja.Syikt 
sodás, köhögés, rekedtség, hurut, mell- és tüdöba-
jok, gégebántalmak ellen legjobb és legkelleme
sebb segéd-s?ernek általánosan elismerve. 1 doboz 
ára 50 hraiezár. 

A l e g t ö b b e l ő s o r o l t s p e c i a l i t á s k a p h a t ó B u d a p e s t e n T Ö R Ö K J Ó Z S E F 
•HS1 g y ó g y s z e r é s z u r n á i , k l r á l y - u t c z a 7 . s í . 

Giliszta-csokoládé. 
Hint biztos hatású giliszta-ellenes szer legjobban ajánlható; kellemes ízzel 

birván, a gyermekek azt nagyon örömest veszik magukhoz. 
1 d b á r a h a s z n á l a t i u t a s í t á s s a l 10 k r . o. é. 

F ő r a k t á r a k : Bécsben: Neustein F. gyógysz. Budapesten: Török J. 
gyógysz. Thalmayer és társa. Pécsett: Sipőcz István gyógyszerésznél, valamint a 
birodalom legtöbb gyógyszertáraiban. 3839 

első magyar gép- és tűzoltter-gyár, harang- és érezöntídéje, 
ajánlja szabadalmazott uj szerkezetű fecskendői t , tűzoltó-egyletek 
legénységi felszerelései t , vállalkozik k u t a k , s z i v a t t y ú k 

és h a r a n g o k készítésére, 
jótállás mellett a legjuiányosabb árakon. 

Különös figyelmébe ajánlja a nagyérdemű gazdaközönségnek, saját-
készitményű és transatlantia szivattyús kntait és gyárának vízvezetékek 
teljes felszerelhetésére nagy figyelemmel külön felállított vizmütészeti osz-
tályát , 3* 8 0 

Mintaszereléset, tépes árlapot, kMnatra rendeltezésre allanafc. 

fe=3 

!-3 

fióktelep grdély is §ominia részére: golozsrírtt, belsömonostor-nteu. 
I n d e n e d d i g i v i l á g t á r l a t o n , h a l a d á s , j ó i z l é s éi 

e n e n y k é p e s s é g e é r t , e l s ő d i j a k k a l J n t a l m a z v a 

{karácsonyi ajándék! 
50 frt m Siuprvarrópp, teljesen. 
ff fit egy fieeler & filson-varrógép, telj. 

(!Zfi j t í i l í i i i j á r á s s a l . ) 

15 f̂rt e o La Reine kézi gép teljesen. 
5 évi jót állás mellett, részletfizetésre is elad 

r e> n n o x- ISL át r- o 1 y, 
bécs i -u tcza 15, D e á k - u t c z a s a r k á n . 

Varrógép-üzletem, mely a legrégibb a helybeli piaczon, mechanikai műhellyel van 
összekötve, miáltal azon helyzetben vagyok, hogy javításokat gvorsan éa olcsón 
eszközölhetek. Nagy raktár angol czérna és tükböl, valamint varrogép-alkatrészek-

| bői, jelentékenyen leszállított árakon. 4115 

t^mesvarj Móricz 
ctipö-grára Budapest, 

k i r á l y - n t e z a 2 . sz 
Br. Ortij-féle bál. 

H ö l g y e k n e k : 
Valódi törSk szoftapapncsok 1.20 
Eberlasting v. bdr házi czipö, 

kis és nagy csokrokkal . . 1.70 
Eberlasting vagy bőr húzó to

pánka, magas vágású, roc-
coco-sarkkal, a legfmomab-
ban kiállítva 3.— 

Topánka chagrin-bőrből, jól 
munkálva 3.C0 

Ugyanaz díszített lakk-orral 3.90 
Topánka sálon-lakk mainczi 

börböl glacé- vagy chagrain-
bőr-szárral, igen finom tüzés-
mun kával . 4 . 6 0 

Csizma fénym&ios, chagrain-
vagy bagaria-bőrből, ráncz-
czal és csavart kettős talppal 8.80 

Megrendelések utánvét vagy az 
isszeg beküldése mellett a legjob
ban teljesíttetnek. — Nem tetsző 
árgyak készséggel kicseréltetnek. 

iíés!lete> árjegyzékek liérmístfíküldotaek. 

V i d é k i m e g r e n d e l é s e k 

Csak meggyőződés t k e l l s ze r ezn i ! 
Üzletemet megnagyobbítottam s a rósz üzleti viszonyok
kal sz&mot vetve, az árakat jelentékenyen mérsékeltem : 
ajánlom tehát a 4146 

karácsonyi és újévi ivadra 
arany-, ezüst- és flrágatö- raktáromat 
a t. közönség figyelmébe, és pedig : 
a r a n y g y ű r ű k e t 3 í r t t ó l f e l j e b b 
g y é m á n t g y ű r ű k e t 8 f r t 5 0 k r t ó l •> 
e z ü s t ó r á k a t 7 f r t 5 0 k r t ó l . » 
a r a n y n ő i ó r á k a t 2 0 f r t 5 0 k r t ó l » 

» k e t t ő s f e d é l l e l 3 3 f r t 5 0 k r t ó l » 
a minden e szakba vágó csecsebecséket a legjutányosabb 

árak mellett. 

W I R T H J . ékszerész, 
Budapesten, hatvani-utcia. 

A zálogházból kiváltott arany és ezüst-tárgyak 
igen olcsón kaphatók. ^ ^ 

N e m t e t s z ő c z i k k e k k i c s e r é l t e t n e k . 

O B 

Figyelmeztetés és felvi
lágosításai! 

Még soha nem keltett szépitöszer olyan fel" 
tünést a hajnövesztést illetőleg, mint a 

Winkelmayer~féle 

.ojtcrjÍBgyBkgHi..Hcna; 
mintán alig 16 éves fiatal emberek azáltal oly erős szakállt 
nyernek, mely különten csai későbbi korban, vagy é^nnt-ra 
Bzolott bekövetkezni, és kopasz helyek a fejen, hol már éréken 
át haj nem látszót'. Ismét sbrü hajjal lesznek fedve. 

Nem CSOda tehát, ba sok hamisítás és utánzás fnrdnl élÖ| 
éa egy helybeli üzletember is, Összeköttetésben egy általam €l-
bOCSátott tölti szolgával valami vegyöléket haeonló név alatt 
hirdet, a közönség megcsalattatására és félrevezetésére. 

Még a „Wiener mtdizinische Zeitung4* is ngy nyilatkozik, 
hogy a bojtorjóngyökér-fcSBztnczia jó minőségben esakis "Win-
kelmayeraél található. 

Csalódások kikerülése végett, kéretik tehát mindentiT 
miszerint mindenütt a Wirtkelmayer-féte bojtorjánqyöktr-
esszenciiábiM . valamint a tebt i bojtorjángyokér-készitnie-
nyekröi kérjen. 

ÁRAK:£py uvegcFe bojtorjángytkér esszenczia 90 kx.| 
egy tégely bojtorjángyCkérkenécs 50 kr.: egy tégely brillan
tin, a szakállnak Bzép alakú és ptiháva tételére, 40 kr.; bojtor-
iánqyoker olaj 40 kr.; faojtorjángytlkér vias;kenőcs ::u kr-; 
tojtorjángytikér bajuszpediő 20 kr.; Eau Alhenienne, legjobb 
szer a fejkorpa elűzésére 50 kr.; Purgin, növényi szer, mely a» 
Ősz haj- vagy szakállnak, az eredeti szint visszaadja 1 frt. 
Purgin, csupán növény-anyag minden ásványi vegyülék nélkül, 
s igy teJjessn ártalmatlan. 

Szállítás csak 1 fittől följebb, csomagolással együtt t<> 
ténhetik. —Szállításnál üvegenkint 10 kr. csomagolási dij s» 
míttfitik. 

lözponti szétküldés! raktár: J. Winkelmayer. 
Wien, 6. Bezirk. Gumpcndorferstr. Nr. 159 u. Slumpff rg.Nr 13. 

Budapesten: Ifirak 1. gjógjez. iiraly-ntcza 7. Temesvár: 
Jarouiipz Ernő, pyópysz. Kolozsvár: Szlky Miií-a gyógys. 
( yoni|yo»: Mereitz Nándor, BT6JTJB».  

Előf ize tés i f ö l t é t e l e k : "BABHAPI DJBÍO * ^ ^ 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK " * J u r a -

/ egész é-vre .. 12 írt 
t féléwe 6 • Csupán . VASÁBNAPI DJSAO : ' e(,é"Z *™" " ö * > félévre 4 • Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK / egész évre.. .. 6 frt 

1 félem 3 • 

52. szám.-1877. Budapest, decz ember 30. XXIV. évfolyam. 

TÓTH KÁLMÁN. 

EGYIK nap a másiknak ellensége, mondja 
a példabeszéd; mindeniknek meg
van a maga szüksége; sokszor a 

nagyobbnak, de halaszthatónak háttérbe 
kell lépnie a kisebb, de időszerű előtt. Ez 
magyarázza, hogy irodalmunk egy régi és 
érdemes munkásának arczképe még hiány
zik arczképcsarnokunkból. Eeményteljes 
ifjúból már majdnem veteránná lett; író
sága huszonötödik évfordulóját is hátra 
hagyta már; de ba alkalom nem egyszer 
kínálkozott s ok mindig volt arczképe köz
lésére, közbejött valami vagy valaki, első
séget követelve s azzal biztatva, hogy 
erre többször is lesz alkalom s mindig, 
lesz idő. Ez alkalom most, összes költemé
nyei gyűjteményének megjelenésével mint
egy önként kínálkozik. 

Tóth Kálmán több mint huszonöt éve 
jobb költőink sorában említtetik a méltá
nyos kritika és a közvélemény által. Első 
fiatalságában történt felléptével csakha
mar népszerűvé lett s népszerűségét évti
zedeken át megbírta tartani.Ez magában 
is érdem s a tehetség kétségtelen bizonyí
téka. Mint lyrai és drámai költő, sőt mint 
prózaíró is, a mellett mint országos kép
viselő s a társadalmi és a politikai téren 
szereplő, sok éven át mint egy elismert 
szépirodalmi napilap és egy élezlap ala
pitója s szerkesztője, annyi téren nyert 
tetszést, olykor tapsokat s babért, mindig 
elismerést: hogy a legszerényebbiket, arcz
képe és életrajza közlését már ez is iga
zolja. 

1831-ben, márczius 30-án született 
Baján. Atyja T. György urodalmi főszám
vevő s anyja Nigszty Teréz gondosan és 
gyöngéden nevelték s különösen ez utóbbi 
páratlan szeretetének emlékei kitörülhe-
tetlenek maradtak a gyermek, az ifjú s 
férfiú szivében, ki azt annyi meleg költe
ményben dicsőitette. Első iskoláit szülő
földén jár ta ; 14 éves korában pedig a 
pannonhalmi benczések szentmártoni nö
velő házába lépett, azzal az önkéntes el
határozással, hogy az érdemes és hazafias 
szerzet tagja lesz. Egy súlyos s hosszas 

betegség azonban más gondolatra téritette 
s kilépett a szerzet házából, mielőtt a 
növendéki éveken tul lett volna, hogy a 
világon tevékenyebb pályát válaszszon 
magának s a pécsi lyceumba, majd az 
ottani akadémiába lépett. 

Az irodalom iránt előszeretete s tehet
sége korán nyilatkozott. Már 1846-ban, 
16 éves korában, egy füzetke zsengét 
adott ki; 184-8-ban pedig, a forradalom 
nagyobb tűzre lelkesítvén, néhány verse 
a kor legtekintélyesb szépirodalmi közlö
nyében: az ,,Életképek"-ben is felvé
telre talált. Pestre jővén az egyetemen 

nyílt hadi tanfolyamot hallgatta, mig an
nak a hadjárat aggasztóbb fordulata véget 
nem vetett, s a kormányt, törvényhozást 
és a hadsereget a Tisza partjaira nem szo
rította. Tóth Kálmán, alig 18 éves korá
ban, a honvéd seregbe lépett, néhány csa
tában is részt vett s a hadjárat végén, 
mint főhadnagy tette le a kardot. 

Szive, agya tele volt a szabadsági esz
mékkel s érzelmekkel. De azok gyakorlati 
érvényesítésére akkor csak egy fegyver 
maradt: a toll s az is rendőri felügyelet 
alatt. Egész hévvel a költészetre adta ma
gát. Tanult, olvasott, érzett és irt. Rövid 

TÓTH KÁLMÁN. 
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időn a Nagy Ignácz oldalánál, mint a 
„Hölgyfutár" segédszerkesztője nyert al
kalmazást s termékenysége a lyrában 
rendkívüli volt. Talán többet is irt, mint 
a józanul fegyelmező kritika tanácsolta 
volna; de mindig könnyen és erőködés 
nélkül. Tóth Kálmán kiválóan lyrai ter
mészet. Könnyen gyuladó, melegen érző 
s hangulattal teljes, Beranger, Heine, 
Petőfi példányai mellett is csakhamar ki 
tudta vivni eredetiségét s érvényesiteni 
egyéniségét. A népköltészet is erősen ha
tott rá ; de a népies formákat műformák
kal kísérletté meg egyesíteni, a helyett 
hogy utánzólag egyszerűen átvette volna. 
Egyes dalai „Fütyül a szél", „Hege
dülnek", „Ha sarkantyúm taréjának", 
„Zöld vetésre" stb. már költői pályája ez 
első szakában nem csak figyelmet ébresz
tettek tehetsége iránt, hanem a népszerű
ség legbiztosabb s legmaradandóbb nemét 
is megszerezték neki: átmenvén a nép 
ajkára. Mások, mint a „Sápadt asszony", 
„Lemondani...", „Elégiák", Honvágy...", 
„Ot thon. ." stb. a magasb hangú és 
nemű lyrára is hivatottságát tanúsították. 
E költeményei, a „Szerelmi vadrózsák" 
két füzetében s „Száz uj költemény"-ében 
szokatlan elterjedést nyertek; minden 
házban olvasták s uton-utfélen énekelték. 
Epikai kisérlete, „Kinizsi" népies költe
mény, kevésbbé volt szerencsés. Tisztán 
lyrai hangulatai az elbeszélő költemény 
belformáján nem birtak uralkodni, s kül-
formája is sokkal pongyolább volt, mint 
zenei ütemű dalaiban. 

Nagy Ignácz elhunytával a Hölgy
futárt (1856) átvévén, névleg is szerkesz
tője lett, mint előbb már tényleg; irva 
folyvást, s nem hanyatló sikerrel, dalait, 
melyek közül mind több-több lett népsze
rűvé; s „Költemények", „Összes költe
mények" czimü gyűjteményekben ezer és 
ezer példányban terjedtek el. 

Bár kisebb belső s valódi sikerrel, nem 
nem kisebb külső szerencsével működött 
a drámairói téren is. Első műve „Az utolsó 
Zách" (1857) ugyaij még csak reménye
ket ébresztett, de a második „Egy ki
rályné" (1858) már akadémiai koszorút 
nyert, s a színpadon is hatást tett nem
csak szép költői nyelvével, hanem egy pár 
erős helyzetével is. A hatást még fokozta 
„A harmadik magyar király" (1860) s 
tetőpontra emelték: „Dobó Katicza" nép
színmű, dalokkal (1862), „A király háza
sodik" történeti vígjáték (1863) és „A 
nők az alkotmányban" (1871), melyeknek 
ha nagyobb volt is szerencséjök, mint bel-
becsök, egyet senki sem tagadhat meg tőlök: 
a kor ízlésének eltalálását s a színpadi ügyes
séget a hatások előidézésében és rendezé-
ben. Legutóbbi drámai műve, az „Ördög 
párnája" népszínmű csak erkölcsi iránya 
oldaláról dicsérhető. 

1860-ban az újra ébredő alkotmányos 
korszak küszöbén a „Bolond Miska" czimü 
élczlapot alapította, mely a következett, 
ismét alkotmánytalan években roppant 
népszerűségre emelkedett s csaknem hata
lommá nőtte ki magát. 1862-ben az első 
szépirodalmi napilapot a Fővárosi Lapokat 
alapította, melynek, bár szerkesztését ké
sőbb Vadnaynak adta át, ma is tulajdo
nosa, s mely már az ő kezében átalános 
elismerést s közkedvességet nyert. Amab
ban a Kipfelhauser ismeretes gunyoros 
alakját teremtette, s élezés és kivált a pro
vizóriumot ostromló dalaiból egész füzetet 

adott ki. Prózai dolgozatai legjobbika, a 
„Tizenharmadik seb" czimü sikerült hu
moros rajza is ugyanott (a B. Miskában) 
jelent meg (1861) s akkoriban nagy hatást 
tett, a mit meg is érdemelt. 

Ennyi munkásság és ennyi siker, az 
országos népszerűség mellett sem maradt 
elismerés nélkül. A Kisfaludy - társaság, 
tizenkét évi szünetelés után 1860-ban újra 
szervezkedvén, tiz uj tagot választott csak, 
köztük őt is. Az akadémia is egyhangúlag 
választotta meg éspedig két izben: először 
1861-ben.Jde az épen akkor „sajtó-vétség" 
miatt fogságban ülő költőtől Pálffy Móricz 
cs. kir. helytartó megtagadván a megerő
sítést, két év múlva az akadémia, uj 
választás nélkül, egyhangú határozattal 
megválasztottnak jelentette ki ismét. A 
Kisfaludy-társaságban, melynek segédtit
kári tisztét is egymásután négy vagy öt 
cyclusban viselte, „Mit végzett az isten 
Magyarországról" czimü legendájával kö
szöntött be s aztán is gyakran jelent meg, 
rendesen lyrai versekkel a felolvasó asz
talnál. Az akadémiában széptani tanköl-
teménynyel: „A drámai nyelvről" fog
lalt széket, s több izben működött mint 
drámai és éposz-biráló, párszor mint elő
adó is. 

1865—8-ki országgyűlésre, s azután 
valamennyi következőre, szülővárosa által 
(többnyire egyhangúlag) képviselőül vá
lasztatván, itt előbb a Deák-párthoz, aztán 
a balközéphez tartozott; majd a fúziókor 
ő is a szabadelvű párt tagja lön, de ebből 
ismét a független töredékkel együtt kilé
pett. Mint országgyűlési szónok ritkán 
lépett föl, rövid, csinos s jóhatásu beszé
dekkel, legnevezetesb fölszólalása a hirlap-
bélyeg eltörlése érdekében volt, a minek 
sikerültét nem kis részben lehet neki is 
tulaj donitani. 

Még egy szép kitüntetés várt rá, költői 
pályája 25 éves fordulóján; hölgyek, lyrá-
jának mindig legnagyobb méltányló!, gyűj
tés utján diszes ezüst babérkoszorúval 
tisztelték meg. Szülővárosától is számos 
megtisztelő jelében részesült a bizalomnak 
és rokonszenvnek. Egy szép ódája a Deák 
emlékére tartott aka'l. ünnepélyre hirdetett 
pályázaton dicséretet, s felolvasáskor meg
érdemelt tetszést nyert. 

Tóth Kálmán, ha aránylag kevesebbet 
is, még folyvást ir; lyrai vénája, ha fo
gyott is, de nem sekélyesült; formaérzéke 
pedig tisztult. A népies és mü-dalban két
ségkívül legjobb költőink közé tartozik. S 
ha nagy, olykor rendkívüli sikereiben volt 
része a szerencsének is, de volt tehetsé
gének és főleg tapintatának is nagyrészben. 

Családi életéről csak annyit: hogy neje 
Majthényi Flóra a költőnő volt; fia Béla 
pedig szép tehetségű s reményekre jogo
sító fiatal író. 

Tóth Kálmán költeményeiből. 
Ha szerettem, megbántam . . . 

Ha szerettem, megbántam, 
Valamennyi, kit szeretünk, hálátlan, 
És ha aztán gyűlöltem, 
Nem a bántót, csak magamat gyötörtem. 

A legkisebb örömnek 
Tévedési oly keserűn bűnhődtek, 
Sok áldozat sok felé : 
S a lemondás nyugodalmát nem leié. 

Végre a sok bú között 
A szivbe gúny és gyengeség költözött 
S ha egy öröm nőtt ottan : 
Utoljára magam összetapodtam. 

És az évek elteltek . . . 
Maholnap már vége lesz az életnek, 
Ha szemem rá visszanéz : 
Bizony, bizony nem sokat ért az egész. 

A bokréta elhervadott. . . 

A bokréta elhervadott, 
Leveleit emlékkönyvbe tegyük el, 
Kössünk rája gyászszalagot, 
Vagy a mi jobb, a mi még jobb, vessük el. 

Tudtad te, hogy szeretélek, 
Midőn sokszor, annyi sokszor tagadtam, 
Most, bár százszor esküdném meg: 
Tudom mégis kételkednél te abban. 

Én is hittem, hogy szeretsz te : 
Hóval fedted bár szivedben a tavaszt, 
Állhatsz itten most könnyezve, 
Látom én, hogy nem szerelem, bánat az. 

Sok, sok bajunk esett nékünk, 
Félreértés, gúny, boszú, mind sorba jött. 
S minden szálat összetéptünk, 
Mely két szivet az életben összeköt. 

A régit, hát ne játszuk mi, 
Tréfatárgyra nem való az, a mi holt, 
Minek volna azt hazudni, 
A mi egykor olyan szent és igaz volt! 

Deczember. 
(Aldrich Tamás költeménye.) 

Oh, csak a zúgó tenger, 
Garázda egerek 
S magányos házam táján 
Nyöszörgő fergeteg! 

Beh szomorú ez az élet! 
Egy csillag sem ragyog. 
Kályhámban hamvad a törzsök.... 
Bús, elhagyott vagyok. 

S mig hull odakünn a zápor, 
Két sirra gondolok. 
A harezmezőn az egyik, hol 
Prédálnak kondorok. 

A tengerparton a másik, 
Mossa a sósizü hab. 
Nálamnál, benne ki fekszik, 
Vájjon nem boldogabb ? 

Mindketten elestek! A dalban 
Nevök él sok századon át. 
Hirt leltének ók és békét, 
Keresztet és koronát. 

Én meg sirok, kesergek, 
S tűrök fájdalmakat. 
Kétséged közepette, 
Szivem, vaj' mid maradt? 

Oh csak a zúgó tenger, 
Garázda egerek 
S magányos hazám táján 
Nyöszörgő fergeteg! 

Farkas Antal. 

Mikor a Megváltó született.... 
Elbeszélés. 

Irta: E ö t v ö s K á r o l y . 
(Vége.) 

Az öreg kapitány végig tekintett az 
utczán kelet felé és nyugat felé. Nem lá
tott senkit. 

Hajadonfővel volt. A csapkodó hópely
hek belekapaszkodtak fekete bajuszába, 
fekete szemöldökébe és fekete hajába. És 
bajusz, szemöldök és haj fehér lett a 
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hótól vagy a megfékezhetlen indulattól. 
Nem ismert volna rá még a házi eb sem. 

Elindult kelet felé. Az utcza végén 
volt a temető. A temetőbe indult. A teme
tőben feküdt az anya, ott kereste a fiút 
is. Lángoló haraggal és kivont karddal 
kereste ott. Lompos kutyája tétovázva 
törtetett utána. 

A temető mellett országát, az országút 
mellett szérű volt. A szérűn szalmakaza
lok, a kazalokon varjak gubbaszkodnak. 
Es a temető keresztfái is telvék valának a 
tél fekete madaraival. 

Az öreg kapitány lábai alatt csikorgott 
a hó. A zajra fel-felröppent egy-egy madár. 
A lompos kutya utána tekintett a felröp
penő madárnak, az öreg kapitány nem 
vette észre azt. 

Megállt az anya sírkövénél. A sirkö-
vön nem látszott a fiu búcsucsókjának 
nyoma. A vihar elfútta onnan. 

— Itt volt — hörgé az öreg kapitány. 
Hova lett el innen ? Asszony, add elő a 
kölyket. 

Es megsuhintotta a meztelen kardot. 
És a kard leesett a földre. Es az öreg 

kapitány két szeméből kicsordult a köny. 
És inai megtörtek a sirkő előtt s az öreg 
ember forró homloka oda tapadt az elte
metett anyának hideg sírkövéhez. A sirkő 
nem adta elő a kölyket. 

A lompos kutya nem értette a dolgot. 
Szaglálódni kezdett s nyomról nyomra 
bukdácsolva kiment a temetöböl, átfutott 
az utón s oda állt egy szalmakazal elé. A 
kazal déli oldalán egy szűk, sötét üreg 
tátogatott. Az üreg előtt a kutya elkezdett 
üvölteni. 

Az üvöltés hangjára felvetette mar-
ezona fejét az öreg kapitány. Egy gondo
lat czikázott át agyán, felugrott a • sirkő 
mellől s rohant a kazalhoz. 

— Itt kell lenni — dörgé komor, mély 
hangjával. 

— Hitvány kölyök, állj ide elém ! — 
kiáltott be a sötét üregbe. 

Az üregből sóhajtás hangj*a s lassú 
szalmazörgés hallatszott. 

Az öreg kapitány dühösen furakodott 
az üregbe s vasmarokkal megragadva egy 
mezítelen gyermekvállat, kilökte a csi
korgó fagyra. 

Erzsike volt, a koldusleányka. Étlen 
és ruhátlan, édes szó és meleg hajlék nél
kül a szalmakazalban tölte a gonosz éjsza
kát. Félig fagyva, félig halva mégis felsi
koltott a rettentő ember keze alatt s aztán 
erőtlenül összeesett. 

Az öreg kapitány meredt szemekkel 
dőlt a kazal oldalához. Szegény koldus 
leányka ott vonaglott lábai alatt. Á bámész
kodó lompos kutya végig szaglászta kékülő 
ajkait, dermedt kezecskéjét, jégsebzette 
mezítelen sovány lábacskáját. És azután 
végig-végig nyalogatta, mintha föl akarta 
volna melegíteni. 

Az öreg kapitány magához tért. Oda 
lépett a lánykához s elrúgta a kutyát mel
lőle. És aztán lehajolt és gyöngéden föl
emelte és karjaival betakarta a didergő 
gyermeket. 

— Enyém ez a gyermek s nem a 
tiéd, szólt a lompos ebnek, mely kíván
csian nézte a kolduslánykát az öreg kapi
tány karjai közt. 

Az öreg kapitány visszament a teme
tőbe, az édes anya sírkövéhez. És meg
mutatta a kolduslánykát a hideg sirkőnek 
és megcsókolta mindaketttőt. 

— Azt a másikat sohase lássam töb
bet, ez nem hagy el engem soha. 

Aztán fölvette a földről a hideg kardot. 
S a hideg kardot és fagyos leánykát haza 
vitte fölmelegült szívvel. A lompos kutya 
vígan ugrándozott előtte. 

A félszemű zászlótartó, a recsegő hangú 
alezredes, a falábú főhadnagy csodálkozva 
nézték, a mint az öreg kapitány a koldus 
lánykát megmosdatá, fésülgeté, csókjaival 
melengette, meleg ruhába felöltözgette s 
cziczomával ékesgeté. 

Mikor a lányka már vidáman mosoly
gott a meleg kályha mellett, azf. kérdé 
tőle az öreg kapitány: 

— Láttál-e valakit az éjjel a teme
tőben? 

— Nem láttam senkit, nem is mertem 
oda nézni. 

— Jól van. Emberkopogást sem hal
lottál egész éjjel? 

— Nem hallottam egész éjjel, hanem 
éjféltájban minden fekete madár felröppent 
ülőhelyéből és csúnya károgásuk fölvert az 
álomból. 

A lányka kicsi testén borzadály C3U-
szamlott végig. 

Az öreg kapitány nem beszélt többé a 
fiúról, a ki elszökött, a ki apját elárulta, a 
kit apja megátkozott, a ki nevét is elta
gadta, s a kit karácson éjszakáján csúf 
fekete madarak károgása üldözött el any
jának sirkövétől. Nem beszélt róla soha. 

De nem is hallotta hirét soha. 
Ment az ifjú elszántan, visszatarthat-

lanul. 
Fájt neki elválni jó apjától s édes sze

retett anyjának sirkövétől. 
Sokáig sirt, sokáig zokogott a sirkő 

mellett letérdelve. 
Aztán szive bezárult és könyei elapad

tak. És megtörlé arczát s fölnézett az 
égre. Az égnek nem volt csillaga; a vihar, 
a förgeteg volt az égen is az ur. 

A várostól negyed órányira magas 
domb fekszik. E dombról még egyszer 
visszanézett arra a városra, a melyben a 
szülőházat, a gyermekemlékeket, s soha 
vissza nem térő ifjú boldogságot, a szerető, 
de haragos apát hagyta. 

Szemeiből még egyszer kicsordult a 
köny. Megijedt e könytöl. Hisz ő honvéd 
akar lenni. Hirtelen letörlé s szilárd lépé
sekkel ment szemközt a süvöltő viharnak. 

Hetekig bujdosott. Éjben, fagyban 
nyugta nem volt. Farkasok tanyáján, győző 
ellenség csapatain keresztül törekedett el
jutni a honvéd fővezérhez. Üldözött az 
üldözöttet, bujdosó a bujdosót keresi fel. 
Lábbelije rongy, ruhája foszlány, zsebe 
üres, szive telve szent fogadással: igy ju
tott el a fővezérhez. 

A fővezér hideg, komor ember vala. 
Szerette a katonát, de nem szerette az 
éretlen gyerkőczöt és az üres lelkesedést. 
Mikor Kálmánt meglátta és látta gyermek-
arczát s vihartépte rongyos öltönyét, ha
ragosan monda neki: 

— Táborom nem kórház s én nem 
vagyok iskolamester. Eredj haza a meleg 
kályha mellé s tanulj irni és olvasni. 

Az ifjú merev arczczal és suttogó han
gon monda neki: 

— Én pedig honvéd leszek, vagy meg
halok. 

A fővezér tetőtől talpig jól megnézte 
a fiatal embert. 

— Ki küldött ide ? Apád, anyád ? 

— Magam jöttem, nincs sem apám, 
sem anyám. 

Nem mondott igazat. Hanem azért 
csak elfogadták. Másnap már megtanulta, 
hogy kell bánni a puskával és aztán azt 
is megtanulta, hogy kell játszani a halál
lal. De a nevét meg nem mondta sen
kinek. 

Végig küzdött minden csatát. És szer
zett hirt és dicsőséget, bajtársaktól el
ismerést, szép asszonyoktól hódolatot, 
nemzetétől kitüntetést — de a névét meg 
nem mondta soha. 

Es kapott sebet is. A debreczeni csatá
ban kilőtték lovát alóla, s bal lábában egy 
otromba golyó s vállában egy kozáklánd
zsa akadt meg. 

Ott feküdt a csatatéren — jótehetetlen 
önmagával. Ott szedték föl jó emberek 
vérevesztve, elájultan. Föl is szedték s jól 
vagy roszul be is hegesztették sebeit. 

De mire magához jött: bajtársait nem 
találta többé. A honvédsereg is elpusztult, 
a szent ügy is elbukott, a haragos fővezér 
is gyászos véget ért. És a jó emberek is, 
kik ápolták, okos emberekké váltak, s vál
lára akasztva egy darab szűrt, kezébe 
adva egy botot s telerakva iszákját három 
napra való száraz eledellel: útnak eresz
tették haza felé. 

Haza felé! Szomorú világ volt akkor 
otthon. 

Az öreg kapitány jól elgondolta a dol
got, mikor a fiút vissza akarta tartani. 

Uj hatalom, uj törvény, uj igazság, 
uj emberek jöttek a régiek helyére. 

Az öreg kapitányt önigazolásra hivták 
föl. Hol járt, mit csinált, kivel czimborás-
kodott: adjon róla számot. A három rend
jel és kardjának tizenkét csorbája nem 
mentette meg a vizsgálattól. 

De voltak tanúi. A félszemű zászló
tartó, a recsegő hangú alezredes, a falábú 
főhadnagy, a visszavonult udvari tanácsos, 
a köszvényes referendarius s az öreg lel
kész mind valamennyien igaz hitükre, 
becsületszavukra állottak jót mellette. 

Megkapta az igazolványt s újra meg
kapta a nyugdijat. 

De találkozott kaján ember, a ki föl
jelenté, hogy fiát elküldte honvédnek. 

Hiába istenkedtek jó baráti. Hiába 
mondogatták a hatalmas urak előtt, hogy 
a fiu apjának ellenére ment el s apjának 
átkát vitte magával: nem használt az 
semmit. 

Karácson előtt való napon megjelent 
az öreg kapitánynál a polgármester. A pol
gármester jó barátja volt az öreg kapi
tánynak. Ismerték egymást még a régi 
inzurgens világból. 

— Rósz hirrel jövök öreg bajtárs — 
szólt a kapitányhoz. Itt van Falkenheim 
generális rendelete. Nyugdijadtól megfoszt, 
fegyvereidet bekivánja, rendjeleid konfis-
kálja. Készen lehettél mindezekre. 

Készen volt ezekre az öreg kapitány 
és mégis remegtek ajkai és mégis villá
mokat szórtak szemei: mikor a gonosz 
közlést meghallotta. 

— Jól van — felelt rekedt hangon. A 
kölyök volt oka ennek is. De szemem elé 
ne kerüljön többé ez életben. Nem is 
kerül. Ott rothad már valami útfélen. 
Jól van. 

Leszedte a fogasról fegyvereit és sorba 
rakta az asztalon. Az almáriom belső fiók
jából nagy gondosan kivette a három rend-

• 
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jelet és azt is oda tette az asztalra. És 
megállt az asztal előtt és összekulcsolt 
kézzel bámult az asztalra. 

— Hát mindennek vége! — szólt önma
gához. A kenyér is oda van, a becsület is. 
Megmondtam annak a kölyöknek, de nem 
hallgatott rá. Pedig magyarán megmond
tam. Még kardomat is elveszik. Tizenkét 
csorbát ütöttem rajta. Négyet akkor, mikor 
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sem rongyos, sem mezítláb, sem félig 
megfagyva. 

— Édes bácsi, szegény Kálmán régen 
meghalt, miért bántsuk mi őt ? 

Az öreg kapitány hosszan nézett a mo
solygó leánykára. 

— Igazad van édes leányom. Nekem 
régen meghalt. 

S aztán oda fordult a polgármesterhez. 

felhők lepték el az eget. A varjusereg ve
szett zajjal csapkodott és kerengett a házak 
fölött. Vihar készülődött köröskörül. Jaj a 
szegénynek, kit az künn ér a csikorgó 
hidegben. 

Ezen az éjszakán nem aludt el az öreg 
kapitány. Szegény nejének ez volt legked
vesebbünnepe. Mikor a Megváltó született. 
Az a rósz, engedetlen gyermek is e napon 

OZMÁN PASA A PLEVNAI SÁNCZOKON. 

Rosé generálist levágtam; hat ágyuját el
vettem. Ejh, ejh! 

Kezébe vette azt a kardot és meg-
suhintá. 

— Mért nem tud most előttem állani 
az a kölyök? 

E szavakra előfatott Erzsike, a koldus
lányka. Piros arczczal, mosolygó ajakkal 
és angyalszemekkel. Nem volt most már 

— Polgármester ur! Ezt a kardot és 
ezt a rendjelet hagyja nálam reggelig. A 
megváltó születésének ünnepén hadd le
gyen még nálam. Olyan nehéz tőlük egy 
pillanat alatt elválni. 

A polgármester eltávozott. A kardot és 
a rendjeleket ott hagyta az öreg kapi
tánynál. 

Ebéd után elsötétedett az ég. Sürü 

szökött el s tagadta meg apját és apja ne
vét. És a becsülettel végig harczolt hosszú 
életnek minden keresményét e nap rabolta 
el. Oh az öreg kapitány sokat szenvedeti 
egy év óta — de legtöbbet ma. Haja és 
bajusza ősz volt már és többé nem fekete. 
Csak Erzsike tartá benne a lelket. 

Már rég elmúlt éjfél és az öreg kapi
tány még mindig fön járkált a szobában. 
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A kis Erzsike egy nyoszolyán aludt moso
lyogva. Az öreg kapitány meg-megállt 
előtte és nézte örömmel és gondolta borza
lommal, ha a szegény gyermek most künn 
Tolna a fagyon... 

Néha-néha nagy zúgás tölte be a há
zat. Künn viharzott a hóförgeteg. Üvöl-
-tött a szélvész és a fák csikorogtak súlyos 
ieze alatt. A vihar beorditott a kémé-
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tig ülve maradt. Megint fölkelt és ment 
előre. 

Elérte a temetőt. A temető keresztfái 
telvék valának a tél fekete madaraival. 

Mikor a koldus befordult a temetőbe, 
minden fekete madár felröppent ülőhelyé
ből és csúnya károgással átrepültek a ka
zalokra. 

A koldus nem vette azt észre. Leha-

gény koldusgyerek jön az utczán, ala
mizsna nélkül el ne ereszd. 

A lányka egy karajkenyeret s egy kis 
maradéksültet vett kis kezébe s várta a 
koldus gyereket a kapunál. 

A koldus gyerek elvette a kenyeret és 
a sültet, de nem ment tovább, hanem be
fordult az udvarra. Az öreg kapitány szo
baajtaja előtt állt a pitvarnak egy kőosz-

MARCRERE 
belügyminiszter. 

POTHUAU Tengernagy, 
tengerészetügyi miniszter. BOREI. tábornok, 

hadügyminiszter. 

BARDOUX, 
közoktatásügyi miniszter Waddington 

külügyminiszter 

DuFAuRE, 
elnök- és igazságügyi miniszter.. 

Freycinet 
közmunkaminiszter. 

T E I S S E R E N C DE BORT, 
kereskedelemügyi miniszter.. 

nyen s vaserővel rázta az ajtókat és abla
kokat. 

Az országúton egy koldus vánszorgott 
a város felé. Öltönyének foszlányai rep
kedtek a szélben. Mezítelen lábát véresre 
vagdalta a jéggöröngy. Arczán végig folyt 
•és végig fagyott könye. 

A vihar vissza-visszalökte. De ő mégis 
•előre ment. Néha elesett és egy pillana-

LEON SAY, 
PÉNZÜGYMINISZTER.. 

AZ UJ FRANCZIA MINISZTÉRIUM. 

nyatlott egy sírkő mellé és sírva és zo
kogva és görcsös fuldoklással csókolta azt 
a sirkövet. 

Az öreg kapitány a reggeli szürkület
ben kiment a kapu elé és végigtekintett 
az utczán. A temető felől nagy mesz-
szeségben egy koldust látott háza felé 
jönni. 

— Lányom, szólt Erzsikéhez, egy sze-

lopa s a koldusgyerek ez oszlop mellé 
támaszkodott. 

Erzsike bámult. Bement az öreg kapi
tányhoz. 

— Kedves bácsi, az a szegény koldus 
nem akar elmenni és nem szól semmit. 
Itt áll az ajtóban. 

Az öreg kapitány a nyitott ajtóból 
reárivalt a koldusgyerekre. 
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— Mit ácsorogsz itt ? Megkaptad a 
magadét, eredj tovább! 

A koldus gyerek felsikoltott: 
— Apám! 
És arczra bukott az öreg kapitány 

előtt, keresztül a nyitott ajtó küszöbén. 
Az öreg kapitány felordított mint a 

Bebesült vad. És két kezével belemarkolt 
ősz bajába és meredt szemekkel nézte a 
nyomorult koldusnak mezítelen, jégseb-
zette, vonagló termetét. 

És berohant a szobájába mint a villám 
és két kezébe fogta rendjeleit és régi 
kardját. 

És régi kardját megsuhintva, a rend
jelekkel együtt kilöké azt az utczára. 

És lehajolt a koldushoz és fölvette 
ölébe, bevitte szobájába és sirva csókol
gató : t 

- Édes fiam! Édes fiam ! 

Francziaország uj miniszterei. 
Francziaország még a nemrég múlt na

pokban is azon a ponton állt, hogy erős kon 
knrrencziát csináljon a keleti kérdésnek, mely 
mai napság egyeduraságot látszik gyakorolni 
az európai közfigyelem fölött. Az államhatalom 
kétlegnevezetesebb ágát, a törvényhozó és végre
hajtó hatalmat komoly összeütközésben láttuk 
egymással közel egy óv óta. Midőn a monar
chikus irányhoz szitó kormányt kisebbségben 
hagyta a köztársasági nemzetgyűlés, s midőn 
e miatt a kormány, a szenátus beleegyezésével 
május 16 án feloszlatta az őt támogatni meg
szűnt törvényhozó kamarát s uj választásokat 
rendelt el, mind élesebbé és élesebbé vált az 
ellentét a nemzet kormánya és a nemzet kép
viselete között s már-már előre veté árnyékát 
a szomorú katasztrófa, midőn a nemzet a köz
társaságot megbuktatni szándékozó kormány 
minden erőlködései daczára újra köztársasági 
többségű nemzetgyűlést választott magának. 
Mac-Mahon, a köztársaság és végrehajtó hata
lom feje, ki valódi fejedelmi jogokat gyakorol, 
csak azzal a különbséggel, hogy az ő uralma 
ha1 áridőhöz van szabva, a kormánynyal tartott 
8 rendelkezett az ország fegyveres ereje fölött, 
— a nemzetgyűlés pedig joggal hihette magát 
egész Francziaországnak s annak nevében be- j 
szélt és határozott. 

így álltak a dolgok heteken keresztül, mely 
idő alatt sokféle kísérlet történt az országot 
veszélylyel fenyegető ellentét kiegyenlítésére, 
mely ha komoly összeütközésre kerül, épugy 
lángba borithatja Európát nyugat felől, mint 
a hogy az már ugy is ég kelet felől, s a törté
netben ama páratlan jelenségnek lehettünk 
volna megélői, hogy támad a keleti kérdés mel
lett egy nyugati, mely utóbbi végső következ
ményeiben semmi esetre nem lett volna kisebb 
horderejű, mint az előbbeni, a mint annak pél
dáját a nagy franczia forradalomban láthattuk, 
mely a földrengés elementáris erejével rázta 
meg az egész világot. 

De midőn már államcsínyt, forradalmat, 
nemzet és katonaság összeütközését, utczahar-
czot és barrikádokat mind csak idő kérdésének 
tekintettünk: mondhatni az utolsó pillanatban 
győzött a nagy felelősség érzete a köztársaság 
fején s Mac-Mahon a helyett, hogy vérbe-tüzbe 
borítva az országot, a polgárokra eresztené a 
fegyveres katonát, s hadat üzenjen Franczia
országnak, a nemzetnek néhány trónkövetelő s 
udvaronczai kedveért, — meghajolt végre a 
nemzet akarata előtt, elbocsátá köztársaság
ellenes kormányát, s több meghiúsult kísérlet 
után sikerült végre oly kormányt alkotnia, mely
nek tagjai a köztársasági érzelmű többség kebe
léből vétetvén, a nemzetgyűlés támogatására is 
bizton számithat, legalább addig, mig a több
ség szellemében fogja keresni működése főtá-
maszát. 

Az uj minisztérium tagjainak arczképeit 
mutatjuk be ez alkalommal olvasóinknak, ne- i 
hány vázlatos életrajzi adatot csatolván mind- j 
egyik mellé, akkorra tartván föl az egyes ! 

miniszterek életirati és jellemrajzi bővebb is- ; 
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mertetését, ha azok egyikét vagy másikát az 
események netán jobban az előtérbe helyezik. 

A kormány elnöke s egyúttal igazságügy
miniszter már ismert parlamenti múlttal biró 
egyéniség, kinek hazája ujabb történetében már 
eddigelé is jelentékeny szerep jututt. Dufaure 
Gyula Armand Szaniszló még a múlt század 
gyermeke. 1798. decz. 4-én született Saujonban 
Alsó-Charent megyében. Parisban végezte a 
jogot s mint ügyvéd Bordeauxban települt meg. 
1834-ben választatott először képviselővé Sain-
térben s az is maradt egész 1839-ig, mikor is 
közmunkaminiszter lett. Az 1848 és 1849-ikóvi 
mozgalmas időkben Cavaignac alatt ö állt a bel-

| ügyek élén mint köztársasági miniszter, mely a 
legfontosabb állások egyike, Francziaországban 
még inkább, mint más államokban. Az állam
csíny után a magánéletbe vonult. Ugyanazon 
évben (1851) az akadémia tagjává válasz
totta. A franczia-német háború után öt kerület
ben választatott képviselővé. 1871 február 14-től 
egész 1873 május 14-éig igazságügyminisz
ter volt, 1875 ós 76-ban pedig pecsétőr. Legújab
ban, 1877 decz. 13-aóta újra igazságügyminiszter 
s egyúttal a minisztertanács elnöke. 

Waddington a külügyek minisztere. A köz-
okatási ügyet kellett volna elvállalnia, ezt azon
ban Dufaure Bardouxnak szánta. így került a 
külügyek élére, mely állás, a keleti kérdést és 
az esetleges pápaválasztást tekintve, ez idő3ze-
rint a legfontosabb. Az uj külügyér, mint neve 

\ is mutatja, angol származású s csakugyan brit 
nevelésben is részesült. 1826-ban született Pa
risban, s leginkább régészeti és éremtani tanul
mányokkal foglalkozott, melyek kedveért na-

! gyobb utakat is tett Kis-Azsiában, Német- és 
Angolországban. B téren szerzett kitűnő isme
retei folytán lett a franczia akadémia tagja. 
Francziaországban nagy birtokai vannak, mégis 
csak 1871-ben lett képviselő. Eleinte a jobb
középen ült, vagyis a mérsékelt monarchisták 
között, később azonban szívvel-lélekkel aThiers 
politikájához csatlakozott, s közoktatásügy mi
nisztere lett és az Í3 maradt Thiers bukásáig, 
a mikor aztán a balközépi képviselők között 
foglalt helyet. 1876-ban szenátor lett Aisne-
megye részéről, majd a Jules Simon kabinetjé
ben újra közoktatásügyi miniszter egész 1877 
május 16-ig. 

A belügyi tárczának, mint érintők, Fran
cziaországban sokkal több jelentősége van 
mint más országokban. A republikánus és mo
narchikus áramlatok ide-oda hullámzása teszi 
azt megfoghatóvá; a republikánus belügyérek 
azon vannak, hogy a köztársaságot, annak szel- j 
lemét ós intézményeit megszilárditsák, — a 
monarchikus érzelműnek épen az ellenkező 
a czólja s abban fáradozik, hogy a nemzetet 
a monarchia iránt tegye fogékonynyá. így 
aztán a belügyi tárcza egy-egy ily változása 
nem csak személy- vagy pártcserét jelent 
itt, mint oly országokban, a hol a pártok az 
államforma alapelveire nézve egyetértenek, de 
egész rendszerváltozást, mely a hivatalnokok 
ezreinek elbocsátásával ós mások kinevezésével 
áll kapcsolatban, s igy a franczia belügyér ez-
időszerint nem csupán a beligazgatás feje, ha
nem egyúttal organizátor is. 

E tárcza az uj kabinetben Marcére Gyulá
nak jutott, ki 1828 ban Domfrontban született. 
Caenban végezte jogi tanulmányait s 1850-ben 
az igazságügyminiszteriumban nyert alkalma
zást. Soissonban, Arrasban, St. Polban állam
ügyész volt, később törvényszéki ülnök Aves-
nesben, majd Douaiban. 1869-ben és 70 ben 
két röpiratával vonta magára a figyelmet s 
ekkor megválasztatott Nordmegyében képvise
lőnek. 1876-ban a belügyminisztériumban foga
dott el állomást, mint államtitkár, Bicard bel
ügyminiszter halála után pedig ennek utódja s 
belügyminiszter maradt egész a Jules Simon 
minisztériuma megalakulásáig. Mielőtt hivatalt 
vállalt, elnöke volt a nemzetgyűlés balközépi 
pártjának. 

A pénzügyi tárczát Say León vállalta el, a ! 
közgazdaság terén a legismertebb nevű francziák 

j egyike. 1826-ban született Parisban. Nagy elő-
• szeretettel foglalkozott a politikai gazdaság

tannal, s korán belépett a „Journal des Dé-
bats" szerkesztőségébe, melynek tulajdonos
társa is lett, nőül vévén a lap igazgatójának, 
Bertinnek leányát. 1873-ban képviselőnek vá-
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lasztatott Seine-et-Oise és Seine megyében, s 
ez utóbbi mandátumával lépett a törvényhozó 
testületbe. Thiers elnöksége alatt Seine megye 
prefektje lett Jules Ferry helyett s ez állásában 
több hasznos reformot tudott behozni az igaz
gatás terén. 1874-ben kineveztetett pénzügy
miniszternek , mely hivatalát május 24 ig 
viselte; 1875-ben márcz. 10-én újra pénzügyér 
lett és szenátornak választatott, de pénzügyér 
maradt Dufaure és Jules Simon kabinetjében, 
egész ez utóbbinak visszalépéséig ez év május 
17-ikén. E szerint ő a pénzügyi tárczát már 
harmadszor viseli. 

A hadügyminiszter Borel tábornok. Egyike 
ama tiszteknek, kik Algírban való hosszas tar
tózkodásuk alatt képezték ki magokat. Borel 
1854 óta csaknem szakadatlanul Mac-Mahon 
tábornagy hadsegéde volt, s részt vett a krimi, 
kabyl ós olasz hadjáratokban. A franczia-német 
háborúban a vezérkar feje volt s Aurelle de 
Paladines tábornokkal ö nyerte meg a coul-
miersi csatát. A párisi commune kiütésekor a 
párisi hadsereg vezérkarának lett feje, majd a 
12-ik hadosztály parancsnoka. Borel 1819-ben 
született Faujeauban Audemegyében. Sem a 
képviselőháznak, sem a szenátusnak nem tagja. 

Pothuau altengernagy lett a tengerészet és a 
gyarmatok minisztere, mely tárczát már Thiers 
alatt is viselte. Mint a balközép hive, jelenté
keny részt vön a képviselőház és a szenátus 
vitáiban. Mint te igerész nagy hirben áll s a 
háború alatt ő volt a középtengeri hajóhad 
parancsnoka. Paris ostroma alatt a déli erődö
ket őrizte. Szolgálatait a tengerészet körül áta-
lánosan elismerik. Pothuau 1835-ben született 
Martinique szigetén. Ez idöszerint életfogytig 
megválasztott szenátor. 

Bardoux, a közoktatás és vallásügy minisztere, 
a legátalánosabb tiszteletben részesülő állam
férfiak egyike. Ügyvéd, majd a Puy-de-Dome-
megye tanácsának elnöke, később, Dufaure má
sodik minisztériumában igazságügyi államtit
kár volt. Tiszta jelleme, mérséklete és alapos 
ismeretei mindenütt megszerezték számára a 
tiszteletet. Mint a közoktatási és vallásügyek 
előadója kitűnt a kényes ügyekben tanúsított 
finom tapintata által Az engesztelődés és kibé
kítés munkájában a nemzetgyűlés és Mac-Mahon 
között nagy segítségére volt Dufaurenak. Cler-
montban született 1830-ban. 

A közmunkák minisztere Freycinet lön, a ki 
mint kitűnő bányamérnök szép hirnek örven
dett eddig is. 1828-ban született Foixban. 
1864-ban Tarn-et-Garonne megye kormányzó
tanácsosa lett, 1870. szept. 4-én pedig prefektje, 
de csak kis ideig, mert átvette Toursban a had
ügyi igazgatás vezetését. A nemzeti védelem 
munkájában jelentékeny szerepet játszott, mint 
a hadügy delegátusa. Freycinet a szenátusban 
a hadsereg igazgatására vonatkozó ügyek elő
adója. 

A földmivelés- és kereskedelem-ügy minisz
ter Teisserenc de Bort, 1814-ben született Chá-
teaurouxban. Az egykori „Ecole polytechnique" 
növendéke, melyből 1835-ben került ki, mikor 
is átvevé a dohányügy igazgatását, majd később 
a vasutak szervezésére vonatkozó munkálato
kat. Ennek következtében több nevezetes kül
detésben járt Angliában, Németországban ós 
Belgiumban. 1852-ben a lyoni vasút igazgatója 
lett. Politikai pályára 1846-ban lépett, midőn 
is Hérault megyét képviselte a nemzetgyűlés
ben, azonban visszavonult, hogy egészen a köz
igazgatás ügyének szentelhesse idejét. Csak 
1871-ben lett újra képviselő Haute-Vienne 
megyéből. Thiers a kereskedelemügyi tárczával 
bizta meg, melyet 1873 máj. 24-éig vezetett. 
1876 ban Haute-Vienne megye szenátorrá vá
lasztotta, midőn is a földmivelós- és kereske
delemügy vezetését bizták reá, seztvitte 1877-ig. 

Ezekből alakult az uj franczia kabinet. 
A közpályán mind ismert nevű jelentékeny 
emberek s csak kettő van köztük, a ki még 
ekkoráig miniszteri tárczát nem viselt: Borel 
tábornok és Bardoux, de a kiket Francziaország 
államférfiai között szintén jelentékeny hely illet 
meg, — igy hát nem hiu a remény, hogy az uj 
kormány mérsékletének és tapintatának végre 
is sikerülni fog a köztársaságot Francziaország
ban szilárdabb alapra f iktetni, mint a milyenen 
ez ideig nyugodott. 

52. K Í H . 1877. xxiv. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI ÜJSÁG. 827 

Ozmán pasa, mint hadvezér. 
Most, midőn alkalmunk nyilik bemutatni 

a plevnai hőst, a mint katonáitól környezetten 
földsánczai egyikének tetejéről vizsgálja az orosz 
csapatmozdulatokat, nem tehetjük, hogy róla, 
mint hadvezérről, néhány sorral meg ne emlé
kezzünk. 

Alkalmat erre a német hadászati szakírók 
közleményei szolgáltatnak. A mióta a né
met hadaknak Francziaországot legyőzni sike
rült, azóta a németek megszokták, hogy a stra
tégia és hadi taktika mezején magoknak való
ságos pápai csalhatatlanságot tulajdonítsanak 
s azt híreszteljék magok felől, hogy ők e két 
véres tudománynak fölülmulhatatlan nagymes
terei. Nem hitték, hogy e téren még valamit 
ők is tanulhatnak s még kevésbbé, hogy épen 
egy barbár töröktől, a ki nem a berlini szakis
kolákban szerzé katonai ismereteit. , 

Most szégyenkezve beismerik. 
A franczia háború, — mondják, — minket 

is megtanított arra, hogy a kézi fegyvereken, 
ágyutelepeken, szabályozott élelmezésen, kitűnő 
szervezeten és katonai képezésen kivül is van 
valami, a minek a háborúk sorsának eldönté
sére ép oly befolyása lehet, mint az emiitett 
szakok akármelyikének. És ez a víárkok, sán-
ezok, földhányások s ezzel együtt a földerődök 
alkalmazása nem csupán az ostrom, — hanem 
a sikmezőn vívott háborúban is. Németország 
e háború után megkétszerezte sánczkészleteit. 
De tiz nap alatt várat varázsolni elő a puszta 
földből, onnan érzékeny csapásokat mérni az 
ellenségre s aránylag csekély erővel hónapo
kon át lekötve tartani az ellenség haderejének 
zömét és megbénítani minden jelentékenyebb 
akczióját: arra most tanította meg Európa tak
tikusait Ozmán pasa. 

Valóban a török vezér bámulatos mivele-
teinek sikerült fölvetni azt az eddig senki által 
nem vitatott kérdést, megvan-e az állandó várak
nak az az értékük, a melyet nekik tulajdoníta
nak? Egy ily állandó, a hadi tudomány mai 
kívánalmai szerint épült erősség előállítása rop
pant összegekbe és nagy időbe kerül. Mindig az 
ellenség választásától függ, meg akarja-e azt 
támadni vagy nem akarja. De akár akarja, akár 
nem akarja: helyőrséget tartani benne minden
esetre kell, még pedig annál tekintélyesebbet, 
minél fontosabb és nagyobb kiterjedésű az erős
ség s az a helyőrség sokszor az egész hadjárat 
folyama alatt itt kénytelen vesztegelni s elvo-
natik a működő hadsereg létszámától, melynek 
pedig talán túlsúlyt s ezzel döntő győzelmet biz
tosithatna. Azonfelül egy ily vár egy helyhez 
van szegezve s nem mindig alakulnak ugy a 
hadmozdulatok, hogy jelentékeny hasznát le
hetne venni, ugy hogy gyakran van oly hely
zetben a hadvezér, mikor azt kénytelen óhaj
tani, bárcsak valamely vár más helyen állana. 
S menyibe kerül még az ily kész vár fenntar
tása is. 

A földvárnál, melynek egyik kitűnő mutat
ványával Ozmán pasa szolgált az elámult világ
nak, mind nincsenek meg e hátrányok. Felál
lítható ott, a hol az aktuális helyzet leginkább 
megköveteli, akkor, mikor arra legkedvezőbbek 
a viszonyok, aránylag csekély eszközökkel s a 
váraké mellett egészen elenyésző költséggel. 
Alig kerül egyébbe, mint a rá fordított munka
erőbe, mely úgyis felhasználatlanul veszne el 
különben. Ha van élelmezési terrénuma és 
hadműveleti alapja, honnan hadiszereit magá
hoz vonhatja, ugyanazt a szolgálatot teszi 
meg, a mit az állandó várak, de még nyomaté
kosabban, mert oly helyen állitható fel, a hol 
az ellenségnek legtöbbet árthat. Az ily vár szi
lárd, — mutatja Plévna, melynek sánczain alig 
volt a muszka golyóknak észrevehető nyoma. 
Ahhoz járul az a tapasztalat, hogy a katona a 
saját kezével emelt vódműveket nagyobb el
szántsággal, mondhatni szeretettel védi, mint 
a melyet készen kap. Tudva azt, hogy csak idő
höz kötött értéke van s csak arra nézve van 
értéke, a ki emelte: szorongattatás idején oda 
hagyhatni. Az ellenség nem nyert vele sokat, a 
védő helyőrség pedig sik mezei táborrá válha-
tik újra s más sereggel egyesülve onnan intéz
het támadást, a honnan alig várják. Vagy visz-
szavonulván, más kedvező helyen emelhet az 
ellenség útjába Plevnákat, melyeknek ostrom
zárolási munkáját az ellenségnek újra egészen 
élűiről kell kezdeni. 

Bizony Plevna nagy szöget ütött a sztra-
tégák fejébe s Ozmán pasa egy oly tapasztalat
tal gazdagitá a hadi történetet, mely eddigelé, 
ily jelentőségben legalább — nem volt isme
retes. 0 mutatta meg, hogy a puska, szurony, 
golyó mellett még egy más, azokkal egyenrangú 
hatalmas kézi fegyver is van: az ásó és kapa. 

A népek gúnynevei. 
A népek és nemzetek tökéletesen hasonlitnak 

egyes emberekhez abbeli tulajdonságukra nézve, 
hogy egymást szeretik gúnynevekkel illetni. Ha 
mind elő akarnók számítani ama gúnyeveket, 
melyekkel a különböző népek egymást felru
házták s e gúnynevek okát és eredetét is meg 
akarnók magyarázni, közleményünk nagyon 
túlhaladná a rendes hírlapi czikkek szokásos 
terjedelmét. Ez alkalommal tehát főleg oly 
gúnyneveket gyűjtünk össze, melyek az illető 
népekre az általuk leginkább kedvelt, hogy ugy 
mondjuk : nemzeti ételekről s ama foglalkozá
sokról ragadtak, melyeket azoknak megszerzése 
vagy előállítása megkíván. Könnyű belátni, 
hogy ez a tér nagyon kedvező a néphumor és 
gúny fejlesztésére, s tömérdek anyagot nyújt 
a tréfára és gi'inyolódásra. 

A különböző népek életmódját, szokásait 
és szellemi életét t mulmányozók előtt bizo
nyára feltűnhetett ama különös szokás, hogy a 
népek saját népies vagy nemzeti bolondjaikat 
többnyire kedvencz ételeikről nevezik el; bi
zonyság erre a németek Hanswurstja, a hollan
dok Pickelháringje, az angolok Jack Puddingja, 
a francziák Jean Potage-ja ós némileg a mi 
Kukoricza Jancsink, Borsszem Jankónk stb. is. 
Az olaszok Marone nak nevezik népies bohócz 
alakjokat, minthogy a gesztenye (marone) ked
vencz ételök; marone nálok eszelőkös, ostoba 
embert jelent. Az oroszok saját bolondjukat 
„Iván Kapusta" (Káposzta Jancsi) név alatt 
szokták emlegetni, de ez elnevezés nincs átalá-
nosan elterjedve Oroszországban. A hülyéket 
ós együgyüket az oroszok Lapshá-nak (gom-
bócz), a németek Grützkopfnak, az olaszok 
Bigolone-nak (ettől: bigoli, nagy gombóezok), 
Gnocco nak (gölődény) és Puccone-nak (tökká
poszta fő) is nevezik. Az orosz a kövér nőt 
Lepjschá-nak (fánk) nevezi. A törökök a tatá
rokat „angolnaevőknek" csúfolják. 

Belgiumban majd minden városnak van 
gúnyneve, azonban legvastagabban kijutott sze
gény Mecheln-nek, mint a mely város már igen 
régtől fogva nem közönséges ostobaság hírében 
áll. „Gaudet Mechlinia stultis" —„Mecheln meg 
van áldva ostobákkal." Hogy az ostobaság híre 
miért ragadt épen Mecheln lakóira, erről vala
mint a többi városok gúnyneveiről is legfeljebb 
az illető vidékek mondái adhatnának felvilágo
sítást. Ugyancsak Belgiumban Ostende lakóit 
mustár-evőknek, Dünkircken lakóit tengerinyul-
evőknek, Dixenüde lakóit vajevőknek, a niew-
portiakat tőkehal-evőknek, Belle és Laerne lakóit 
sajtcsináloknak és libapásztoroknak gúnyolják. 

Legtöbb adat áll rendelkezésünkre az orosz 
gúnynevekről, melyek Dalj W.-nek „Az orosz 
nép közmondásai" czimü könyvében talán majd
nem mind föltalálhatók. 

muszkák faggyú-gyertyát esznek Hogy a muszkák faggyú-gyertyát 
és pálinkát isznak hozzá, erre mi felénk is sokan 
hiszik, sőt a köznép — hihetőleg tapasztalásból 
— meg is van róla győződve. Hanem ugy lát
szik, hogy az oroszok e hiedelemért főleg a 
németekre haragusznak, mert azokat legtöbb 
gúnynévvel illetik. Elnevezik őket Kartoshkák-
nak (burgonyaevő), kolbászevőknek, füstölteknek 
és szosziszkáknak (kolbászkák) stb. Az oroszok
nál még igen sok más nemzetközi gúnynév is 
van, de minthogy azok nem az ételre és italra 
vonatkoznak, ezúttal mellőzzük. Hanem annál 
több oly gúnynévre találunk az oroszoknál, 
melyekkel a különböző néptörzsek és különböző 
városok lakói egymást kölcsönösön megtisztelik 
s melyek egyik vagy másik néptörzsnek vagy 
község lakóinak nem csupán kedvencz ételeit, 
hanem életmódját és foglalkozását is pajzánul 
kicsúfolják. Igy volt ez nálunk is a czéhek virág
zásának idejében; a különböző czéhekhez tar
tozó mesteremberek nagyon szerették egymást 
gúnyolni. 

Oroszország régi fővárosáról, a „szent" 
Moszkváról, azt szokták mondani, hogy „kalá
csáról híres". A kalács, vagy csupán a fehér buza-

kenyér is nagy dolog és nagy ritkaság az orosz 
köznép előtt, mely csak fekete rozskenyérrel ól 
s kalácsot vagy fehér kenyeret csak ünnep napo
kon vagy más nevezetesebb alkalmakkor lát. 
Kosszomaroff tanár szerint (a ki különben azt 
állítja, hogy a rozskenyér az oroszoknak eleitől 
fogva inkább Ízlett) a fehér kenyér oly ritka 
tünemény az orosz paraszt házában, hogy egé
szen közmondásossá lett. Például egyik orosz 
közmondás igy hangzik: „Még kalácscsal sem 
tudnád elcsábítani." A Moszkváról fentemiitett 
példabeszédnek különböző változatai vannak. 
Például: „Moszkva menyasszonyairól, harang
jairól és kalácsairól híres." E két közmondás
ban Moszkva — „Oroszország szive" — nincsen 
kigúnyolva, de vannak olyanok is az oroszok
nál, melyek a rnoszkal jókat, Moszkva lakóit nem 
nagyon kímélik. Például: „Barátkozzál össze a 
moszkvaival, de a kezed mindig kardodon le
gyen." — „A moszkaljnak vágd le a kabátja 
szárnyát, de aztán szaladj!" — Ilyen és éhez 
hasonló gúnyos kifejezések nagyban divatoznak 
Moszkváról a kis ós nagy oroszoknál, de nem 
lehet tudni, hogy azok a szent városnak egykori 
politikai túlsúlya következtében támadtak-e, 
vagy pedig más okokból. Ugy látszik, hogy e 
mondások ujabb eredetűek s hihetőleg annak az 
óvatosságnak jés bizalmatlanságnak köszönhe
tik létrejöttüket, a melylyel átalán véve a 
vidékek a nagyvárosiak iránt viseltetni szoktak. 

A Krim lakóit az orosz „heringkereske-
dök"-nek vagy „heringevők"-nek,a szmolensz-
kiakat „bornyuevők"-nek, a vjazmaiakat „bó-
lessütők"-nek vagy „bélesevök"-nek gúnyolja, 
s Vjazma városáról azt mondja, hogy „egészen 
bélesbe vagy rétesbe van sülyedve" — e város
ban ugyanis kitűnő rétest ós bélést sütnek. 
„Asztrachánban még a tehenek is halat esz
nek." „Krim lakói—rothadásnak indult herin
gek." E két közmondás a Kaspi- és Fekete
tenger s a beléjök szakadó nagy folyók partjain 
nagyban űzött halászatot akarja kigúnyolni. 
„Vologda lakói egy bornyut patástól megettek." 
Tehát a vologdaiak szeretik a bornyuhust. 
„A kargopoliak sajtevők." Egy szóval Orosz
országban kijut a gúnyból minden vidék lakói
nak kedvencz ételökórt. Nem szükség erre 
több példát felhoznunk sem Oroszországból, 
sem a többi államokból. Magunk is tudhatjuk, 
hogy az efféle gúnyolódásoktól a mi népünk 
sem idegenkedik. 

Sámi Lajos. 

SERVADAC HECTOR 
KALANDOS VÁNDORLÁSA A NAPRENDSZEREN ÁT. 

VERNE GYULÁTÓL. 
MÁSODIK RÉSZ. TIZENHETEDIK FEJEZET. 

Ismét a földön. 

A föld, mintha esni látszott volna a Gallia 
felé, esni reájok, az ég tekintélyes részét fog
lalta el láthatárukból. Élénken megvilágítva a 
nap rá eső sugaraitól, oly közelből, mely a hold 
közép távolának csak felét tette, s az is percz-
ről, perezre óriási gyorsasággal kisebbedet, tizen
hat mérfölddel minden másodperezben, — jól 
meg lehetett különböztni felületén különbsé
geit. A setótebb részek a napsugarakat jobban 
elnyelő tengert, a világosabb foltok a száraz 
földet mutatták; mig a felül úszó, lebegő, bon
takozó szürke és fehér foltok a föld légköré
nek felhői voltak. Perczről perezre világosab
ban kivehetőkké váltak a tenger és száraz kör
rajzai, s a földön kivülről ember által ily nagy 
távolból még soha nem látott dicső látvány 
tárult fel szemeik előtt, 

— Európa! 
— Oroszország! 
— Francziaország! kiáltottak fel egyszerre, 

Procop hadnagy, Timaseff gróf és Ser vad ac 
kapitány. Ott bontakozott ki bámuló szemeik 
előtt a föld előttök ismeretes részének egész 
ábrázata. Anglia, mint egy nyugot felé lépdelő 
lady, redős ruhája uszályával, feje szigetek dia
dómjával koronázva. A Skandináv félsziget, egy 
nyugvó, felséges oroszlán, hátgerinczén vé^ig 



828 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 
52. BZÍM. 1877. xxrv. BVFOMAM. 

nyúló hegysorával, mintha lesből akarna a gya
nútlan Európára ugrani. Oroszország, az északi 
óriás jeges medve, fejével Ázsia felé fordulva, 
karmait Törökország nyakába vágva. Ausztria 
egy összehúzódó, magában doromboló macska, 
nyugtalan éber álomban. Spanyolország, mint 
egy kibontott zászló, lengedezve a tengeri szel
lőben. Törökország, mint egy berzengő ka
kas, egyik karmát Kis-Ázsiába, a másikat Görög
országba vágva. Olaszország, a fényes lovag
csizma, mely lábujjhegyével Szicziliát ragja fel. 
Poroszország, óriás bárd alakjában, Európa 
kebelébe vágva. Végre Francziaország, erőtel
jes szobor-törzs, szivében Parissal 

Mindnyájan bámulva szegezték rá szemei
ket, csak egyedül Palmyrin Eosette nem. Ő most 
is csak Galliát nézte, mely messze elmaradt 
alattok, ós nem tudott kibékülni a gondolattal, 
hogy el kelljen válnia tőle, saját birtokától! 

Procop hadnagy, kezében a cronometer órá
val, a perczeket és másodperczeket számlálta. 
A katlan, időről időre intésére megújított tüzé
vel, egyenlő magasságban tartotta a léghajót a 
Gallia fölött. 

Átalában keveset beszéltek; annál 
többet gondolkoztak. Eljutnak-e földre ? s 
mikép? szárazra esnek- e s nem zuzód-
nak-e menthetetlenül össze? Vagy az 
óczeánba — s lesz-e e ott esetleg hajó, 
mely kimentse a hullámokból? 

— Két óra, negyvenkét perez! jelzé 
Procop hadnagy az időt, az átalános csend 
közepette. 

Még öt perez s harminczöt másod-
percz, s a földdel való végzetes találkozás 
bekövetkezik. Alig voltak már ötezer mér
földnyire a földtől. 

Procop hadnagy most észrevette, 
hogy a Gallia rézsútosan s nem függőle
gesen közeledik a földhöz. A planéta és 
az üstökös nem ugyanazon egy vonalon 
haladtak. De ha a föld vonzása mégis 
erőt venne a kisebb égi testen — s ők 
hanyatt homlok esnének rá! Emiékök, 
élményök, tapasztalásaik, nevök, mind el
veszne-e örökre ? 

Nem! Servadacnak egy gondolata tá
madt. Jegyzőkönyvéből egy lapot szakított 
ki, rá irta a Gallia és saját s útitársai ne
vét, s aztán elkérte a kis Ninától a kebe
lében rejtegetett postagalambot. A leányka 
gyöngéden megcsókolta azt s átnyújtá 
Servadacnak. Ez egy selyem szállal nya
kára erösité a levelet s elbocsátotta azt a 
légbe . . . . A galamb, kerengve kissé, 
alább szállott a léghajó színvonalánál s 
nyugodtan röpködött köröskörül. 

Még két perez s még kétezer mérföld távol
ság. . . A két csillag háromszor akkora sebesség
gel rohant egymásnak, mint a minő a föl
det hajtja az ekklipitikán. Szükségtelen meg
jegyezni, hogy a csónakban ülök mit sem érez
tek ez őrületes gyorsaságból, együtt haladván 
a Gallia légkörével. 

— Két óra, negyvenhat perez! — monda 
Procop hadnagy. 

Csak ezer mérföld volt már a föld távola ; 
majdnem az egész láthatárt befogó óriási ernyő
nek látszott az, mintha reájok akarna borulni. 

— Két óra, negyvenhét perez! — monda 
még egyszer Procop hadnagy. 

Még csak harminczöt s hat tized másod-
percz volt hátra; s egyre növekedő, másodper
czenként százhúsz mérföldnyi sebesség! 

Egyszerre óriási rezzenéB volt érezhető. A 
galliai légkör érintkezett, átáramlott,egyesült a 
föld légkörével s magával ragadta amongolfiert 
is, mint a Niagara zuhataga egy kis falevelet. 
Mindnyájan, önkénytelenül a csónak oldalába, 

a kötelekbe kapaszkodtak. Rémület, iszony, 
halálfélelem vett erőt rajtok. Elvesztették esz-

I méletöket. 
A két légkör összevegyülésóből roppant 

zivatar keletkezett. A gőzök összetódultak. 
Semmi sem volt látható, csak egy lobbanás s 
utána sürü gőztömegek. Egyszerre minden tá
masz elveszett az alábukók lábai alól. A földön 
találták magokat. Eszméletlenül hagyták el 
azt, eszméletlenül jutottak vissza is reá. 

A léggömbnek nyoma sem maradt. 
A Gallia pedig, rézsútos vonalban a földet 

alig horzsolva, repült tova a világűrbe s elve
szett a távolokba . . . 

Nyolcz óra volt reggel, mikor magokhoz 
tértek. A kontinensnek csaknem azon helyén 
találták magokat, Servadac és Ben-Zouf, a hon
nan ez előtt két évvel elszakittattak volt. 

Algiert, sőt Mo3tagenemet látták magok 
előtt. Csaknem hajlandók voltak, álomnak venni 
az egészet. Pedig alig lehetett azt véletlennek 
nevezni — hiszen két év múlva, a föld pályájá
nak ugyanazon pontján, ugyanazon másod-

Dicső LÁTVÁNY TÁRULT FÖL SZEMEIK ELŐTT. 

SERVADAC HECTOR VÁNDORLÁSA. 

perezben térvén vissza, természetes, hogy a 
föld ugyanazon pontjával kellé találkozniuk. 

Fél óra múlva Servadac és szolgája Mosta-
genembe értek. A mi leginkább meglepte : a 
város nyugalma, mely egészen hétköznapi arczát 
öltötte fel, mintha előtte való éjjel semmi olyas 
nem történt volna, mint egy üstökösnek a föld
del való találkozása. Ugy látszik az üstököst 
senki sem várta, s hogy elvonult az éjjel, talán 
észre sem vették. 

Az elsők, a kikkel a mascarai kapuban 
találkoztak, két tiszt volt a Servadac barátai 
közül. 

— Nini,Servadac! Hát hol voltál, megfog
hatatlan eltűnésed óta? — kérdezték. 

— Ha megmondanám, el sem hinnétek. 
Majd később beszélünk róla. 

Bár mint sürgették, nem akart többet mon
dani. Inkább ő kérdezősködött rég nem látó tt 
ismerőseiről. A többi közt a szép özvegyet is 
kérdezte, a kiért Timaseff gróffal párbajt kel-

i lett volna vivnia, s a kihez intézettrondeau-ját 
soha sem tudta befejezni. 

A szép özvegy azonban elunta a várako
zást eltűnt két széptevőjére, s — férjhez ment-
Ez volt a legokosabb a mit tehetett. Servadacofc 
ezzel mind a párbaj-, mind a vers befejezésének 
kötelezettsége alól feloldotta. 

Timaseff gróf mikor e hirt meghallotta,, 
nem kevésbbé örült annak, hogy bajtársával 
nem kell már megvívnia. Melegen szorítottak 
kezet, s örökre megpecsételték azt a barátságot, 
melyet két évi együttlét, a naprendszer egy 
kisded üstökösén, oly szilárd alapokra fektetett-

Másnap a Gallia-beli kisded telep tagjai 
szétoszlottak. Timaseff, Procop hadnagygyal és 
oroszaival hazájába indult. A spanyolok is haza 
mentek, dúsan megajándékozva a gróf által, 
kinek bőkezűsége biztosította őket a szükség és-
nélkülözós ellen. A gróf a kis Ninát is örökbe 
fogadta, s jövőjéről dúsan gondoskodott. Evek 
múlva a fiatal Pablo nejévé lön, kit viszont. 
Servadac neveltetett föl, s Francziaország egyik 
katonai intézetében képeztetett ki. 

Palmyrin Rosette könyvet irt élményeiről; 
de a tudós világ nem igen akart hitelt adni 

kalandos elbeszéléseinek. Ez még jobban 
boszantotta őt, mint az a fölötti bánat,, 
hogy miért nem lehetett ő Gibraltárban, 
hogy a Gallia elszakadt darabjával foly
tathatta volna útját a világűrben . . . . 

A mi Hakabut Izsákot illeti, mi
után a Hanza, s eddigi szerzeménye a Gal
lián veszett, Amerikába vándorolt — sze
rencsét próbálni. 

(Vége.) 

Egyveleg. 
A világ legészakibb távirda-állomásat az 

idén nyitották meg Norvégiának Gjesvár nevű 
helyén az Észa-fok (Cap Nord) közelében az: 
északi szélesség 71 -ik foka és 12 percze alatt. 

Orosz közoktatásügyi viszonyok A leg
újabban közzé tett orosz statisztikai jelenté
sek a roppant birodalom műveltségi állapo
tát igen szomorú színben tüntetik föl s e te
kintetben még a moszkvai kormányzóság sem 
képez kivételt, noha ez jó példával szeretne-
járni a többiek előtt. A moszkvai kormány
zóságnak egyik kerületében ma is csak 36 
falura esik egy iskola. Az egész kormányzó
ságban minden hat fiúgyermek és csak min
den huszonhét leánygyermek közül jár egy az; 
iskolába. Az olvasni és irni nem tudók száma, 
roppant nagy Oroszorországban. 

A tenta föltalálóját a khinaiak istennek 
nyilvánították, s a mennyei birodalom jám
bor lakói azt hiszik róla, hogy jegyzőkönyvet 
vezet az égben mindazon roszról, melynek 

véghezvitelére e hasznos folyadékot fel szokták hasz
nálni. Valahányszor valami nem helyes dolgot, 
eszmét, gondolatot vagy rósz tréfát leírnak, a tenta-
isten az általa vezetett jegyzőkönyvben nagy tenta-
folttal jelöli meg a gonosz szerző nevét. 

lapán háborúja. A keleti háború vérontásai közt 
csak kevés tudomást vett Európa azon háborúról, 
melyet Japán folytatott a satsuma lázadás elnyomá
sára. A háború az őszszel véget ért, s Japán győz
tes maradt. A lázadás elnyomása 44,628,098 dollár
került, és a lázadó fővezér Saigo szintén elesett. Azt 
hiszik, hogy megsebesülve nem tudott menekülni, 
mire barátja Murate Shimpashi levágta a fejét, ne
hogy a tábornok ellensége kezei közé jusson. Japáni 
szokás szerint az volna a legnagyobb Bzégyen a 
legyőzött tábornokra nézve. Egy a fölkelők szolgá
latában álló kuli elárulta a császáriaknak, hogy 
Saigo feje el van ásva s csakugyan rá is találtak, 
mivel Saigo hívei sietségükben ugy ásták el a fejet, 
hogy hajszálai kilátszottak a földbői. Az eltorzított 
fejet azután maga Eawaruma tengernagy mosta 
meg, ki ily módon akarta tiszteletét kifejezni egy
kori barátja iránt. 
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A kolozsvári műiparkiállitás. 
Régóta ismerem azon centripetális erőt, 

mely a tehetségeket az ország minden részei
ből Budapestre vonzza, nem egyszer sajnálkoz
tam, hogy ennek következtében az intellectua-
lis élet a megyékben mindinkább sorvad, s azért 
jól esett, midőn Kolozsvárit újra meggyőződ
tem, hogy a fővároson kivül is létezik egy köz
pont, hol egészséges szellemi mozgalom ural
kodik, a mágnások nem képeznek elkülönzött 
kört, a polgárság tiszta magyar, s a kollégiumok 
s az egyetem tanárai a városi társadalom ténye
zői közé tartoznak; mindezek emelkedettebb 
hangulatot adnak a társalkodásnak, ugy hogy 
ez nem kizárólag sporttal, színházzal, kártyá
val, politikával s pletykával foglalkozik. 

Mostani látogatásomnak azonban külön 
czélja volt. A jótékony nőegyesület műiparki-
állitást rendezett, melyet megvizsgálni hivata
los kötelességeimhez tartozik. Gróf Schweinitz, 
a Poroszországból Erdélybe szakadt derék főúr 
és Békésy, a „Kelet" szerkesztője a nőegyesület 
rendelkezésére álltak, s fáradhatlan munkás
sággal oly szép tárgyakat hoztak össze, minők 
Budapesten is feltűnést okoztak volna; még a 
szászok is hozzájárultak a kiállításhoz, mi külö
nösen gróf Schweinitz érdeme; Finály Henrik 
pedig az ismeretes régész és egyetemi tanár 
elég ügyesen rendezte a beküldött tárgyakat, 
az erdélyi múzeum oda kölcsönözött szekré
nyeiben, s még ott tartózkodásom alatt hozzá
fogott a katalógus szerkesztéséhez, hogy a rög
tönzött kiállításnak állandó emléke is maradjon 
s a régiségbuvár tudja, hol keresse a múlt szá
zadok jeles maradványait. 

Ismeretes, hogy a század kezdete óta meny
nyi ékszer jutott Erdélyből külföldi, de különö
sen magyarországi gyűjteményekbe, élőkön a 
magyar nemzeti múzeumba; most láttam azon
ban, hogy mind az csak egy része a kincseknek, 
melyek még mindig a régi erdélyi családoknál 
őriztetnek; pedig a kiállítás távolról sem volt 
teljes, csak néhány család volt fényesen képvi
selve : Radákné, Teleki Jánosné, Mikes Já
nos, a Jósikák, Wesselényiek, Kornisok éksze
reit hiába kereste az ember. Reméljük, hogy a 
mostani kiállítás fényes sikere ösztönözni fogja 
az erdélyi főurakat, hogy három-négy óv múlva 
ezt szélesebb alapon ismételjék, s képet adjanak 
nekünk az erdélyi fejedelmek udvarának fényé
ről. A mostani kiállítók közt különösen feltűnt 
a Teleki család: Domokosné, Miklósnó, Géza, 
Gusztáv, Károly, s különösen ifjabb gróf Sámuel 
oly gazdag sorozatát kölcsönözték ide az éksze
reknek, ezüst kancsóknak, kupáknak, serlegek
nek, billikomoknak, tányéroknak és tálaknak, 
hogy ezek nyomán is meg lehetni irni a világi 
ötvös mesterségnek illusztrált történelmét Er
délyben a XVI-ik századtól kezdve a XIX ikig. 

Miután a m. n. múzeum kincstárának meg
kezdett rendezése s a tavaly gróf Károlyi Alajos 
palotájában rendezett kiállítás különösen az 
arany s ezüstmüvekre ószománczaikraforditotta 
azoknak figyelmét, kik nálunk az ujabb műtör
ténelemmel foglalkoznak, ón is a kolozsvári 
gyűjteménynek e részét tettem tanulmányaim 
főtárgyává. Különösen érdekelt itten két rendkí
vül szép arany karperecz, az egyik Teleki Domo
kosné, párja Bánffy Albertné birtokában. Ezek 
azon karpereezekhez hasonlók, melyeknek egyike 
Jankovics Miklós gyűjteményéből a m. n. múze
umban őriztetik, párja pedig a müncheni régi
ségtárban. Előbbi birtokosának jegyzete szerint 
példányát egy másikkal együtt, mely egyszerűbb 
díszítéseiben eltérő tőle, a régi híres nagyváradi 
székesegyház romjainak kiásatásánál találták, 
ezeket Kende kanonok vette meg; örököseitől 
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pedig a század kezdetén 300 frton Jankovics. 
Bock, azacheni kanonok, s De Linas Károly, a 
franczia régiségbuvár, mindketten külön adták 
ki e nevezetes ékszereket, s nem találták hihetet
lennek, hogy Mária királyné karpereczei volná
nak, kinek a hagyomány azokat tulajdonította. 
Az itt kiállitottaknak vizsgálata azonban meg
győzött arról, hogy mind az öt eddig ismert pél
dány a XV-ik század igen jeles müve. Megjegy
zendő azonban, hogy az egyik erdélyi példányon 
a gyöngyök, ugy mint a m. n. múzeumén a kék 
üveg, a jelen század ujitásai. Az ékszerek szár
mazása felől mostani birtokosaik nem tudnak 
semmit, sőt egy felírás rómaiaknak s Pompeji-
ből eredetinek állította. 

Azon ritka boglárok közül, melyeken arany 
szobrocskák sokszínű (polyehrom) zománezczal 
képezik a főtárgyat, csak ötöt láttam kiállítva, 
de mind az öt belföldi munka, nem olasz vagy 
német, minők a nemzeti múzeum legtöbb s leg
szebb példányai. Zsombory Saroltáé volt itt a 
legnevezetesebb: repülő Ámor ijját megbuzva, 
hogy a nyilat ellője, a szárnyak s néhány di-
szitmény a testen rubintokkal kirakvák, a tagok 
nehézkes arányai elárulják a belföldi munkát, 
de a compositio elég ügyes, mert a lebegő alak 
finom lánczon függ, az ötvös csak a felső cso
kornál alkalmazta a tűt, mely a boglárt a ruhá
hoz fűzi. Sokkal kisebb a többi négy boglár : 
Bánffy Dánielnéé, Béldy Gergelynóé, Béldy 
Ferencznéé s özvegy Zeyk Józsefnéé. Mind a 
négy hárfázó nőt kék ruhában, fejér szarvason 
ülve ábrázol, mely fejét a nő felé fordítja. Nem 
ismerem a középkori hagyományt, mely ezen 
kompozicziót megfejti, pedig ez mindenesetre 
népszerű volt, mert különböző nagyságban négy
szer fordul itt elő. A Zeyk-féle példányban egy 
mentekötő végéhez tartozik, melynek közepét 
György Vilmos brandenburgi őrgróf, Bethlen 
Gábor sógorának nagy aranypénze képezi. Az 
őrgróf vértje — valószínűleg még külföldi — 
feketére van zománezozva, a mentekötő azon
ban kétségtelen erdélyi munka, türkiszekkel 
kirakva, melyek mellett a szász boglárokról 
ismeretes csigadiszitményt találjuk aranyozott 
ezüstből. Nem bizonyos, vájjon e három rész 
eredetileg is egymáshoz tartozott e? A styl sze
rint Ítélve mind a három a XVII-dik század 
kezdetén készült. 

Ugyanezen kor styljót képviseli Teleki 
Géza egyik öve és mentekötője, melyen ismét 
a csigadiszitményt s a türkiszeket látjuk. A 
forgó, mely mellettök fekszik, valamivel későbbi 
időből való s aligha nem több boglárból lett 
összerakva. Az ily türkisz diszitmény sokáig 
divatos volt hazánkban; számtalan a kard s 
ékszer, mely a világos kék kövekkel van kirakva, 
régebbit azonban nem ismerek, mint a XVI. 
század második feléből; aligha nem a törökök 
révén ismerkedtünk meg vele, mert ez eredeti
leg perzsa diszitmény; s csakugyan ez alkalom
mal is láttam néhány igy kirakott kardot, — 
kettőt Teleki Sámuel gyűjteményéből, — melyen 
a markolat is, a két sárkányfő, kétségtelenül 
perzsa. Az egyik példánynál ezen markolatot a 
honi kardcsiszár elég ügyesen utánozta, de a 
perzsa izlés választékosságát még sem érte el. 

Zománczos ő?, nyakláncz és mentekötő, 
mind erdélyi munka, elég bőven volt kiállítva, 
de fgy sem oly szép, mint a trónkövetelő Zó
lyomi Dávidé, mely vétel utján ez idén a ne n-
zeti múzeumba került. Ellenben a Teleki Sámuel 
birtokában lévő zománczos nyereg a maga ne 
mében csakugyan páratlan. Kapája s hátsó 
része filigrán zománezczal van borítva, ugy 
hogy a jó ízlésű filigrán keretek közt sehol sem 

• látszik az ezüst alap, ez igazán rekesz-zománcz 
| (email cloísonné, e kifejezést czélszerübbnek 

tartom, mint a sejt zománcz szót, melyet itt-ott 
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a német Zellenschmelz nyomán hibásan hasz
nálnak). 

A franczia zománcz képviselőjéül Teleki 
Domokosné ide adta XIV. Lajos ifjúkori arcz-
képét; ez festett zománcz, valószínűleg a híres 
Petitot munkája, a nagy király ajándéka Teleki 
Mihály számára. Zománczos kelyheket, minők 
múlt évben a káptalanok, egyházak ós püspö
kök kincseiből a pesti kiállítást oly érdekessé 
tették, itt csak négyet vettem észre, közülök 
egy sem régibb a XVII. századnál, ezek közül 
azonban egy sem ér fel Mikó gyönyörű példá
nyával, mely tavaly Pesten ki volt állítva; leg
közelebb jár hozzá a marosvásárhelyi főtano-

< dáó, mindkettő az első erdélyi fejedelmek korá
ból való, ellenben a kolozsvári plébánia kelyhe 
már a zománezozó ötvösség hanyatló korát 
jellemzi, ugy túlterhelt rajza, mint kirívó szin-
hangulata által. Különösen kitűnő azon híres 
arany kehely, melyet I. Rákóczy György a kolozs
vári református egyháznak ajándékozott, melyen 
gazdag zománcz diszitményektöl körülvéve tizen -
nyolcz monorú aranydombormtiben Krisztus 
történetét mikroscopikus alakban látjuk ábrá
zolva. A kehely alsó részében ráismerünk még 

I a régi hagyományra, mely egész a román korig 
visz vissza, de a felső részben a későbbi kor 
kevésbbé választékos Ízlését sem ismerhetjük 
félre. 

Ha a belföldi ötvös mesterség e remekét 
j összehasonlítjuk a kegyesrend szintén zomán

czos arany kelyhóvel, mely ugyanazon időben 
Augsburgban készült, szembeszökő a különbség 
a német s erdélyi styl között; a német a festett 
zománezra helyez súlyt, diszitményei már a 

i paróka-stylre emlékeztetnek, az erdélyi még 
mindig rekesz zománcz, rajzában pedig, minda
mellett, hogy csupa kis alakzatokra oszlik, 

! mégis nemesebb. 
Egyéb ötvös munka is igen szépen volt 

! képviselve, egyházi eszközökben azonban sok
kal gyérebben, mint a világiakban; azok közül 
megemlítjük a csíki kelyheket a XVI. század 
első éveiből, az etédit, mely még régibb, — 
Orbán Balázs adta ki ezeket, — továbbá a két 
prázsmárit, melyeknek egyike még román korú, 
a másik a csúcsíves korszakból való, holott a 
kolozsvári református egyházé az átmenetet 

I jelzi a csúcsíves styl és a renaissance között. 
Hólyagos kupa több példányban fordult elő, 
Bánffy Györgynél, Teleki Sámuelnél, a legszebb 
közöttük a kolozsvári kegyesrendüeké, hol a 
tőkét, mely felett az ananász alakú edény emel
kedik, ezüst favágó kezdi levágni, a XVI. szá
zad első éveiből. Sok itt a névvel jegyzett lako
dalmi pohár s tányér a fejedelmek korából, 
köztük Teleki Mihályé s Vér Judité, melyekkel 
Pesten ismerkedtünk meg s itt ismét szívesen 
találkoztunk Teleki Domokosné és Sámuel gyűj
teményeiből. Ugy látszik, hogy az ily ezüst 
kupák, kancsók, tányérok s tálak a nő hozomá
nyához tartoztak. — A XVI. század végének s 
XVII-dik kezdetének gazdag s nemes ízlését 
képviselő nautilus s struezmadár billikomok 
hiányoztak a kiállításnál, ugy a XVH. század 
végének elefántcsont kupái is ; de egy kókusz
dió pohár azon naiv felírással, hogy a ki tizen
kétszer kiüríti, részeg lesz, — a min senkisem 
kótelkedhetik, kinek a nemes, de erős erdélyi 
borral megismerkedni alkalma volt, — jól kép
viseli a XVI. század végének ízlését. 

Kitűnően szép s ritka Teleki Sámuel gyüj-
' temónyóben egy tengeri rák rendkívül nagy 

ollójából készült ivóedény, nehéz, stílszerű 
ezüst foglalatban, mely három delfinből alakí
tott talpon áll s tengeri sárkány szájban végző
dik. Mellette láttam egy csigaforma gyönyörű 
vadász csészét ezüstbe foglalt csontházból; ily 
serlegek jelenleg igen ritkák, csak hármat isme-
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rek, egyet a n. múzeum kincstárában; pedig 
régente gyakrabban fordulhattak elő, mert 
Bethlen Gábor inventáriuma ilyet tizenkettőt 
emlit. Szintén Teleki Sámuel kincsei közt lát
tam egy rovátkos, csavart aranylánczot, nem 
tudom velenczei munka-e vagy erdélyi, igen 
Ízléses és alakjaiban különös; a n. múzeumban 
három ily láncz létezik, az egyik közülök sok
kal nagyobb s szélesebb, mint az itteni, mind 
a három valószínűleg a XVI. századból való; a 
velenczei nagy festészek képein találkozunk ily 
lánczokkal. Meg kell itt jegyeznem, hogy sok 
erdélyi lánczot, minőt a XV., XVI. és XVII. szá
zadban a világi s egyházi főurak viseltek, most 
övnek neveznek, holott a magyar őv mindig 
tömör tagokból áll, a szász őv selyemre vagy 
bársonyra varrt boglárokból, a két végén pedig 
hosszúkás körszelet alakú tömör tagba megy 
át, mely sokszor áttört munkával ékes. A férfi 
nyakláncz egyes tagjai, melyek vagy monorúak 
vagy négyszögűek, de alul szélesebbek mint 
felül, mindig lánczokkal összekötvék. A nyak
láncz majd mindig, az őv ritkán s csak későbbi 
időben zománczos, csatja gyakrabban, mert a 
kard, mely az övhöz hozzá ér, ledörgölné s 
összekarczolná a zománczot. A külföldi sok 
példányban képviselt munkák közt, melyek a 
fejedelmek korában különösen Augsburgban, 
Prágában, Nürnbergben készültek a magyar 
főurak számára, feltűnő a filigrán doboz és 
skatulya Teleki Domokosnénál; ezeknek párja 
a pesti iparmuzeumban látható. A lovagszobor, 
mely valaha egy igen nagy, most nem létező 
díszedény fedőjére volt alkalmazva Teleki Gusz
távnál, talán szebeni munka. Bánffy Györgynek 
szép ékszertartója bizonyosan az, melyen a 
sábai királyné fogadtatását Salamon király 
által Hann Sebestyén kivert munkában ábrá
zolta. Ez a XVII-dik század vége felé hires 
ötvös volt Szebenben, remekmüve a szász ki
rálybíró Frank Bálint számára készült nagy 
kupa, most a Bruckenthal örökösök révén vétel 
utján a nemzeti múzeum tulajdona, melyre 
egykori birtokosa reá vésette a német rímet: 
„Hermannstad ist durch der (igy) kunst dieses 
Meister Augsburg worden. Lébe láng Sebastian 
Hann in werther Menschen Orden V(alentinus) 
F(ranck) I(udex) B(egius) 1697". A Bánffy 
ékszertartón látjuk az ötvös jegyét S. H. 

Az ékszerek között megemlítendő akatho-
likus plébánia szép rubintos és gyémántos ke
resztje, stylje nagyon hasonlít ahoz, mely 
Esztergámban Bakács Tamás bibornok sírjá
ban találtatott s e szerint a XVI. század első 
felébe tartozik. Érdekes a smaragd boglár és 
fülbevaló, melyeknél a drágakövek a legrégibb 
módra keresztül vannak fúrva, tehát egy még 
sokkal régibb ékszerhez tartoztak. ízléses B. 
Bothenthal Henrikné gyöngy és smaragd ék
szere ; érdekesnek találtam a smaragddal éke
sített csokrot is, melynek háta fehér lapon 
festett zománczvirágokkal ékes. A zománcz 
stylje keleti s tanuja azon befolyásnak, mely-
lyel a törökök hazánk iparára is voltak. 

A mi a fegyvereket illeti, itt legeiül is meg 
kell említenem a városi levéltárból ide szállí
tott nagy pánczélt és sisakot, mind a négy a 
XVI. század végéről, a Báthoryak idejéből való 
s nagyon szép; kívánatos volna, hogy valamely 
múzeumba kerüljenek; sem a nemzeti, sem a 
kolozsvári nem bir ily pánczélokkal, holott eze
ket a kolozsvári városházban senki sem látja. 
De az úgynevezett Dózsa vaskoronát csakugyan 
deválnunk kell; a ki a keletet látogatta, emlé
kezni fog ily vaskosarakra, melyek hosz-
szu póznára vannak alkalmazva, szurokkal 
telt agyagedényt helyeznek beléjök és sötétben 
meggyújtva a nagy urak előtt viszik, ha ezek 
látogatóba járnak; a kolozsvári vaskosár is 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 

; alighanem a török idők ily maradványa. A Te-
| leki Sámuelfóle gyűjteményből több szép ele

fántcsonttal berakott puska s pisztoly lett itt 
kiállítva, a kardokat már a zománczos ékszerek 
közt említettük, soknak pengéje szép régi dö-
möczk, melynek aranynyal bevert felírásaiban 
ritkán lehet bízni. 

A régi agyag-ipar gyöngén volt képviselve, 
főleg a segesvári gymnasium korsója által, me
lyen a keresztre feszitett idvezitő alatt Mária és 

j János keseregnek, ez jó dombormű; a kolozsvári 
fazekasok nagy kék czéh kancsója pedig külö-

I nös módra igen ügyesen kombinálta az edény 
száját egyik fülével. Az ón edények közt az egyi
ket Orbán Balázs a XIV. századnak tulajdonítja, 
holott csúcsíves diszítményei ezt a XV-ik végére 
teszik, a felirat az 1502-ik évet említi, de az, a 
mint Orbán Balázs helyesen megjegyzi, nem a 
készítés, hanem az ajándékozás éve. 

Rendkívül érdekesek a régi hímzések és 
csipkék, ezek egy egész szekrényt túlhalmozva 
töltöttek be. Béldy Gergelyné, Lázár Miklósné, 
Teleki Domokosné, Bánffy Dezsőné, Betegh 
Kelemenné, Karacsay Sándorné, Barabás József -
né, Sándor Istvánné állították ezeket ki s meg
érdemlik köszönetünket, hogy őseik e szerény 
maradványait el nem hanyagolták. Sok ilyen 
lehet még eltemetve a régi magyar családok há
zaiban, még több elhányódott, pedig épen ily 
hímzések világosítanak fel bennünket a feje
delmi kor magyar stylje iránt. 

A brassai templom domborműves hímzésű 
papi öltönyei (casula) Mátyás korából valók, s 
rajzaik jelessége által tűnnek ki; valamivel 
későbbi időből való, de rendkívül szép a piaris
táké, mely valószínűleg olasz munka, a renais-
sance legszebb korából. Feltűnők továbbá a régi, 
vastag perzsa szőnyegek a szász templomokból, 
ilyeneket most már nem készítenek többé a kele
ten ; ezek is azon időkből valók, midőn a keleti 
kereskedés nagy része Brassón és Erdélyen ke
resztül vette útját. 

Ugy látszik, hogy az erdélyi főurak elősze
retettel viseltettek a ritka porczellán iránt; itt 
sok szép példány volt kiállítva, különösen Teleki 
Gusztáv által chinai, japáni, meisseni, bécsi 
stb. Szentkereszti Zsigmondné által pedig gyö
nyörű régi bécsi. 

A nagy terem egyik részében fel volt állítva 
az imecsfalvi székely múzeum egy része, me
lyet özvegy Csereinó gyűjtött s nagylelkűen a 
székely nemzetnek szánt; sok benne a kultúr
történeti tárgy az őstörténelmi időktől napja
inkig ; de a háromszókiek nem tudják elégsége
sen megbecsülni a becses ajándékot s nem 
találtak számára helyet, ahol fölállittathatnék. 

Szintén érdekes volt a bányászati kiállí
tás , sok szép termésarany-póldány Vöröspa
takról, Nagyágról s az erdélyi ásványok egész 
sora a kaolintól a ditroitig, syenitig, márványig, 
mire azután felhangzik a panasz, hogy mind
ezeket bírjuk az országban s mégis, ha kellenek, 
külföldről hozatjuk. S ez csakugyan ugy van, 
hanem csak azért, mert az ilynemű külföldi 
áru tetemesen olcsóbb, mint a belföldi; ki vegye 
rósz néven a porczellángyárostól, hogy Cseh
országból hozatja a kaolint, és nem használja 
a belföldit, ha az tetemesen olcsóbb ennél 
olcsóbb pedig főleg azért, mert külföldön az 
alapítási költségeket régen letisztázták, jó utjok 
van a bányához, olcsó napszámmal s betanult 
munkaerővel dolgoznak. Szép volt az erdészeti 
kiállítás is, gyönyörködtem a kicsiszolt tiszafa 
(taxus baccata) színében s fényében, s csak azt 
sajnáltam, hogy tömeges szállításokra nem for
dul elő elégséges mennyiségben, holott keres
kedelmi czikkó csak az válhatik, a miből töme
ges-termelést lehet eszközölni. 

Láttam több fafaragást is főúri kezektől, 
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a mi igen dicséretes ; ezen ügyes és szorgalmas 
dilettáns mesterembereknek ajánlom azonban 
hozassanak magoknak mintákat Frullinitól 
Florenczben vagy Fourdinois tói Parisban s 
tanuljanak belé nemcsak a XVIIL, hanem a 
XVI. század styljóbe is. A kézi munka szabatos
sága mindenesetre igen dicséretes a kiállított 
példányokban. 

A női munkákról, gyümölcskiállitásról, 
buffetről hallgatok, a szakértőktől a legnagyobb 
dicsérettel halmoztattak el. 

Az egész kiállítás a rendezőknek dicséretére, 
s reméljük a jótékony nőegyesülétnek anyagi 
hasznára, a tudománynak pedig mindenesetre 
nagy előnyére vált. 

Pulszky Fcrencz. 

Falusi élet Észak-Amerikában. 
(Eredeti levél.) 

Boston, október-hó 1877. 

. . . A nyarat, midőn egy-két heti szünidőm 
van, eddigelé rendesen a tengerparton sze
rettem tölteni. Ez idén azonban másra hatá
roztam magamat. Eddig ugyanis jóformán csak 
a nagyvárosi életet ismertem; most hát kedvem 
támadt, hogy mégis merkedem a vidékkel is, s 
közvetlen tapasztalás után szerzek magamnak 
tudomást, hogy éli világát saját tűzhelyénél az 
amerikai földmivelő, a »farmer«, mely alkalom
mal az itteni földmivelési viszonyokról is némi 
tapasztalatot reméltem magamnak szerezhetni. 

Jó messze kellett utaznom, hogy »falut« 
találjak, azaz oly telepet, mely a mi fogalmaink 
szerinti magyar falunak felel meg. Mert Boston 
körül, de általában az egész Masgachusetts 
államban gabonát nem termesztenek, a zöldsé
gen kivül csakis kukoriczát, krumplit és néhol 
zabot, de nagyobbára csak széna terem. Kirán
dultam tehát New-Hampshire állam Peter-
borot nevű, vagy 200 házat számláló helysé
gébe, ahol inkább termesztenek gabonát is, 100 
és néhány angol mértföldnyire Bostontól. 

Hallottam, hogy a yankeek nem szeretnek 
befogadni idegent házokba, és az utas kénytelen 
hotelbe szállani, de én mégis elhatároztam, hogy 
magánháznál keresek szállást. Hogy ezt köny-
nyebben elérjem magammal, vittem Mr. W. E. 
Cunningham bostoni fiatal barátomat, ki helyet
tem a hol kell beszélni fog. 

A kiszemelt helyre érve, barátomat szállás
keresésre küldtem; — bolyogtunk utczahosszat, 
de bizony az én barátomat mindenütt elutasí
tották. Már ÍV* angol mértföldnyire kint voltunk 
a faluból és minden házba bekérezkedtünk, — 
mig utóbb megsokaltam és magam mentem be 
egy házba, elmondva röviden, hogy én »Hungá
rián Gentleman« vagyok, ne küldjenek el, hanem 
adjanak egy hétig szállást. Csak Mrs. S. F. 
Leathers és lánya Miss Addie volt oda haza, 
ezek ugyan megnéztek, és esudálkozva kérdez
ték: Hungárián Gentleman? Még ők ilyet éle
tükben soha sem láttak. Mindjárt a legszíve
sebben bevezettek fogadó szobájokba, s a házi 
asszony egy gyönyörűen bútorozott szobát en
gedett át számunkra, és biztosított, hogy bár 
Mr. Leathers nincs itthon, de ha megjön, örülni 
fog látásomon. Egy óra volt ebéd után, s fölkért, 
hogy mig valamit főz, menjünk fel és mosakod
junk, poroljuk le magunkat. Főzött rántottát és 
kétféle pié-t: black- és apple - piet (fekete és 
almapástétomot) és háromféle kenyeret tett az 
asztalra: fehéret, barnábbat és vastagon őrölt 
rozsból sütöttet, és theát. 

A mint asztalhoz ültünk, a mellékszobából 
egyszerre csak fölhangzott a zongorán a Centen-
nial Mars. Hétfő lévén, mosással épen el voltak 
foglalva Miss Addie mégis kedvünkért egy óra 
hosszat ott játszott. 

Dehogy hittem volna, hogy a yankee föld-
mivelők annyira elütnek a mi földmivelőinktől. 
6 órakor hazajött gazda; szemzeni'kezdett az 
eső, és mi, a kik a gyepen croquet-játszással 
voltunk elfoglalva, — neki estünk a kiterített 
ruhának s segítettünk beszedni, hogy meg ne 
ázzék; nem értem rá e pillanatban a bánuló 
gazdát megszólítani. 

Másnap reggel Miss Addie lóháton bement 
a faluba barátnőihez, s talán elmondta nekik, 
milyen vendégük van, mert estetnem is tudom, 
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hányan jöhettek látogatóba. Eljött a Missnek 
jegyese is, ki kitűnő hegedüzenész, és a faluból 
két barátnéja, Miss Hattie és Etta Ballou. 
Ezek fölváltva a baptista zsoltárokat mind sorra 
elénekelték zongorakiséret mellett,valóságos tem
plomi konczertet csináltak, de3Ml0-re mindenki 
haza sietett. Volt azután másnap meghívás! 
Mr. Grey erővel elvitt kocsiján, hogy farmját és 
házát megtekintsem; elbeszélte, hogy ő Euró
pában utazott, bejárta Olasz-, Német-, Franczia-
országot, Bécsben és Triesztben is volt, hogy 10 
ezer dollárjába került egy évig tartó európai 
utazása. Másszor megint Miss H. Ballouval 
tettünk kirándulást egy 24 angol mértföldnyi 
hegyi útra, Dublin nevű helység felett. E kirán
dulás alkalmával a kisasszony maga volt a ko
csis. Itt a hegy tövében egy jókora nagy tó terül 
el; épen aznap valami piknik volt a faluban. 
Ott haladtunk el egy tuczat kocsi mellett, a hol 
nagy tüzet raktak, alkalmasint ott főzték a 
theát. Mások meg a tón eveztek csolnakokban, 
egy rész pedig croquet-et játszott. Ez a croquet-
játszás itt nagyon dívik, 1-—6 személy játszhat 
egy csoportban, kinek-kinek saját fagolyója van, 
melyet kezében fakalapácscsal rendszeresen a 
kitűzött helyre gömbörget. 

A hegyre nem mentünk föl, mert az fárad
ságos ut lett volna, különben is a Misstresek 
már többször megfordultak rajta, a honnét 
— mint mondák — tiszta időben 80 mértföldre 
is ellátni. 

Haza érve, meghívást kaptam a faluba, a 
hol nyomda is van és hetilap jelenik meg. 
Ott azután az újságban egész falu üdvözölte a 
»Hungárián Gentlemant«. Van a faluban High 
school, az alsó iskolában mind nő tanítók vannak 
alkalmazva; van rendezett nagy könyvtáruk is. 

A hogy észre vettem, néhány irlandi és 
Canadian French is vegyült közibök. Nem igen 
szivelik őket •— nem a nemzetiségért, hanem 
mert katholikusok, a yankee meg többnyire bap
tista és unitárius. 

Tudakozódtam a földmivelésröl, hogy meg
hozza-e a föld a bele fektetett tőke kamatait; azt 
mondták: hogy nálok egy acre föld 10—25 dol
láron kapható; lehet 80 vagy nagyobb acres da
rab földeket venni, ahhoz annyi erdő, annyi 
szántóföld és annyi rét van. Ha uj települő jön, 
napszámost nem fogad, hanem szomszédjai 
kisegítik ugy, hogy ő azután azokat visszase
gíti és ha farm-ját jól dolgozza, 6% percentet 
is hoz a bevetett mag. 

Ha az ember magas helyről nézi a vidéket, 
mindjárt szemébe ötlik, hogy csak a vasúthoz 
közel vannak tisztások, és "már egy néhány 
mértföldre tovább, csak puszta, erdő, és vadon 
bokros fű mindenütt nyakig, hogy az eml 
nappal sem gázolhatja keresztül. 

Balcza Andor. 

A 25-ik év küszöbén. 
Egy kis visszaemlékezésféle. 

. Három dolog van a világon, melyről álta
lánosan el van ismerve, hogy annál jobb, minél 

Régibb; a jó bor, a hegedű és a — hirlap. 
Ezekről szokás azt mondani, hogy visszafelé 
öregednek s minden átélt esztendő fiatalab-
bakká teszi. 

Mennyiben helyes a vélemény a borra 
nézve, azt ítéljék meg a borászok, a kik még 
azt is tudják, hogy Pompejiben találtak egy 
hordót, melynek dongái mind le voltak már 
korhadva s a benne levő bor önmagából csinált 
magának hordókórget oly keményet, hogy vas-
ékkel kellett kifeszíteni, mig a nyolczszáz esz
tendős isteni fluidumhoz hozzá férhettek. 

A hegedű-kérdés megítélését is jobb lesz 
a muzsikusokra bízni, a kik országokat adná
nak egy egy kijátszott Amatiért, Guarneroért 
vagy Stradivariórt. 

Mi csak maradjunk a magunk kaptafája 
mellett és beszéljünk a hírlapról, elgondolkoz
ván az idő múlandósága fölött, melynek min
dent megörlő vasfoga ezzel szemben azzal a 
kivételes hatással van, a mivel a kalapács az 
aczélon: nem töri össze, de minden ütésre ke
ményebbé teszi. 

És mikor lapról van szó, bocsássák meg 
nekünk olvasóink, ha egyszer mi is igénybe 
veszszük azt a szabadalmat, melynek gyakori 
igénybevételét nem igen hányhatni szemére a 
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Vasárnapi Újságnak, — hogy önmagunkról be
széljünk egy kicsit. 

Van okunk rá. Az uj évvel 25-ik évfolya
mába lép lapunk s ilyen idő már megérdemli, 
ű°gy egy kis visszatekintés tárgya lehessen. 

Mikor a „Vasárnapi Újság" megindult, 
szomorú idő volt. Szerte hevertek még a romok 
mindenütt a feldúlt országban s az ütött sebek
ből még javában serkedett a vér. Arról volt szó, 
hogy újra fölépítsük ledöntött nemzeti vilá
gunkat s kisértsük meg behegeszteni a sebek 
között azokat legalább, melyek hegeszthetők. 
Az újra ébredni kezdő nemzeti erőt kellett 
egyes gyúpontokba gyűjteni, hogy ott szervez
kedvén, közrehasson az ujjáteremtés munkájá
ban, a mennyire lehet. Hej bizony pedig nehe
zen lehetett az időben, mikor mindenütt a 
gyanú leskelődött a hazafiasnak, nemzetinek 
látszó legártatlanabb törekvés után is, s mikor 
magyarnak lenni annyit jelentett, mint bűnös
nek lenni! 

Megkötözött kézzel kellett hozzá látni a 
nagy feladathoz s óvakodni nagyon, nehogy a 
hatalom észrevegye, hogy a félénken elhintett 
mustármagból a nemzet életének uj fája hajtja 
ki majd egykor terebélyes koronáját, a melyet 
ők akkor örökre letöröttnek hittek ! 

A szabadságharcz után volt egy időszak, 
a mikor egyetlen magyar lap se jelent meg 
Budapesten. Az irodalom munkásai széjjel vol
tak szórva, s lappangva bolyongtak, a kiknek 
az erőszak üldöző kezét elkerülni sikerült. A 
többi halva, vagy rabságban élve. 

Később aztán — az Igét megölni nem le
het, megengedték, hogy magyar nyelven is 
megjelenhessen valami nyomtatvány, melyről 
a hatalom gondoskodott, hogy az „jó szellemű" 
legyen. A czenzura árnya ült a tintatartó fölött, 
s volt gondja rá, hogy annak mélyéből egy-egy 
szabadabb gondolat, egy-egy „veszedelmesebb" 
eszme szárnyra ne kaphasson. S a mennyiben 
ily körülmények közt lehetett, megszületett 
néhány magyar lap is. 

Ez időben keletkezett a „Vasárnapi Újság", 
hogy maga köré csoportosítva a szellemi erő
ket, sikeresen láthasson súlyos feladatához, 
mely nála is abban állott, hogy a mennyire 
lehet, életerőt, némi szellemi mozgalmat igye
kezzék bevillanyozni a még akkor is dermedt 
pangásban szenvedő nemzet testébe. 

Fődolog volt eltalálni azt a formát, melyen 
e czél felé biztosan haladni lehessen a nélkül, 
hogy az ellen az idegen uralom kifogást tá
maszthatna. És sikerült. 

Egy encyelopaedikus lap, képekkel. Hisz 
ennél nem lehet ártatlanabb dolog a világon. 
Egy hirlap, mely mindenről beszól s az egész 
világot felöleli, a szellemit ugy, mint az anya
git. Csendes, szelid olvasmányok tára, mely 

i nem izgat, sőt leköti, elcsillapitja a még inge
rült idegeket s másfelé tereli azok gondolkozá
sát is, a kik még tán most se tudják elfelejteni, 
hogy volt egyszer egy magyar forradalom s 
hogy a mi arra következett, az rabság, erőszak, 
elnyomatás. Oh egy ilyen „zsongitó hatású" 
újság hogy volna ártalmas ? sőt ellenkezőleg: 
mi is hasznát veszszük, — gondolák az urasá
gok „oda fönn". 

És a „Vasárnapi Újság" megindult, szeré
nyen, kevés zajjal s elkezdé csendes működését, 
közölve képeket és leírásokat a krimi háború
ból, — a mit a czenzura igen természetesnek 
talált, mert hiszen napi renden volt a dolog s 
nem gondoltak rá a jó urak, hogy mikor a 
magyar ember e közleményeket olvassa és a 
képeken elmereng, eszébe kell hogy jusson: 
„ezt a háborút az ellen vívják, a ki bennünket 
is eltiporni segített, s az a másik, a kinek sorsát 
oly rokonszenvvel kísérjük, a mi leigázott ha
zánk bujdosó menekültjeinek adott menedéket. 
Még nem is oly rég volt" . . . 

És aztán következtek a közlemények az 
utolsó Czigányországról, ismeretterjesztő, tájé
koztató czikkek, nagy világesemények leírásai, 
melyeknek „a magyar ügyhöz" semmi közük, 
— majd magyar dolgok is, melyeknek a politi
kához semmi közük: könyvismertetések, szini 
bírálatok, őseink, nagyjaink életleirásai, a for
radalom előtti időkből, versek és adomák s több 
ily ártatlan, mulattató holmi, — ugyan ki ta
lálna benne valami kifogásolni valót ? 

Pedig volt ott azért mindig valami, a mihez 
a vörös irón hozzá nem férhetett: mert ott volt 
a sorok között az a nemzeti szellem, a melyet 
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halálra kerestek. Csakhogy azt csak a szabad
ság napvilágához szokott szem látja meg, a rab
szolgának láthatatlan az. 

A hazafiság, a nemzeti érzület megtalálta. 
Mert annak egy titkos nyelve is van, melyet 
csak a beavatottak értenek, idegen azt nem 
érzi ki. És a hazafiság, a nemzeti érzet lassan
ként mindig ujabb és ujabb tápot talált a he
tenként belátogató vendégben, mely segített 
megszilárdítani a már egykor egész kihalt re
ményt, hogy nincs még elveszve minden, a 
romokból még sokat meg. lehet menteni közül
akarattal, csak el ne hagyjuk magunkat s em-
berekül ne legyünk roszabbak a szegény fecs
kénél, mely ha leszúrták fészkét, újra kezdi 
építeni. Hátha végre is sikerül ? 

És a munkára kelő többi tényezők sorában e 
vezéreszmótől lelkesítve dolgozott a „Vasárnapi 
Újság." S a munka haladt. Mindig több és több 
munkaerő csoportosult a kis lap körül; mig 
másfelől minden reményt meghaladó arányban 
gyarapodott azok száma is, a kik azt állandó 
vendógökül, házuk barátjául fogadták, ugy hogy 

| néhány év alatt a „Vasárnapi Újság" a magyar 
| nemzetnek egyik legkedvesebb olvasmánya lett 
i s a jó Pákh Albert eldicsekedhetett jóízű hu

morával munkatársainak: „Olyan közönségünk 
van, hogy bottal se lehetne elverni". 

Ez alatt a lap már, hogy ugy mondjuk, 
j „nem fórt a bőrébe". Mindjárt megindulásakor 

nagyon meggyült közlendőinek halmaza. Paran
csoló szükséggé lett, hogy a tele méhkas rajt 
ereszszen. így támadtak mindjárt a „Vasárnapi 
Újság" megindulására következő évben a „Poli
tikai Újdonságok", egyfelől több tért engedve 
a „Vasárnapi Újság" egyéb közleményeinek, 

| másfelől külön területén rendszeresebben oszt
hatva be a politikai világ történeti anyagát, 
hogy elérje a czélt, minden évfolyamában hŰ 
és kimerítő krónikát nyújtani amaz év politikai 
egész életéről. 

A „Vasárnapi Újság" elérte tizedik eszten
dejét, a mikor megülhette első jubileumát. Éz 

i évtized folyamában volt egy esztendeje, a mikor 
a közönség berukkoltatá a — 10,000-ik előfize
tőt. Egész hadsereg! Soha még magyar lapnak 
ennyi előfizetője nem volt azelőtt. 

De ezzel még nem érte végét a — szapo
rodás. „Kakas Márton levelei" és a „Szerkesz
tői mondanivalók" igen megnyerték a közönség 
tetszését s érkeztek levelek, melyekben ki volt 
fejezve az óhajtás, bárcsak az egész lap ilye
nekkel volna tele. S lett egy olyanforma lap 
is: az „Üstökös", melynek nyomában egy egész 
humorisztikus irodalom támadt. így hát el
mondhatjuk, hogy még ez is a mi tűzhelyünk
től származott el, mert hiszen e műfaj felvirá-
goztatója, Jókai Mór, ki a „Vasárnapi Ujság"-
nak az első években legszorgalmasabb mun
kása, szerkesztőtársa volt, s azóta se szűnt meg 
e „régi szerelmét" dolgozataival fölkeresni. 

A lelkiismeretesen teljesített munka, s a 
közönség nem lankadó érdeklődése megszilár-
ditá a lapot, meg annyira, hogy azt végre a 
legnagyobb csapás, mely érhette, — megalapí
tójának és tizenhárom év óta szerkesztőjének, 
Pákh Albertnek kora elhalása sem rendíthette 
meg. Pákhot túlélte műve, s megmaradt leg
szebb emlékének, sőt a kedvezőbb körülmények 
még emelték, gyarapították — alakját megna
gyobbítani, tartalmát szaporítani kellett. 

A munkaerők és az olvasni vágyó közön
ség szaporodtával gondoskodni kellé végre 
azokról is, a kik talán leginkább rá szorulnak a 
jó olvasmányra, de a kiknek szerény anyagi 
körülményei nem engedik a hozzáférhetóst. És 
a „Vasárnapi Újság" megint rajt eresztett. Kibo-
csátá a hetenkint megjelenő „Képes Nóplap"-ot 
évi két forintért, hogy senkit szegénysége vissza 
ne tarthasson a szellemi táp megszerzésétől. 
Ez uj testvérlap is ötödik évfolyamát éli már, 
s épen azokban a rétegekben tett örvendetes 
foglalást, a melyekbe eddig alig tudott beha
tolni a betű. 

Sőt hogy a világot foglalkoztató legneve
zetesebb időszaki kérdéseket is fontosságukhoz 
mért arányban méltathassuk, — kizárólag e 
czélra egész külön melléklapot indítottunk, a 
bécsi világtárlat tartamára, melyet külön dij 
nélkül küldtünk meg olvasóinknak. S most a 
keleten kitört háború megindittatta velünk a 
„Háború-Krónikát", melyből épen mai szá
munkban közlünk képmutatványokat. 

íme rövid vázlata a „Vasárnapi Újság" 
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eddigi életpályájának, melynek kimerítő törté
nete egyúttal tükre lehetne a letelt huszonnégy 
év eseményeinek. Nem egy ház, nem egy csa
lád van e hazában, mely a „Vasárnapi Újságot" 
megindulása perczétől fogva járatja, s egész 
tekintélyes könyvtárrá lá t ta nőni olvasó állvá
nyán. Módjában áll végiglapozni e mozgalmas 
kornak tör ténetén 

Háború volt az oroszszal, mikor e lap meg
indul t ; háború van az oroszszal, midőn 25-dik 
évfolyamába lép . . mi lesz, ha e lap ötven
éves jubi leumát üli meg ? Megérjük-e vájjon ?... 

Irodalom és művészet. 
Arany János, rég hallgató koszorús költőnk ismét 

megszólalt. A „Budapesti Szemle" januári füzeté
ben „Tölgyek alatt'1 czimü költeménye van, melyet 
a „Hon" karácsonyi száma közöl. A költemény 
egész hangulata, tartalma, bizonyitja, hogy legújabb 
keletű, a magát „vénnek, betegnek" hivő költő irta. 
De a vére a költő régi erejére vall. Az alakítás ereje, 
a technika bámulatos tökélye is egészen a régi. A 
szép költeményt itt közöljük. 

A tölgyek alatt. 
(Margitsziget.) 

A tölgyek alatt 
Szeretek pihenni, 

Hova el nem hat 
Város zaja semmi. 

Zöld lomb közein 
„Áttörve" az égbolt, 

S a rét mezein 
Vegyül árny- és fényfolt. 

A tölgyek alatt 
Oly otthonos itten ! 

Évem leapadt : 
íme, gyermek lettem, 

Mint mikor a tölgy 
Sudarát megmásztam, 

Hol seregély költ — 
S vigan madarásztam. 

A tölgyek alatt 
Több egykorú társsal 

Madárfíakat 
Kifesziténk nyárssal. 

Jó tűz lobog ott, 
Zizeg a kis bogrács 

S ha bealkonyodott, 
Haza már egy ugrás. 

A tölgyek alatt 
Örömest valék én, 

Bár a madarat 
Hagytam utóbb békén. 

Gyermeki önző 
Korom, ifjú ábránd 

Veszi ösztönző 
Szárnyára s tovább ránt. 

De tölgyek alatt, 
Valamerre jártam, 

Szülő honomat 
— Csakis ott — találtam ; 

S hol tengve tunyán 
Hajt, s nem virul a tölgy: 

Volt bár Kánaán, 
Nem lett honom a föld. 

A tölgyek alatt 
Még most is elülök ; 

Büv-kép csalogat, 
Ábrándba merülök; 

Hajó-kerekek 
Zubogását hallom . . . 

„Hajrá, gyerekek: 
A vizi malom!" 

A tölgyek alatt 
lm meglep az alkony, 

Hűsebb fuvalat 
Zörög át a parkon ; 

Felhők szeme rebben : 
Haza sietek, 

Jobb ott melegebben, 
Ki vén, ki beteg. 

A tölgyek alatt 
Vágynám lenyugodni, 

Ha csontjaimat 
Meg kelletik adni; 

De, akárhol vár 
A pihenő hely rám : 

Egyszerűen, bár 
Tölgy lenne a fej fám ! 

Tóth Kálmán összegyűjtött költeményei első tel
jes kiadásban jelentek meg. Jelesb költőink egyi
kének harmincz éves költői pályáján számos kötet
ben megjelent lyrai verseiből a legjava van itt össze
gyűjtve, s a gyűjtemény csak e lér te imben nevezhető 
teljes kiadásnak, a mennyiben a költő minden 
gyűjteményéből van összeválogatva, s a gyűjtemé
nyesen még meg nem jelent legújabb költeményekkel 
kiegészítve. Lapunk mai számának más helyén 
méltányoljuk a költő egész pályáját. I t t csak annyit 
jegyzünk meg, hogy előbbi gyűjteményei sok ezer 
példányban keltek el, s az uj kiadás ezáltal teljesen 
indokolva van. Báth Mór vállalkozott a lyrai köl
tészet barátait ezzel megajándékozni. Egyszerre két 
kiadást rendezett belőle. Egy diszkiadást, sárga 
velin papíron, a költő sikerült arczképével (melyről 
mai arczképünk másolata is véve van) s ezt ismét 
fűzve 2 frt 40 kr. és rendkívül gazdag diszkötésben 
3frt 80 krért; e kiadás 480 lapra terjed. A másikat, 
mint a „Családi könyvtár" kötetét; ennek ára fűzve 
csak 1 frt 40 kr, csinos vászon kötésben 2 frt 20 kr. 
Azt hiszszük mindenik alakjában meg fogja találni 
a maga közönségét. 

Még két kisebb s minden tekintetben jelenték
telenebb költemény-füzetet talajunk karácsonyi 
asztalunkon: 

Költemények, irta Dengi János (Budapest, Aigner 
Lajos,) csinos kiállítású füzetke összesen 87 lap s 
ára 1 frt 20 kr. Kissé sok. A költő „tisztele és sze
retete jeléül" (épen mint Petőfi egykor Vörösmarty
nak !) „Felső - Kubini Koróda Pál barátjának" 
ajánlja költeményeit. Dengi, ha nem tartjuk is 
jogosultnak egyszerre kötettel lépni a közönség elé, 
rendelkezik néhány igaz hanggal, kéthuru lantján. 
A naiv 8 meleg dalhangot eltalálja néha ; formaér
zéke is van ; füzetkéjéből lehetne válogatni tizet-
tizenkettőt, a mi valóban csinos s megállhatna. A 
humoros és gunyoros hang, melyet szintén próbál 
néha, kevésbbé sikerül neki, s oly darabok, mint az 
„Irénke, Modern idyll" czimü rendkívül gyarlók. 

Satirák és elégiák, irta Lenkey Ferencz, kiadja 
Sz. M. (Budapest, Aigner L. bizománya) 63 lapnyi 
füzetke. Ára 40 kr. Satirákat s elégiákat ugyan 
hiába keresünk benne, legfölebb satirai és elégiái 
hangot, itt-ott; de a satirai hang éle, s az elégiának 
mélysége hiányzik. A füzet legnagyobb darabja: a 
„Leánykérés", szerző szerint ugyan satira, igazab
ban szatírái elbeszélés volna, melyben a szerző a 
zsidó családi élet rajzát kisérti meg, de nagyon 
kevés sikerrel. A többi is többnyire zsidó tárgyú ; s 
egy-egy hang, igazabb is, megakad itt-ott péld. a 
„Látogatás otthon", „Hazám" czimüekben. Egész
ben véve a kis füzet kevés értékű. 

Az ujabb magyar szépirodalmi kiadványok között 
kiváló figyelmet érdemelnek a Kisfaludy-társaság 
újonnan megindított „Pártolói Könyvtár"-ának első 
kötetei, melyeknek megjelenéséről és kiállításáról 
már néhány sorral megemlékeztünk. De nem szó
vesztegetés, ha e jeles könyvekre ujolag is fölhívjuk 
a közönség érdeklődését. Kemény regénye : a „Férj 
és nő" s Szász Károly épósza: „Salamon" mara
dandó becsű költői alkotások. Amaz Keménynek 
egyik legszebb munkája; az ő rendkívüli lélekraj
zoló tehetsége, felfogásban mindig a drámaira 
törekvő erélye, a helyzetek festésében és az indoko
lásban bámulatos biztossága és igazsága az utolsó 
betűig érdekfeszítő mese keretében jelennek meg. E 
regény Írására tudvalevőleg egy hires franczia bűn
eset szolgáltatott tárgyat, a Praslin herczegé, ki 
1847-ben megölte ártatlan nejét, ki egy bűnös viszo
nyának útjában állt. Ez esetből merítette Kemény 
a „Férj és nő" eszméjét; de a történet megoldása 
az ő képzeletében tragikusabbá és megnyngtatóbbá 
alakult. — Szász Károly „Salamon"-ja is kétség
kívül a legkiválóbb magyar epikus munkák közé 
sorakozik. Három részben (Endre és Béla, Sala
mon király, A trónvesztett) a magyar lovagkornak 
talán legérdekesebb, legköltőibb mondáit dolgozta 
föl; azokat, melyek az Árpádok viszályából fakad
tak a korona és kard jelenetétől a pólai remetéig. 
Nagy erővel tudja éreztetni meséjében, melynek 
során és hangjában is a krónikák egyszerű, cziczo-
mátlan, de erőteljes előadását követi, — a végze-
tességet, mely az egymás ellen törő királyi sarjak 
sorsát vezeti. Endre és Béla megátkozzák Várkony-
ban magukat és maradékaikat, ha békeszegők len
nének, s az átok másodizig betelik; a megbontott 
egyensúlyt csak szent László hatalmasalakja állítja 
helyre. Nincs itt helyén a szerkezetnek és jellem
rajznak némely aprólékosabb hibáival foglalkozni; 

egészben mindakettő dicséretes. Amaz egyszerű és 
tiszta, ez hű korához és legtöbbször emberileg igaz. 
Csak a rajongó, ascetizmusra hajló Géza költői 
alakját emiitjük, mely a középkor egy uralkodó vo
nását kitűnő képben tükrözi. A szebb részletek 
közül méltók az uj meg uj átolvasásra a prágai 
ostrom, a két király vezeklése, Salamon bujdosása 
és Bátor Opos halála. Hogy a verselés kitűnő, azt 
Szász Károlynál meg sem kell jegyeznünk, —th— 

Jókai Mór történelmi regénytárának 8. és 9-ik 
füzete megjelent. A következő 10-ik füzetben Jókai 
érdekes uj regénye, a „Névtelen vár" (mely eddig is 
már 720 lap) be lesz fejezve, s azután a „Sárga 
könyv" czimü, az 1828-iki orosz forradalom esemé-
ményeiből merített regény veszi kezdetét. Egy-egy 
füzet ára 50 kr. Egy egész évfolyam — 26 füzet — 
előfizetési ára 10 frt. 

HngO Viktor „Egy bün története1' czimü müvé
nek magyar fordításából a második füzet is megje
lent Tettey Nándor könyvereskedésében. Az I-ső 
füzet külön czime : Az orvtámadás, a I l -ké: A küzde
lem. A két füzetből álló kötet bolti ára 1 frt 80 kr. 
— A mű második része három füzetből fog állani, 
következő tartalommal: I I I . A vérfürdő ; IV. A győ
zelem. V. A bukás. 

A Petőfi-társaság könyvkiadó vállalatából Aigner 
Lajosnál két kötet jelent meg. Az egyik Vértesi Ar
nold ,,A nyomorúság iskolája" czimü regényét tar
talmazza. A másik: Balázs Sándor vig elbeszélései. A 
Petőfi-társaság könyvkiadó vállalatának aláírói 5 frt 
évi díjért Zichy Géza gróf és Endrődi Sándor mái-
megjelent költeményein kivül ezeket s Jókai Mór 
„Északi hazából. Muszka beszélyek" czimü nem 
sokára megjelenő beszélyeit tagsági illetménykép 
kapják. Nem tagok számáráé két kötet ára egyen
ként 1 frt 50 kr. 

ásbóth Jánostól „Almok álmodója" czimü egy 
kötetes regény jelent meg csinos kiállításban az 
Athenaeumnál. A mű szerző sajátja. Ára 1 frt 
60 kr. 

Az akadémia njabb kiadványai. Az Értekezések kö
zül ujabban a következő füzetek jelentek m g : „Ada
tok a „nagy" Csáky István életéből," Deák Farkas 
tanulmánya; ára 20 kr. —• „Podhorszky Lajos 
magyar-sinai nyelvhasonlitása," Budenz Józseftől, 
ára 10 kr. „Hulló csillagoi megfigyelése a ma
gyar korona területén. Második rész. 1874—76," 
Eonkoly Miklóstól, ára 20 kr. „Adalékok a Kárpá
tok földtani izmeretéhez," Hantken Miksától, ára 
]0 kr. — „Tanulmányok az aldehydek vegyületei
ről phenolokkal" dr. Fabinyi Budolftól ; ára 10 kr. 
— Borbás Vinczétől két növénytani füzet: „Adatok 
Arbe és Veglia szigetek nyári flórája közelebbi isme
retéhez" ára 40 kr. és „Dr.HaynaldL. érsek herbá
riumnak barasztféléi;" ára 20 kr. — A „Nyelvtudo
mányi Közlemények" XIII-ik kötetének 3-ik füzete, a 
Vámbéry Ármin török-tatár nyelvek etytnologiai szó
tárának befejezése ; ára 1 frt. A „Mathematikai és 
természettudományi közlemények" XIII-ik kötetében 
Hazslinszky Frigyestől, dr. Borbás Vinczétől, Or-
may Sándortól, Freyn Józseftől, Mocsáry Sándortól, 
Staub|Móricztól, Bernáth Józseftől és Frivaldszky 
Jánostól vannak természetrajzi, illetőleg meteoroló
giai és vegytani dolgozatok ára 2 frt 50 kr. Az 
„Arcbaeologiai közlemények" XIV-ik kötete füze
tébe dr. Arányi Lajos, Myskovszky Viktor és Jakab 
Elek irtak régészeti czikkeket; ára 1 frt. — Bálint 
Gábor: „Kazáni-tatár nyelvtan," ára 1 frt. 

A természettndományi népszerű előadások füze
teiben megjelent Than Károly két előadása : „A 
Gramme-féle dynamo-elektrikus gépről", három 
fametszetü ábrával; ára 25 kr. 

Dömötör János hátrahagyott műveire már eddig is 
szép számmaljőnek az előfizetések s utánvétellel való 
megrendelések. A nyomtatás is megkezdetett már, 
de a nyomdának a közelebbi ünnepek és az évfordu
ló miatti túlságos elfoglaltatása miatt nem lehetett 
folytonosan dolgozni rajta, úgy hogy január közepe 
előtt alig lehet remélni a nyomtatás befejezését s a 
kötet megjelenését. Az előfizetés azért nyitva is ma
rad a mű megjelentéig, 8 a kiadók felkérik az ívtár-
tókat és barátokat, hogy iveiket január közepére le
gyenek szívesek beküldeni. A 12*—13 ivre terjedő 
kötet előfizetési ára 1 frt. 

A „Hunyadi-Album" a közönség részéről nagy 
pártfogásban részesül: eddig csaknem 800 előfizető 
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jelentkezett, s igy nemcsak a vállalat költségei fe-
dezvék, de a hunyadmegyei eloláhosodott magyarok 
javára is szép összeg van biztosítva. Többek fel
szólalására a szerkesztők (Szathmáry György és 
György Aladár) az előfizetési határidőt 1878 január 
végéig meghosszabbítják. Egy példány előfizetési 
ára 2 frt. 

„A Stolzc-Feny vessy-féle egyszerűsített gyorsírás 
tankönyve" rövidett kiadásban jelent meg. Az egész 
24 oldalon 8 12 csinos kőnyomatu táblán tárgyalja 
a rendszert, ugy hogy ezáltal az elemi gyorsírást 
12 órában lehető lesz elsajátítani. A tankönyv Kókai 
Lajos bizományában jelent meg, s 80 krért kapható. 

Király Pál egy terjedelmes munkája, „A magyar 
birodalom hirása" mint külön lenyomat az általa és 
Ballagi Károly által szerkesztett „Egyetemes Föld
rajz" Ill-ik kötetéből e napokban hagyta el a sajtót. 
Szerző e műben tisztán földrajzi és politikai viszo
nyok vázolásán kivül tömör, de lehetőleg teljes 
képét nyújtja birodalmunk mind szellemi, mind 
anyagi művelődésének. A derék mű 370 oldalra ter
jed, e ára 3 frt; az Atheneum kiadása. 

lende Bódogtól „A kincses föld" czim alatt egy 
népies füzet jelent meg, mely a nemzetgazdaságtan 
alapelveit ismerteti. A 84 lapra terjedő füzet Rapet a 
franczia tud. akadémia által koszorúzott művének 
átültetése és alkalmazása a magyar viszonyokra. 
Ára 50 kr. 

Folyóiratok. A „Századok"-hó], a történelmi tár
sulat közlönyéből, melyet Szilágyi Sándor nagy 
gonddal és kiváló irók közreműködésével szerkeszt, 
a deczemberi füzet ismét igen érdekes tartalommal 
jelent meg. Edelsbacher Antal s Bómer Flóris ta
nulmányai, s Wgnzel Gusztáv és Károlyi Árpád 
közlései be vannak fejezve. Jakab ElekBrutus kró
nikáját, Gyárfás István Pestmegye monographiáját 
ismerteti. Az apróbb közleményekben Károlyi Árpád, 
Lehoczky Tivadar és Thallóczy Lajos közlenek 
művelődéstörténeti adatokat. A „Századok"-at 
tudvalevőleg a történelmi társulat tagjai ingyen 
kapják. Tagsági dij 5 frt. Jelentkezéseket a füzet 
szerkesztője s társulati titkár Szilágyi Sándor (Bu
davár uri-utcza 22. sz.) elfogad. — A „Természet
tudományi Közlöny" deczemberi száma jubiláris 
szám : e jeles folyóirat századik füzete. A füzetet a 
szerkesztő Szily Kálmán visszatekintő czikke nyitja 
meg, mely többek közt azt az adatot említi föl, hogy 
1869-ben, midőn az I-ső füzet megjelent, a termé
szettudományi társulatnak 804 tagja volt, és most 
a századik fűzet megjelenésekor van 4850. A füzet 
további tartalma: „A lösz-lerakodások északi Khi-
nában" Hunfalvy Jánostól, „Az elhalt szervezetek 
viiáglása," „A halál hirnöke" (gróf Lázár Kálmán 
czikke a kopogó bogárról), az ez évben elhunyt 
tudósok nekrológjai, az apróbb közlemények közt: 
rövidebb czikkek az ásványtan, geológia, astro-
nomia, phisiologia, növénytan, természet és vegytan 
köréből. A „Természettudományi Közlöny" egész 
évi folyamának ára 5 frt A társulati tagok tagdíj 
fejében kapják. — A ,,Figyelő" irodalomtörténeti 
közlöny" deczemberi száma Békési Emiltől, Abafi 
Lajostól, Heinrich Gusztávtól, Tipray Tivadartól, 
stb. közöl érdekesb és nagyobb czikkeket. A válla
latból ezen füzettel be van fejezve a 3-ik kötet. A 
jövő évre előfizetési ára 8 frt, félévre 4 frt, mely 

sszegek Aigner Lajos könyvkereskedőhöz külden
dők. Évnegyedes előfizetés nem fogadtatik el. — 
A ,.Litdoviea akadémia közlönyé"-bői, melyet a ma
gyar honvédelmi főiskola tanári kara ad k i , a 
deczemberi fűzet szintén érdekes szaktartalom
mal jelent meg, melyből elég lesz csak a következő 
< zikkeket megemlitnünk: „Francziaország és a 
német birodalom által az 1878-ik év tavaszán had-
miveletekre alkalmazhztó haderők", Kápolnai P . 
István. „Horvátországnak ós a magyar tengerpart
vidéknek hadszinhelye", Terstyánszky Ágost. „A 
törökök támadó működései az 1876-ik szerb-török 
liáboruban". „Az északamerikai háborúból" Láng 
Heariktjl, stb. E katonai szakközlöny előfizetési 
ára egy évre 4 frt. —r A szerkesztőségünkhöz bekül
dött folyóiratokból még a „Műegyetemi Lapok" és a 
..Magyar mérnök- és épitész-egylet közlönye" deczem
beri füzeteit kell fölemlítenünk, melyek a szokott 
jeles szaktartalommal jelentek meg. Az előbbi elő
fizetési ára egy évre 4 frt; az utóbbi 10 frt, a tagok 
tagdíj fejében kapják. 

Uj élczlap indul meg az uj évvel. Szerkesztője 
Don Pedrő (Bartók Lajos) lesz, ki eddig néhány 
évig az „Üstökös"-t is szerkesztette. Külön bemu

tatásra tehát nem szorul, a közönség az „Üstökös"-
bői, valamint a „Vasárnapi Ujság"-ban és más 
lapokban megjelent közleményeiből s végre az „Őr
tüzek" czim alatt nemrég megjelent verses gyűjte
ményéből eléggé ismeri e fiatal irót, ki eddig is 
kivált erős szatirikus vénája által tűnt ki az ujabb 
nemzedék írói közül. Költeményeit meleg hazafias 
hangulat jellemzi, gyakran meglepő erővel páro
sulva. Az uj élczlap neve: „Bolond Ittók" lesz s 
mint az előfizetési fölhívásból látjuk, határozott 
ellenzéki irányt fog követni politikai rovataiban, 
bőven használva a szatírát, sőt a maró szarkazmust 
se vetve meg, míg egyéb rovataiban inkább a hu
mornak nyit helyet. Tekintve politikai és társadalmi 
életünknek egy idő óta meglehetősen ostorozatlan 
maradt árnyoldalait, egy ellenzéki irányú élczlapnak 
tág mezeje nyilik s talál elég anyagot, melyen gya
korolhatja nyesegető kését. — A „Bolond &tófc" 
az „Üstökös" és „Borsszem Jankó" alakjában fog 
megjelenni s képeit Jankó János és Vastagh György 
ugy szinte az ifjabb festőnemzedék közül többen 
fogják rajzolni, mig a szövegrész kiállítása körül 
több humorisztikus iró Ígérte meg közreműködését. 
A szerkesztőség és kiadóhivatal a himző-utcza 
1. sz. alatt van, hova az előfizetési pénzek is (egész 
évre 8, félévre 4, ngyedévre 2 frt) küldeadők. 

Dj hírlapok a vidéken. ,J3«*ervárm*gye" czim 
alatt uj hetilap indul meg újévvel Egerben. Szer
kesztik Földváry Kálmán és Endrey Gyula. Előfi
zetési ára egész évre 4 frt. — Nagy-Kőrösön Tóth 
József indít „Xagy-Körös'1 czim alatt hetilapot, 
melynek ára egész évre 5 frt. — „Máramarosi Táro
gató" czim alatt M.-Szigeten Hollósy István ad ki 
uj hetilapot. — Szegeden hetenként 3-szor meg
jelenő ellenzéki lap indul meg, „Szegedi Nép(ap"< 
czimmel Gelléri Mór szerkesztése mellett; ára egy 
évre 8 frt. 

A „Gallus'' ez évi utolsó száma megjelent, vál
tozatos szaktartalommal. E közlöny a baromfite
nyésztés s nyulászat érdekében ügyes, hasznos vál
lalatnak bizonyult be, s mindenesetre megérdemli a 
további fennmaradást. Az előfizetési ár egész évre 
3 frt, félévre 1 frt 50 kr. ; ezen összeg Griildczy Géza 
szerkesztő kiadóhoz (Rákosárok-utcza 500) külden
dő. Az előfizetők a szerkesztő „A tyukászat" czimü 
munkáját fele áron, a lap legutóbbi félévi folyamát 
1 írtért kaphatják. 

A nemzeti színházban e héten adták először elő 
„Galateát", Vasziliadisz uj görög költő öt felvoná
sos tragoediáját Kállai Béni fordításában. A mű 
költői egységbe foglalása a Pygmalion-mondának, 
melyben az imádott szobor megelevenül és egy uj 
görög románcznak, melyben a nő beleszeretférje fivé
rébe, ezt rábeszéli, hogy a férjet ölje meg, de ebben 
győzvén a testvéri szeretet a bűnös szerelem fölött, 
az asszonyt öli meg. A tragédia tele van igazi köl
tészettel s ügyes kézzel van benne szőve az érdekes 
cselekmény s megoldása szerencsés és megnyugtató. 
Kállayt köszönet illeti meg, hogy a nálunk megle
hetősen ismeretlen uj-görög költészetet egy ily kivá
lóan sikerült termékében mutatta be. Nagy Imre 
Bennost a testvért legjobb szerepei egyikévé tévé. 
Annyi melegséget, erőt és szenvedélyt tudott kifej
teni, a minőt nála nem igen nyilik alkalmunk gyak
ran tapasztalni. Pygmalion szerepét Nádai, (lala
teáét K.-Jászai Mari asszony játszá, ez utóbbi elhi
bázott felfogással. A nem nagy számú közönség 
egészen átadta magát a mű élvezetének s többször 
kihívta a szereplőket. 

A népszínház játékrendje most a „Sárga csikó'1 

körűi forog, melyet gyakran és mindig nagy közön
ség előtt adnak. Soldosné megpihentetésére tartanak 
vele szünetet, s a kitűnő művésznő egy ilyen pihenő 
napján került színre a „Kapitány kisasszony" ope
retté, czimszerepében Erdély Marietta kisasszony
nyal, ki csinos jelenség, kellemes hangja van, moz
gékony is, de az ábrázolás gyönge oldala. Az ope
retteben a főczeremóniásmester (Együd) ismét éne
kelt alkalmi dalokat a törökökről és Verhovayról. 

Dj zenemüvek. Táborszky és Parsch zenemüke-
reskedésében megjelentek : „Lehel dalai" („Jaj de 
habos szellő lovam", „ 0 ne távozz édes", „Csipke
bokor fonnyad".) Odry Lehelnek ajánlva. Zongorára 
s énekre szerzé Szentirmay Elemér. Ára 60 kr. To
vábbá öt uj magyar népdal: 1. Hej gazda uram adja 
ki a bérem. (Hogyha nekem száz forintom volna. 
Szép Juliskám.) 2. Tizenkettő, tizenhárom, tizen
négy. 3. Szomorúan zúg-bug a szél. 4. Nekem olyan 
asszony kell. 5. Hármat rikkantott már a rigó. r.nek-
hangra zongora kísérettel vagy zongorára külön 
60 kr. Zongorára tette Bieber Gyula. Ugyancsak 

Táborszky és Parsch zenemű kereskedésében megje
lentek : „Dalok a török-magyar barátságról és Plevna 
nóta." Ozmán pasának, a hősök hősének emlékéül. 
Zongorára szerze Szentirmay Elemér. Ára 60 kr. 
Róttavölggi a tana kiadásában megjelentek : „Hol 
a macska ?" Polka Katzau Lajostól, (ára 50 kr.) 
„Acceptirt," polka Berger Alberttól (ára50kr.) „A 
virág panasza," románcz P. Nagy Alberttől, (ára 
60 kr.) — Fellegi Viktor „Apolló" czimü zenefolyó
iratából megjelent a 24-ik szám. E folydirat előfize
tési ára egy évre 6 irt, kiadó-hivatala (Budapest, 
vár, országház-utcza 04-ik sz. 

Közintézetek, egyletek. 
A Petőfi-társaság január 6-án tartja közgyűlését. 

Gr. Zichy Gézától, Endrődi Sándortól és Váradi 
Antaltól olvasnak föl költeményeket, Vértesi Ar
noldtól és K. Papp Miklóstól pedig novellákat. A 
társaság közelebb tartott zárt ülésén hat tiszteleti 
tagot választott; ezek: Kossuth Lajos, Arany János, 
dr. Kovács Pál, Hugó Viktor, Bodenstádt Frigyes 
s Kamii bej, ki jeles török stilista, s Nagy-Kanizsa 
történetének irója. A decz. 30-ki közgyűlésen .vá
lasztanak nyolcz uj működő tagot i s ; kijelölték : 
Atalát (Szalay Károlynét), Beniczky Bajza Lenkét, 
Csepreghy Ferenczet, Margitay Dezsőt, Bodnár 
Zsigmondot, Szabó Endrét, Thaly Kálmánt, Bodou 
Józsefet, Csengey Gusztávot, Rádl Ödönt, Szokoly 
Viktort és Sümegi Kálmánt. E zárt ülésben válasz
tották meg a tisztviselőket is, meghagyván az eddi
gieket, kikhez még egy másodtitkárt választottak, 
Váradi Antalt. A titkár bemutatta a jelen évi könyv
kiadó vállalt két uj kötetét, Balázs Sándor „Víg 
elbeszéléseit" és Vártai Arnold „A nyomorúság 
iskolája" czimü elbeszélését s bejelenti, hogy a 
jelenévre még megígért ötödik kötet, Jókai M-'r 
kisebb elbeszélései pár hét alatt szintén meg fog 
jelenni. 

A Kisfalndy-társaság decz. 27-ki ülésén Ágai 
Adolf tartotta székfoglalóját „Alszögi történet" 
czimü falusi rajzzal, melynek történetét az képezi, 
hogy a falu legderekabb legénye beleszeret egy czi-
gánylányba, s van miatta álmélkodás, sugás-bngás, 
mig végre a falu zsidójának közbenjárására megtör
ténik a lakodalom. A felolvasóval az a kellemetlen
ség történt, hogy a kézirat egy részét otthon feledte, 
e a hiányzó részt aztín röviden, néhány szóval 
pótolta. Utána Gyíiry Vilmos olvasott föl három 
balladát Majthényi Flórától, „Arczkép", „Hákó 
király", „Szerelem" czimüeket; Vulcanu József 
pedig Benedek 'Aladártól olvasott föl „Szép tavaszi 
napról énekelni" czimü lyrai költeményt. Az üléB 
végén Beöthy Zsolt másodtitkár jelentette be Fábián 
Gábor elhunytát, meleg szavakban emlékezvén 
megérdemeiről. A humorisztikus költői beszéJyre 
kihirdetett pályázat határideje pár nap múlva letel
vén, a pályamüvek bírálóiul Arany Lászlót, Gyulai 
Pált és Győry Vilmost nevezték ki. 

Mi újság? 
Mai számunkkal veszik olvasóink a „Vasárnapi 

Újság" 1877-ik évi folyamának tartalom-jegyzékét. 
E számunkat egyszersmind egy féliwel bövitettük. 
melyen a „Háboru-Króniká"-ből összeállított kép-
csoportozatot adunk. 

A királyné Gödöllőről egyenesen utazik Ang
liába, s Bécsben sem fog időzni. Angol lapok szerint 
ő felsége a trónörökös kíséretében e hó 31 -én érkezik 
Londonba, és az éjt a Claridge-hotélben tölti, s on
nan a Cottesbrock-Parkba megy, mig a trónörökös 
Londonban marad és meglátogatja a tudományos 
intézeteket. Később a trónörökös Scherzer udvari 
tanácsos kíséretében az országban körutat tesz az 
ipar és kereskedelmi viszonyok tanulmányozására* 

A király mint násznagy. Egy Beidl nevű nyit-
rai házaspár a napokban űli meg aranylakadalmát, 
s a királyt kérték fel násznagyul. Az udvari iroda 
a nyitrai városi kapitánysághoz kérdést intézett a 
házaspár jelleme és állása iránt. S minthogy a fele
let mindenesetre kielégítő lehet, valószínű, hogy a 
király el is vállalja a násznagyságot és az ünne
pélynél a megye egyik személyisége által képvisel
teti magát. 

A debreczeni arany cserkoszernt gróf Vay Dániel 
ünnepélyesen adta át Halil bej budapesti főkonzul-
nak, ki hivatali tisztviselői jelenlétéban vette az 

* 



834 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 52, SZÁM. 1877. xxiv. ÉVFOLYAM. 
5Ü. SZÁM. 1 8 7 7 . XXIV. KVrOLYAM. 

Abdul -Hamid szultán a sebesülteknél . 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 835 

Kozákok czéllövölde gyakorlata a Kaukázusban. 

Károly román fejedelem. Nikolaj nagyherczeg. A czár. 
A czár és környeze te 'a p levna i csata a lat t . 

Szkobeleff a P l e v n a e lőtt i sánczokban. 

Lovasroham a kslcsermei orosz hadál lások e l l en . Török sebesül tek üdvözlik vezérüket. 

Basibozuk védelmi csatában. Veszélyes út a Sipka-szorosban. Orosz kegyetlenkedés áldozatai a dr inápolyi kórházban. A törökök je l tüzei Ruscsuknál . Török előörsök Pirgosznál. 
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át, s az átadó gróf franczia beszédjére meghatva 
m o n d t a : hogy midőn Allah a török fegyvereket 
szerencsétlenséggel l á toga t ta meg, a bá tor í tás ily 
jele megbecsülhe te t len . A konzul t u d a t t a egyszers
mind , hogy külön futárra l küldeti a diszes ajándé
kot és a szul tánhoz intézet t levelet Kons tan t iná -
polyba, hol ki fogják ál l i tani a sebesüHsk j a v á r a . 
A koszom á tadásá ró l szóló nyug t a tvány t emlék 
g y a n á n t a debreczeni főiskola m ú z e u m á b a n helye
zik el. 

Tisza Kálmán Berlinben. A miniszterelnök Ber
l inbe u tazo t t , ho l egyik fia t anu l . Útközben Oder-
bergnél egy kis kellemetlenség ér te , m e r t a hófuva-
tagok mia t t elkésett a vonat , s fél napig kellett ot t 
várakoznia . E hó 57-én dé lu tán érkezet t Berl inbe, 
s csak j a n . 2-án várják vissza Budapes t re . A m i n t 
megérkezet t — mondja egy csacska táv i ra t , — 
azonnal lá togatásokat te t t . 

A békésmegyei jakobinusok ellen 1795-ben folyta
tot t felségsértési pör összes i románya i t megta
lá l ta Zsi l inszky Mihály országgyűlési képviselő az 
országos t i tkos levél tárban. E z adatokat eddig még 
nem haszná l ták föl a tör ténet írók. 

Egy franczia Írónő, Conpey Augusz ta Lann ion-
ból levelet in tézet t Eötvös Károlyhoz a decz. 16-ki 
népgyűlésen t a r to t t beszéde alkalmából , melyet az 
irónő a , ,Temps" -ban olvasott. E levél kíséretében 
Eötvösnek megküldé egy elbeszélését, mely először 
A „Sole i l " -ben s az t án több páris i és külföldi lapban 
je len t meg . E z elbeszéléshez a következő megjegy
zést t e t t e : „ N e m vagyok politizáló nő , h a n e m csak 
egyszerű igénytelen breton nő, szeretem Franczia-
országot s leggonoszabb ellenségének Oroszországot 
tek in tem. Tán ezen igaz lapokon fog ön némi érde
keset ta lá ln i 8 t á n óhajtja a z o k a t Magyarországon 
közzé t enn i oly czélból, hogy bizonyos orosz her-
czegnőknek bizonyos nagy államférfiakra gyakorolt 
befolyását ellen sú lyozza ." 

Verhovay Gyula még mindig fogva van a decz. 
16-ikizavargások mia t t , s az államügyész a por t 
„ l á z a d á s " cz imén indítot ta meg. Közelebb többeket 
kihallgattak, ezek közt Kállay Ödön országos kép
viselőt, H e r m á n Ottót , s tb. 

Az nj operaház udvari páholyá t a kirá ly mell
szobrával is ékesítik. Hofbauer Lajos építész e szobor 
vésésével Szász Gyula fiatal művészt b íz ta meg, ki 
az t m á r el is kezdte készíteni t i sz ta , szép erdélyi 
márványból B a m ű alkalmasint ki lesz állítva a 
párisi v i lágtár la ton . Szász Gyula más megbízásokat 
is kapo t t ; így a nemze t i sz ínház csarnoka s zámára 
a Szerdahelyi József mel lszobrának elkészítését. Az 
ercsii Eötvös-emlék végett is hozzá fordult a bizott
ság. Továbbá agyagban min táz t a közelebb Tisza 
Kálmán kormányelnök s Szász Károly a költő mell
szobrait . 

A spanyol ki rá ly házassága Mercedes infasnő-
vel, Montpensier herczeg leányával j a n . 23-án lesz. 
Az esküvőt az a tochai székesegyházban tar t ják, s 
öt napig ta r tó ünnepélyek következnek a főváros
ban . Lesznek ingyenes színházi előadások, bikavia
dalok, diszmenetek, s e nap teszik le Calderon ki tűnő 
drámaí ró emlékszobrának alapkövét . Mindazon sze
gény gyermekek, kik j a n u á r 23-án születnek, fejen-
kint 750 piecettenyi ajándékot kapnak , azonkívül 
50,000 négy-négyreálos u ta lványt osztogatnak szét 
a szűkölködők közöt t , 40 m u n k á s t és 10 mes terem
ber t küldenek a pár is i közkiál l i tásra és végül 10 
szegénysorán egyetemi hal lgató helyett a ki rá ly 
fizeti k i a promoveálás költségeit. 

Két hires angol államférfin ünnepli deczember ha 
vában születése napjá t . Az egyik Lord Beaconsfield, 
ki e hó 20-án töl töt te be 72-ik évét, a más ik M r . 
Gladstone, ki ugyané hó 29-én lesz 68 éves. 

A háborn. A harcztér i eseményekben P levna 
eleste óta a szerbek vitézkednek, s a hadi távíró az ő 
viselt dolgaikról beszél legtöbbet. Könnyű szerrel 
n y o m u l n a k előbbre, mer t a törökök visszahúzód
nak , s csak apróbb csatározásokban mérik össze 
fegyveröket. A szerbek előnyomulása azonban nem 
jelentéktelen, m e r t m á r összeköttetésbe jö t tek az 
oroszokkal s lassanként Viddin várához közelednek, 
me lye t az oláhokkal együtt akarnak ostromolni . 
E g y más ik szerb csapa t Xis vá r áná l van , s előké
szüle teket tesz az ost romra. A herczegovinai és 

boszniai ha t á r azonban el van tiltva a szerbek in> 
váziójától, s monarch iánk tudtul ad ta Belgrádban, 
hogy ezen a vidéken n e m tűrhe tné el Szerbia hadi 
működését . É s ebből eléggé sejteni lehet, hogyHcr -
czegovinában és Boszniában csakugyan készül vala
mire monarch iánk , adandó alkalommal. H a ez al
kalomhoz zavaros ke l l , az meglesz, mer t minden 
jel jósolja. A Pé te rvá r ra érkezett czár az üdvözlő 
küldöttségeknek egyenként jelent i ki, hogy a szent 
vállalathoz még sok teendő van há t r a , s hogy 
E u r ó p a bizalommal viseltetik Oroszország czéljai 
i ránt , kivéve Angliát , a hol nő a háborús hangula t . 
Konstantinápolyban a végsőig menő erőfeszítésre 
vannak elkészülve, s a bolgár harcztérről a Ba lkán 
mögé szállítják a hadsereget . Bíznak a télben is, 
mely az oroszokat I . Napóleon sorsára ju t ta tha t ja , 
h a Allah is ugy akarja . A tél nagy zordonsággal 
lépett föl Oláhországban és Bulgár iában, s hóziva
tarok dühöngnek. A D u n a jégzajlása m á r Galacz-
ná l elsodorta az oroszok hidját, és szó van róla, 
hogy a fő hadiszál lás t Bukarestbe teszik á t . A nagy 
hidegben nagy szenvedéseket kell kiállani a plevnai 
török foglyoknak. Sokan elhalnak közülök, s egy 
orosz hivatalos jelentés röviden azzal mentegetőzik, 
hogy «lehetetlen raj tuk segíteni." A szerencsétle
nekre a legborzasztóbb sors vár ut jokban. Karszban 
is így dobtak oda az oroszok 1400 török sebesültet 
a fagynak és szenvedéseknek. Lorisz-Melikoff tá 
bornok nem akar ta őket ta r tan i , s elkísértette Erze -
r u m felé, hová decz. 25-én meg is érkezett közülök 
kétszáz, a többi elveszett a hóban, a hidegben és a 
sebek következtében. É s most mégis az oroszok 
kezdik l á rmázn i , hogy mer t P levnában nem talál
tak orosz foglyokat, azokat a törökök bizonyára le
mészárol ták. — Ozmán pasa már ú tban van Oroszor
szág felé, egyelőre Moszkvába viszik. — A kis-ázsiai 
hareztéren az oroszok E r z e r u m körülzárolásához 
lá tnak . Ost romágyuik ugyan e lakadtak a hóban , de 
biznak számuk nagyságában , hogy E r z e r u m o t kö
rül foghatják. 

tanár , élete 57-ik, taní tói pályájának 35-ik évében. 
— LESZLÉNYI GSÜLA orvostudorjelölt s ügyvéd, a 
győri gyorsíró kör elnöke, ki i rodalmi téren is (több 
német lapban) működöt t , e hó 22-én Arcoban. — 
CZOMPÓ GYÖRGY, a kaposvári elemi népiskola igaz
gatója, 52 éves korában. — MÁRK ENDRÉNÉ szül. 
Bacsó Lujza, ki néhány év előtt a nemzet i színpa
don is szerepelt, m i n t széphangu al t-énekesnő, s 
az tán a kolozsvári és debreczeni sz ínházakná l éne
kelt köztetszés közt, h o n n a n a családi életbe vonu l t , 
Debreczenben 26 éves korában. —VÁSÁRHELYI MÁRIA, 
a hires Vásárhelyi Pá l mérnök leánya, Budapes t en . 
— PATAKINÉ asszony, a nemzet i sz ínház nyugdí ja
zott tagja, ki kisebb komikai szerepeket j á t s zo t t , 
62 éves korában Újpesten. — BÁRCZAY A L B E R T N É , 
az abauji és tornai főispán özvegye szül. Okolicsá-
nyi Lujza 52 éves korában Bárczán . — FARKAS 
ILONA a veszprémi i rga lmas apáczák tagja 22 éves 
korában. 

Parisból két nevezetes halálesetet je lentenek : 
EUHMKORPP hires tudós , a róla elnevezett vil lanyos 
készülék feltalálója, melyért az akadémia 50 ,000 
frankkal tünte t te ki. Német eredetű volt, s nemzet i 
ségétmindvégig m e g t a r t o t t a . — D ' A U R E L L E S PALADIN 
tábornok, a senátus tagja, a porosz-franczia h á b o 
rúban a Loire-sereg parancsnoka, később a békeföl
tételek i rán t alkudozó bizot tságnak is tagja. 

Szerkesztői mondanivaló. 
B r a t u s . Genre-ja nem üti meg a mi mértékün

ket. Mi e nemből csak a legjobbat közölhetjük, váloga
tott és soknemü étel-fogásunkban mint egy mellékételül. 
Az öné pedig alig középszerű. Egyébiránt kívánsága sze-
rin teszünk vele. 

S. K . Nem elég, hogy a költemények csak vala
mennyire nyerjék meg tetszésünket. Valamennyire meg
nyerték, mert kivált a másodikban (Karácsonyfa) van 
egy pár elég sikerült passusi; közlésre azonban még sem 
alkalmasak. 

Sasp. N. G. A népdal nem közölhető. Sem tartalma, 
sem verselést nem emelkedik felül a legközönségesebb 
rigmusokén. 

B a r n a szép l á n y . Azt hiszszük, az a barnftjszép 
lány el lehet bájainak ilyen megóneklése nélkül. 

K v á r . A két vers közül egyik sem válik be. Ki
vált a „Vallomás kandalló mellett" oly keveréke a (csi
nált) érzésnek és a cynismusnak, a milyennek a költé
szet birodalmában nincs jogosultsága. 

Bókod . S. M. A budai indóházhoz érkezett tépés-
küldemény elszállításáról a konzulátus gondoskodott, a 
hol a szállítólevelet átvették tőlünk. 

Adakozás. A török sebesültek számára szerkesztősé
günkhöz ujabban következő adományoka t é rkez tek : 

Kisújszállásról Szabó Lász ló az iparos-kör el
nöke által 33 frt 30 kr . , min t a kisújszállási iparos
kör ál tal könyvtáruk és a török sebesültek j avá ra 
rendezet t tánczvigalom jövedelmének fele része. 

Nagy-KesxibSl Tóth József néptaní tó által 5 frt 
50 kr. E z összeghez j á r u l t a k : Csorba F a r k a s ref. 
lelkész 2 frt, Tó th József tani tó 1 frt, Csorba Dániel 
20 kr.. Terdi I s tván 20 kr. , Simon Gergely 20 kr . , 
Illés Péter 10 kr. , Domonkos Károly 10 kr . , Hajdú 
János 20 kr . , Stendi J ános 10 kr . , Pa t ak i Anta l 10 
kr. , leéli pusz ta 1 frt, N. N. 10 kr . , Gáli Lász ló 
10 kr és Bugár Zsigmond 10 kr . 

A „Vasá rnap i Újság" szerkesztőségénél be
gyült eddig összesen 978 frt 89 kr., két cs. k. a rany , 
egy 10 frankos a rany , két egy-forintos tal lér . 

Tepés-adományokat küldtek: BáczkevérőlKoczka 
József (2 kilo 530 g r a m ) , Kömlödről Varjú József 
( 3 5 0 g r a m ) , Nyir -Baktáró l Grosz Róza (3 kilo 50 
g r a m ) . 

Halálozások. 
NAGY IGNÁCZ az ugodi választó kerület ország

gyűlési képviselője, ki e kerületet m á r az 1865-iki 
országgyűlésen is képviselte, meghal t Budapesten 
67 éves korában . A közbecsülésben élt derék férfiú 
hol t te temei t P á p á n temet ték el. 

FRÁTER P Á L , Nógrádmegye volt alispánja és 
később tanfelügyelője, meghal t 69 éves korában 
Budapes ten , h o n n a n Pász tora száll í tották. Mint 
Nógrádmegye követe m á r 1839-ben rész t vet t a po
zsonyi országgyűlésen, s m i n t képviselő 1861-ben is 
megjelent a törvényhozásban. Hir te len ha l t meg, 
szívbaj következtében. 

KAMONN F L Ó B I S , a főváros kiválóbb osztályától 
lá togatot t kávéházak egyikének tulajdonosa, a városi 
bizot tság tagja, decz. 28-án meghal t szélküdés kö
vetkeztében. A nyájas , előzékeny modorú derék 
öreg u r a t országszer te is sokan ismerik azok közül, 
kik a fővárosban megfordultak. Kávéháza — kivált 
a m ú l t évtizedben — az írók és művészek rendes 
gyülhelye volt. 

E l h u n y t a k még : Dr . TTJRNOVSZKY FRIGYES, ud
vari fogorvos, 8 m i n t ilyen igen ismert férfiú a fővá
rosban, 59 éves korában . — BEBZEVICZY ÁRPÁD bu
daházi földbirtokos 45 éves korában. — W I B H T L 
KABOLY, a komáromi első takarékpénztár igazgatója, 
67 éves korában . — Báró GAÁL L A J O S nyugalma
zott a l tábornagy 67 éves korában Badenben. — j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m 
BIBBAÜER MIHÁLY, Kőszegváros polgármestere . - ^ I f E T S V A Vasárnapi üjság 68 Politikai líjdoiiságok 
MIHÁLOVICS JÁNOS, bajai állatni tanítóképző i n t é z i ^ % ó - h i v a t a l a (Budapest, egyetem-ntoza 4. sz 

k r . 

Előfizetési föltételek 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
1878. évi fo lyamára. 

Félévre: 
A Vasárnapi üjsag és Politikai Újdonságok 6 frt — 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok ^ ^ ^ 

• „ H á b o r n - K r ó n i l i á - ' - v a l e g y ü t t . . 7 frt — kr. 
Csupán a Vasárnapi Újság 4 frt — kr. 
Csnpán a Vasárnapi Újság » „Habom-

K r ó n i k á " - v a l e g y ü t t f. . . . 5 frt — kr. 
Egész évre: 

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 12 frt —kr. 
A Vasárnapi Újság ós Politikai Újdonságok 

a „ H á b o r u - K r ó n i k á - ' - v a l e g y ü t t 14 frt — kr. 
Csupán a Vasárnapi Újság 8 frt — kr. 
Csupán a Vasárnapi Újság . . a „Háborn-

K r ó n i k á " - v a l e g y ü t t 10 frt — kr.. 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 

előfizetőinek külön mellékletül önálló füzetben adni: 
fogjuk a keleti háború folyamának rövidre vont 
történetét, mely alkalmas lesz tájékoztatóul szol
gálni a háború eseményeinek figyelemmel kisérésé
ben, összefüggő egészbe sorozván azokat. A füzet 
czíme lesz.- A keleti háborn törtéiete 1877 végéig, 
és 3 ivre terjed, oly alakban, mint a Háború-Króni
ka. — E füzet január elején lapunk összes előfize
tőinek díjtalanul fog szétküldetni. 

C3T" T. előfizetőinket fölkérjük, hogy szívesked
jenek az előfizetés megújításánál, vagy a „Háborn-
Krónika" megrendelésénél c z i m s z a l a g j u k b ó l 
egy példányt a posta-utalványra ragasztva bekül
deni, s minden reklamácziót és egyéb a szétkül
désre vonatkozó közleményeket a k iadó-h iva
t a l h o z küldeni. 

A „Háború - Krónika" 1877 évi folyama 
(1—35 szám) meg folyvást megrendelhető 1 frt 
40 krjával. 

%y^^f 

. SZÁM. Í877. XXIV. ÉVFOLYAM. 

SAKKJÁTÉK 
943-dik számú feladvány Arne 11 A.-tól. 

Sötét 

: *J 
ÜP SP F 

P Pír 
§ iH 

H ww. 

b c aíiiágos.e ' « *" 
Vüágos indul s a negyedik lépésre mattot,mond. 

A 9 3 8 . s z á m ú fe ladvány megfejtése. 
(Geyersstam F.-től.) 

Megfe j tés . 
Világos. Sötít. 

1. Be3—b3 H g 3 - e 2 (a) 
2. Fh7—e4f Kdő—ei:—c5 
3. He8—f6 v. Bb3—b5 mat. 

VASAKNAPI ÚJSÁG. 837 
(a) 

1. Hb8—d7 
2. Ve2—e6f Kd5—e6: 
3. Fh7—g8 mat. 

többi változat könnyű. 

Helyesem fe j t e t t ék m e g : Veszprémben: Fülöp 
József. Gelsén: Glesinger Zsigmond. Sárospatakon : 
Gérecz Karolj- és Németh Péter. Debreczenben: Zagyva 
Imre. Miskolczon: Hartmann testvérek. Kolozsvárit: 
Csipkés Ai-pád. Sarkadon: Márki és Nuszbek. Buda
pesten : K. J . és F . H . i pesti sakkkör. 

&fiTI-NA.Í>TÁR. Decz. hó. 
Nap 

30 
31 

1 
9 

Katholikus ét protestant Cfcígoroii lircsllta 
Vjfi Dávid király « Dávid 
H ;Szilyeszter páp. Szilvosztei 

18 B SÍ Sebesty. 24 

K Kis kiirácsiiii 
S Makár, Béla 

3jC Genovéva szűz 
4 P Titasz püspök 
5 ^ Telesfor pápa 

l j év iiniippe 
Ábel, Béla 
Dániel 
Izabella 
Simon 

19 Bonifácz 
20 Dec. 1877. 
21 Juliánná 
22 Anastasia 

145 
26 
27 
28 S. ker. 

23 40 vértanú 29 
24K. el.Mjt.v.lS.B.S.S. 

Hold változásai. # Újhold 3-án 3 éra 19 perczk. délntán. 

T a r t a l o m : Tóth Kálmán (arczkép.) — Tóth Kál
mán összegyűjtött költeményeiből. — Deczember. — Mikor a 
Megváltó született — — Francziaország uj miniszterei (kép
pel). — Ozmán pasa, mint hadvezér (képpel). — A népek 
gúnynevei. — Servadac Hector kalandos vándorlása a naprend
szeren át (képpel). — Egyveleg, — Melléklet: A kolozsvári 
müiparkiállitás. — Falusi élet Észak-Amerikában.— A' 25-ik év 
küszöbén. — Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. 
— Mi újság ? — Halálozások. — Adakozások. — Szerkesztői 
mondanivaló. — Nyilt-tér. — Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő : Hagy Miklós. 
(L. Egyetem-tér 2. sz.) 

Nyilt-tér. 
Kossuth Lajos nagy hazánkfia, ki folytonosan 

Brázay Kálmán budapesti nagykereskedő sósborszesz-
késiitményét használja, egy legutóbb Brázay Kálmán -
koz intézett levelében e sósborszesz kitűnő hatásá
ról következóleg í r : 

„ E g y időben látásom m á r annyira megzavaro
dott volt, hogy szemorvoshoz voltam kénytelen folya
modni ; az glaucomát emlegetett , s operatió s zük-
ségéről beszélt. Nem fogadtam el tanácsát , hanem 
kísérletet tet tem az ön sósborszeszével, s a siker min
den várakozásomat felülmulta. A koromgolyóforma 
árnyak, melyek oly sürüen j á r t ak fel s alá szemeim 
előtt, hogy olvasnom teljes lehetetlenség volt, mind
j á r t pár napi használa t u tán ri tkulni kezdtek, s foly
tatot t használás mellett tökéletesen elmaradtak, ugy 
hogy most egészen t isztán látok, sót szemeim any-
nyira megerősödtek, hogy jó világítás mellett szük
ségből meg szemüveg nélkül is olvashatok, daczára 
annak, hogy szemeimet épen nem kímélem ; telesco-
picus és górcsői vizsgálatokkal bíbelődöm, s 75 évem 
daczára nem tudok azon rósz s zokásról lemondani, 
hogy gyertyavilág mellett olvasgassak éjfélig is ren
desen. — H a érzem, hogy szemeim fáradni kezde
nek, jól megmosom a sósborszeszszel, különösen 
ügyelve ar ra , hogy a szeszpára jól a szembe jusson> 

és minden rendben van . E z csakugyan megbecsül-
hetlen e redmény." 

*|Az e rovat alatt közlőitekért a szerkesztőség 
csupán a sajtótörvények irányában vállal felelősséget. 

E L Ő F I Z E T É S I FÖLHÍVÁS 

KÉPES NÉPLAP 
és 

POLITIKAI HIKADÓ 
1878-iki évfolyamára. 

A «Képes Néplap*, mint eddig, jövőre is közöl vegyesen 
közhasznú elmélkedéseket, elbeszéléseket, mulattató és tanulságos 
tőrténeteket, érdekes leírásokat képekkel, s e mellett hétről-hétre 

figyelemmel kiséri az előforduló nevezetesebb eseményeket. 
Politikai Hiradó-jában mindenkor pártatlanul és igazán adja elő 
a hazai eseményeket és könnyen érthető, világos előadásban 
ismerteti a külső országok politikai állapotát, s a hazánkat oly 

közelről érdeklő keleti bonyodalmakat és a háború eseményeit. 
Jövőre is megtartjuk c lap eddigi irányát, s megmaradunk 
eddigi ára mellett, de a tömeges pártfogásért mintegy viszon
zás fejében, alakját a jövő újévtől megnagyobbítjuk. 

A lap rendes tartalmán kivül az év végén előfizetőinknek 
kidön mellékletül egy szép nagy képpel szolgálunk, mely keretbe 

foglalva a szobák falát ékesítheti. 

„H Á B 0 E U-K R Ó N I K A" 
képes heti közlöny, a „Képes Néplap" melléklapja. 

E vállalat keletkezésének indító oka a világrészünk keletén \ A minket oly közelről érdeklő háború folyamát, kifejlődé-
dühöngő háború kitörése volt. A háború hullámai még mindig] sét kiséri figyelemmel „Háború Krónikánk"', részletes és rojzo-
mag'Osra csapkodnak, a keleti kérdés mind inkább bonyolul-1 latos leírásaival kiegészítve a hírlapok elszórva megjelenő 
tabbá válik, s az „orosztörök nemzet párbaja," mint e hábo
rít! eleinte nevezték, mind több és több európai érdeket von 
maga köré, ugy hogy ma már alig van európai állam, mely 
ne tudná, hogy érdekeinek igen fontos része a Balkán félszi
geten és Kis-Ázsiáhan fog eldőlni, — lelietséges, hogy oly 
módon, mely még fegyveres beavatkozását is szükségessé teheti. 
S e közvetve érdekelt nemzetek között a legelső sorban áll a 
magyar, mely Törökország győzelmét a maga fennállása biz
tosítékának, leveretését saját állama veszélyének kénytelen te-

rövid közleményeit, számos képben és leírásokban híven és ele
venen ismerteti a harcz változatos eseményeit, szereplőit, az egyes 
csatákat, azok színhelyeit, a harezoló népeket és azok haderejét, 
s átulán e nagy európai kérdés egész kifejlődését, s hű tükröt 
és egykorú történeti emléket kíván nyújtani az olvasónak e 
mozgalmas és világra szóló eseményekben gazdag időből. 

A Háború-Krónika hetenként egyszer jelenik meg egy íven. 
A Háború-Krónikát csupán a Vasárnapi Újság, Politikai 

Újdonságok, vagy a Képes Néplap előfizetői rendelhetik meg. 

Előfizetési föltételek : 
A „Képes Néplap" egész évre (január—deczember) . 2 forint! A „Képes Néplap" félévre (január-június) . . . 1 forint 
A „Képes Néplap" a „ H á b o r n - K r ó n i k á i v a l A „Képes Néplap" a „Háború-Krónika- -va l 

e g y ü t t egész évre (január—deczember) . . 4 forint| e g y ü t t félévre (január-június) 2 forint 

Etöfeethetni postán a Képes Néplap kiado-húvatalához Budapestre, egyetem-uteza 4. szám czimzett posta-utalvány nyal, 
mely 5 krajezarert minden postahivatalnál készen kapható. — A t. ez. gyűjtőknek egyszerre beküldött 10 előfizető után 
egy ingyen peldánynijal szolgálunk. 



S38 VASÁRNAPI UJSAG. 5 3 . * ! < « . « « 7 7 . VTIV. kV^OLYAM 

Sgy tiatszor hasábzott petit sor, vaj-y amiak ht-lye egyszeri iktatásnál 
16 krajezár; többszöri igtatásuál 10 krajezár. Héiyegdij külön mindem 

igtatás után :t0 kr. 
HIRDETÉSEK. Kiadó-hiiatalonk szamara hirdetményeket ellogad Birsben: Haasen-

s'.ein és Vogler WaUfischi.a»se Ni. 10, Mosse R. Beueratktte Nr. 8 éa 
Oppelik A. Wollzcila Nr. 22. 

Alkalmas újévi 
ajándékok 

Hüttl Tódor 
porczellán-raktárában. 

BUDAPEST, 

Dorottya-nícza, ImMúm testület palotája 
Gtazdng választék s legnagyobb raktár A leg

újabb készítményekből 

porczellán, fayence-. terracot ta- , ma-
jolica- és alabástromban. 

Ausztria, Németország, Francziaország, Anglia és 
Olaszország legelső gyáraiból. 4157 

,$1V EN YBg 
\ ^ ^ Húzás már ^ # 

Január 2»ám. 
Bécsi sorsjegyek H i * e 1 -
"""^ (községi sorsjegyek) I SOrSJegYelt 

J3V, frt és bélyeg. 1 - 4 1 / , írt és bélyeg. 
Mind a kettő együttvéve csak 6Va forint és a bélyeg. 

Fönyere-400,000 frt F&7 Főnyere
mény 

B i z t o s n y e r e m é n y e k ! 
Deczemtier 31-én nyerefflénBDzása a sorozatban már ttlmzott 

Ibraunscbweigi sorsjegyeknek 
melyekre nyereménynek föltétlenül esni kell, ajánlva 
4172-3 részjegyekben: 

Vso á 7 frt, l/ie á 14 frt, V* á 35 frt. 
M P P f l f l p U kiadó-hivatalának bank 

A j . l f i a U l i V U I l éS VáltÓ-UZlete. PoUtzer S. 

BUDAPEST, Dorottya-utcza 14. sz 

• l inden rég i köhögés ellen,! 
mellfájdalmak, aok évi rekedtség, torokbajok, a a tüdő nyálkáaodása 
allén a több orvos által megpróbált 4064 

fehér mellszörp. 
oly gyógyszer, mely még aoha sem használtatott a legkielégitöbb ered
mény előidézése nélkül. Ezen szörp mir az első használatnál feltünöleg 
jótékonyan hat, aSt a görcsös éa h8g- hurutnál elősegíti a nyúlós éa 
megrekedő nyúlta kikdhőgését, azonnal enyhíti a gége ingerlékenysé
gét és rövid ídB aiatt eltávolít minden, ha mé: oly heves, sőt magát a 
legveezélyeab szára«beteg»égi köhögést, éa a vérhányáat is. 

ira 1 trta Ittiaik I.W, in Hl Irigaak l.W, «n aeryeé Irafnk N kr. 
besúg.',; a li»t»akiat M krral tlb». 

Majer O. A . W. , Breslauban. 
f*r*kttr B»tl»pesttn: IW i JÓIM r ̂ i&nmn urnái, királj-uttw 7. n. 

Budapest, bécsi-uteza. 
Egyedin képviselői 

a 
H ő i v é Madiine C .-nak 
NEW-YoRK (Ameriká

iban). Az egész világon 
legjobban elismert 

| v a l i Howe varrógép 
(igazolványnyal), 

| czipészek, szabók részére 

és házi használatra. 

Újonnan j a v í t o t t -08 

í Wilson 
(igazolvány nyal), 

I kitűnők egyszerüség,zajta-
llanság, könnyű és gyors 

járásuk által. 
[Felette kitűnők,fehérnemű 
l é s házi használatra dús 
|választékban minden ki

állításban. 

|Siflger-féto gépek 
(igazolványnyal), 

minden kiállításban. 

Legdúsabb választék 
I Henger-, Aetna-, Anger-, 
|Grover-, Baker-, kézi- és 

redöző gépekben. 
14167 — 
I Dusán felszerelt raktár 
I gép-alkatrészek, czérna-, 

olaj- és fonalban 
I a legolcsóbb árak mellett. 

B u d a p e s t , bécs i -u teza . 

Legkitűnőbb gyógyhatású 
magyar édes mustár 

Fáezányi Ármin gyógyszerésztől Budapesten, 
X . k e r . K ő b á n y á n . 

Ezen gyógyszerészileg készített mustár, külöoi-
bözik minden eddig ismert mustároktól az által, hogy 
az nemcsak a husnemü ételek használatánál legjobb 
s legkellemesebb élvezetet nyújt; — hanem egyszer
smind, mint a legkitűnőbb s legjobb hatásúnak bebi
zonyult év és gyógyszer is. Nevezetesen a rósz ét
vágynál, az ételek gyenge emésztésénél és az onnan 
eredő savanyu felböffögésnél, s szorulásoknál, valamint 
az idült csuznál, makacs váltóláz után és akorbutnál. 
K ivá ló lag pedig az idü l t gyomorhurutnál , fölűlmul-
hatlan gyógyhatású szer, amely a gyomorban lerako
dott nagy mennyiségű nyalkát, a mely az emésztést 
hátráltatja, felolvasztván, s azt egészen a gyomorból 
eltávolítja és annak további képződését megakadá
lyozza ; a gyomorban és a belekben kellő és kellemes 
meleget előidézvén, s ezekután a hurut is végképen 
elmarad; — ugyszinte az úgynevezett szamár és fulla
dozó hurutnál, (Schleim asthmánáK valamint a gyomor 
és a mell elnyálkásodásnál, és az aranyérben szenve
dőknek legjo ban ajánlható. 

Ara egy nagy üvegnek 1 frt, kis üvegnek 50 kr. 
postán szállitva a csomagolás külön számíttatik. Kap
ható, valamint a készítőnél Budapes t Kőbányám ugy 
a következő raktárakban Budapes ten Török J . gyógy
szerész, király utcza 7. sz. — Sztupa Gy. gyógysze
rész, szénatéren. — Édeskuthi L. Erzsébettéren. — 
Radocsay ás Bányay uri utcza. — Molnár J. régi 
városháztér. — Hubenay J. ujviláguteza. — Neruda 
N. Hatvaniutcza. — és Hüber Károly Lipót és Kalap-
utcza sarkán. — Budán a várban Udvari gyógytár 
ban. W l a s e k E. gyógyszeres-, Krisztinavárosban. — 
Szegszárdon TJnger D. gyógyszerész. — B. Gyarma
ton Gazdik L. kereskedő. Ismét eladók kedvező szá
zalékban részesülnek. 

flaf* A t. ez. közönség különös figyelmébe ajánl-
tatik még, Fáezányi Ármin gyógyszerésztől föltalált 
és cs. kir. kizár, szabadalmazott 4178 

„FOGPAPIR t i 

a mely valamint a fogfájást, ugy a csúzos fejfájdalmat 
arez és fülszaggatást rögtön megszünteti. Ara egy egész 
csomegnak 1 frt. egy féi csomag 50 kr., postán szállitva 
10 krral több. Kapható valamint a föltalálónál Buda
pest, Kőbányán, ugy Török J . gyógyszerésznél Ki
rály utcza 7. sz. azonkívül több budapesti és vidéki 
gyógyszertárban. 

mr 
BUDAPtSJ 

(jásar és Minta 
fajkutya-tenyésztés és idomitö-intézet 

Zahiiaban (szász tar tom.) 
ajánl kQlönbözö f»ju 
vadász és fürjész-ebe-
ket, ó-német, német és 
angol keresztezésben; 
vérebeket borz ésszag-
lász-ebeket és » garak it, 
kitO.no uiezri én pár
f ő m - idomttásérll 
jn la l lns mellett. Aa 
ebek szilárdan el van
nak kii önitve, s kivá
ltaira Z a h n a b a n elö-
vezettetnek. (Számos, 
magas állású, ismeretet 
sportsman és vadász bi
zonyítványai, kik va
dasz-, fű-jész-, parfor-
ce-, Bzaglász- és borz
ebeket tőlem vásároltak 
szívesen elő lesznek mu

tat va, sőt az árjt gyekhez mellékelve.) 
Továbbá ajánlok viaskodó- és haszonebehet, mint tenyésztéseim 

kiváló különlegességeit: ulml dogg éa hegyi kutyákat, szintúgy új
fundlandi, leor.bergi dán, agaráazók és huldoggokat, magyar és királr-
farkaskutyákat, angol mopsa és masztiff, spilz, uszkár, pinea, rattler, é» 
Ming-Charlea lajtákat. 

A fényűzési éa haszon-ebek intézeteimben: Schweinitz, annaburgi 
eavillerieben, a jeeseni vagy holzdorfi indóházaknál, megtekinthetők, a 
piqueurjeim egyike által kívánatra elóvezettetnek. 

8chweinitzi állandó kiállításomban csak nngyobb ebek vannak ki-
állitva, s azok megtekintéae végett ottani felügyelőm Bohm W.-hez 
kell fordulni. 

Szállítás saját felelősségemre a legtávolabbi vasúti állomásokhoz ; 
tengeren tuti helyekre gőz- vagy vitorlabajók közvetítése ingyen eszkö
zöltetik ki, valamint az ebek biztositáaa éa élelmezési r ü gondoskodás 
ia elvállaltatik. Árjegyzékek a faj vagy egyes ebek képességei és minő
ségének megjelölésével bérmentve! 

Röpiratom: Pflrge mid Aufzurlit des cdlni Hundea („A nemes 
eb ápolása és nevelése") a leggyakrabban előforduló betegségek gyógy
szereinek kijelölésével, valamint, egy mülappal, 18 külötbözo ebiajt 
ábrázolva, 1 márka. (Hegyi ebeim, eredeti fajukban, szoba-kép, 1 már
ka.) Ebpástétom, hds-borsóliszt-kétszersült, Baját gyártmányban 
igen kényelmes, olcsó éa nagyon jelea ebtáplálék, 50 kilo 20 márka 
12'/, kilo 6 márka. 

Czim levelek éa táviratok számára : 

O t t ó I r i e d r i c h , Z a h n a . 

19 ERCUR" 
hiteles sorsolási tudósító 

osztrák-magyar és külföldi sorsjegyekről, kisorsolandó 
állam- és magán-kötelezvényekröl, vasúti , gőzhajó
zási és ipar-reszvények és elsőbbségi kötvényekről 
4174-5 záloglevelekről stb. stb. 

Szakirat bank-, pénz- ás vasút i ügyekről . 
1878 január l-jén egy uj egész évi előfizetést nyitunk a 

&HF~ n y o l f z a t l i l t " 9 6 évfolyamra. 
A. M E R C T J K magyar-német szövegben ha 

vonkint 3—4-szer jelenik meg, esetleg gyakrabban 
is, és pedig közvetlen minden je lentékenyebb húzás 
után; könnyen érthető és czélszerü tabellás áttekin
téssel közli a hiteles huzásjegyzéket továbbá a marad
ványokat t. i. a kisorsolt , de még át nem v e t t nye
reményeket , s ilyetén a sorsjegy-birtokosra nézve 
né lkülözhet len közlöny. 

E l ő f i z e t é s i á r 
bérmentesen házhoz küldve, vagy posta ut

ján egy egész évre csak 2 frt. 
A „MERCÜR" kiadó-hivatala 

Dorottya-utcza 
14. szám. BUDAPEST. Dorottya-utcza 

14. szám. 

Varrógépek 
£ Wjlonn liTfír Pn t ó 1 

N e w - Y o r k b a n , 

kir . 
száll ítóit 

4147 " ^ ^ 

Budapesten egyedül csak OHM C. O.-nál, 
"V. k e r . J ó z s e f - t é r I S . s z . 

egyszersmind készletben tartja a legczélszerübb 

varró- és más segédgépeket 
iparosok számára, és különböző rendszerű 

kézi varrógépeket. 
Berendezési intézet 

házi távírdák s minden e szakba vágó munkákra. 
C5"" Raktára a házi szükségletre való gyakorlati czikkeknek. j 




