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5 1 1 0 0 0 frt fogadásul!
hogy az egész birodalomban és sok más országban senki sincs, ki miként

Branswetter Janó*
chronometer- és müóras Szegeden

12 éren át külföldön és a franczia Sveicz legjobb óragyáraiban az óramüvészet minden
titkait magáévá tette, a hozzávaló gépeket beszerezte, és Münchenben az elméleti es

gyakorlati vizsgálatot addig még senki által
meg nem közelitett ercdménynyel letette
volna; ki továbbá üzlete 22 évi fónállása óta annyi
órát, és mindezeket, ujakat ugy mint javításokat,
saját találmányu gépek és eszközök segélyével, 40
évi tapasztalás alapján, saját vezetése alatt oly jó
állapotba helyezte, és személyesen, a zsebórákat
függő vagy fekvő, egyszóval minden helyzetben és
rázkódásokban oly arányosan és pontosan szabá-
lyozva adta volna át a t. ez. közönségnek, mint azt

ő tette, és jövőben is tenni fogia. S ^ * Azonfölül tőlem minden óra vevője egy 10 éri, é?
minden javítás megrendelője 5 évi Írásbeli jótállásról szóló iratot kap, használati uta-

sítással együtt.
Hogy a mondottak folytán óráim minden tekintetben a legjelesebbek, legpontosab-

bak és legjutányosabbak, az magától értetik.
fi(F Igen gyakran ismétlődött utánrendelések és dicsérőlevelek cs. k. katonai és polgári
egyénektől, valamint órásoktól, még fővárosokból is, bizonyítványok, bizonyítékok tömény-
telen száma, mik a mondottak igazságát megerősítik, nálam megtekinthetők. Segédek

nagy száma, kik nálam dolgoztak és tanultak, ezt szintén bizonyíthatják.
Aranv- és ezüst órák és lánczok am. kir. ellenőri hivatal által raegvizsgáltatvák. és minden

nemben a legnagyobb és legdiszefb választékban kaphatók.
Férfi órák. Frt. i Néi órák Frt.

Ezüst cyl. óra 4 rubinnal
l ó

10—12
felpattanó v. arany sz. 12—13

é l l l f l ó 1 3 1 4arany szegélylyel, felpattanó . 13—14
cylinder óra 8 rub 15—17
cylinder dupla tokkal . . . 15—17

>; kristályüveggel . . 1 5 — 17
horg.-óra 15 rub 16,18—20
borg.-óra dupla tokkal. . 18.20—24
angol horgony-óra kristály-

üveggel ". 18, 20—24
ugyanazok duplatokkal . . . 22 — 28

" " " • - - _ 22-28

Ezüst cylinder
Arany női órák 4 és 8 rub.

i ó á

tábori horgony-óra dupl.
» horgony rem. fülnél felhúzható

krist. üvegg. . .
» detto dupla tokkal
„ tábori horgony rem.

Arany horgony-óra 15 rub.
arany fedéllel 45, 50, 55—60 i

női óra, zománcz.
detto, arany fed
detto, zománcz. gyem. . .
női óra krist. üveggel .
detto, dupla tokkal 8 rub.
detto, zománcz. gyem. . .
női horgony-óra . . . .

x >• krist. üvegg.
» > dupl. tokkal

detto. zománcz. gyem. . .
! Serkentő, órával együtt 7 ft. 8 napos 13, mely

. 28—361 gyertyát is gyújt 9 ft. 718 (8 — 17;

. 35—4.01 Ezenkivüí minden egyéb kívánható óra

. 38—45'kapható, ugy munkás-órák is.

13-18
25-30
31-36
36-40
42—48
42-45
45-48
58-65
45-48
56—60
45—56
70-80

y , , Inga-Órák legnagyobb raktára.
horgony-óra dupla tokkal . . 55—601Mindennapi felhúzással . . 10, 11, 12 ft.

» arany fedéllel 65, 70, 80—100 Minden 8 napi felh . . . . 1 6 , 2 0 , 2 2 *
ony-óra krist. üvegg. . . 42—44 Óra-és félóra-ütéssel . . . 30,38,36horgony-óra krist. üvegg. . . 42—44
» arany fedéllel . 56-75

rem. arany fedéllel . . . . 75—130
detto dupla tokkal . . . 100-180

Negyed- és óra-ütéssel . • .50, 55, 60 *
Hónap-szabályzó 28, 30, 32 »
Inga-órák bepakolásaért . . 1 ft. 50 kr.

_ ' Ezüst óralánczok 3—8 i'tig, hosszuk 6 — 15 ftig. 3-nias számú aranylánczok rövid
15—70 ftig, hosszú 35—100 ftig. ! • " " Órák, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek.
0BT" Órák, arany s ezüst a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. ajV Vidéki megren-
delések a pénzösszeg elöleges beküldése vagy utánvét mellett pontosan teljesittPtnck.

Figyelmeztetjük az alnlirt kiadó-hivatalban megjelenő
ily czimü, képekkel díszített, népszerű munkára-. '

A MAGTÁR SZABADSAGHARCZ
története, 1848—1849.

Egykorú folyóiratok, jelesebb honi s külföldi munkák, emlékiratok s szemtanuk előadása
nyomán. — 50—60 negyedrétü ivén, 70—80 képpel.

Az egész munka előfizetési ára 3 ft. (Későbbi bolti ára 4 ft.)
|8<g* Megjelent eddig az I. és VIII. füzet. I g j j

Nincs korszak a magyar nemzet történetében, mely az események rohamos fejlődése
folytán, mélyebb nyomokat vágott volna nemzetünk életébe, mint az 1848—1849-diki
véres dráma. A magyar, tömörülve a jogvédelem zászlója alatt, ekkor mutatta meg a
világnak, hogy méltó helyet foglal a nemzetek sorában, s gyáván nem fog elcsenevészni soha.
Nagy napok voltak azok s illő, hogy az unokák tiszteletben tartsák azokat!

Most, midőn a sajtó szabad s nem szegik szárnyát a gondolatoknak — ugy hisz-
szük, a magyar olvasóközönség kedvesen fogja venni oly munka megjelenését, mely a
szabadságharcz hiven s népszerű nyelven irt történetét tartalmazandja.

Alulirt kiadó ugyanis tapasztalván, hogy a magyar irodalom még nélkülöz oly
múvet, mely a magyar szabadságharcz történetét népszerű, világos, mindenki által
könnyen érthető nyelvezeten adná elő, legközelebb e nemben egy böterjedelmü és
mindamellett igen olcsó munkát fog közrebocsátani, melyre ezennel fölhivjuk a nagy-
közönség pártoló figyelmét.

A munka igen csinos kiállításban füzetenkint fog megjelenni — mintegy 50 — 60
ívnyi, 4-edrét alakú, terjedelemben, mely egy jó izmos kötetet tesz ki.

Hozni fog minden egyes füzet 6 8, a szöveg közé metszett csinos képet.
Ezenfölül mellékelve lesznek még a műhöz csntatérképek, melyek könnyen szem-

lélhetővé teszik a csaták mikénti lefolyását. Szóval, kiadó mindent elkövet, hogy a munka
minél diazegb s érdekesebb kiadásban jelenjék meg.

Előfizetési ára:
a 1 0 f ü z e t b e n m e g j e l e n ő t e l j e s m u n k á n a k • • • • . . . . 3 f o r i n t .

S ( F * Az előfizetési pénzek a kiadóhoz bérinentvc intézendók vagy utánvétel
mellett kifizetendök.

Ajánljuk a korszerű müvet a közönség pártfogásába.

Heckenast Gusztáv, kiadó. Vargyas Endre.
Pest, egyetem-utcza 4. sz.

Mindönkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Foríy orvos-féle átalános

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

bajokban. — Ily ba-
íjok a torokgyula-
dás, légcsőhurut,
b 6 r k é s - barnaság,
hártyásgyik (Croup,
'angina) mindenne-

*£mü megsértések, ha-
Srapás, szúrás, vágás

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

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

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

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

A csomagok ára 50 ki\ és 1 frt,hasanálati utasítással együtt.
Központi küldeményezó raktár: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész

urnái kivály-uteza 7-ik szám alatt.
Továbbá kapható Pesten: Jezovits M. a „magyar királyhoz" czimzett kir.

udv. és Sfholtz janos a „szentháromsághoz'" nevezett városi gyógyszertárában, és
Emresz K. a váczi-utczáb&n az ,.arany oroszlányhoz" és az uri-utezában a „két
matrózhoz," czimzett üzletében. — Botka és társánál a nagymező-uteza 45. sz. a. —
Budán: Pichler Gyóző kir. udv. gysz. A Krisztinavárosban Wlaschek E. gyógysz.
és a császárfürdöi dohánytözsdében. — Bécsben: Plebán F. Xav. gysz. urnái (Stock
im Eisenplatz) Nr. 1. Dr. Girtlergysz., Freiung 7. sz., dr. Strasky Nándor Ka'rntner-
strasse34. sz. a. — f rajtában : Fürst J. — Grazban: Dr. Grablovitz V — Aradon:
Szarka J.-nál. — B.-Ujfaiun: Vass Jenő. — Békés-Csabán: Biener B. — Debre-
eaenben: dr. Rótbsdinek V. E. — Dana-Földvaron: Nádhera P. — Egerben: Plank
(ry. és Schuttáp .T. gyógyszerész. — Eperjesen: Isépy Gy. — Érseknjvárott:
Conlegntí J. — Esztergomban :Kégl L. — Gyöngyösön: Kocianovich J. — Győ-
rött: Lehner F. — II.-Szoboszlon.-Beszédes J. —Hajóson: Az ottanim.k. postahiva-
talnál.— H.-M.-Vásárhelyen :0bkt L.— Hogy észen :özv. Fischer Kr. gysz. — Jóls-
van: Maiéter Alb. Kaposvárit: Schröder S. — Kassán: Koregtkó A. — Komá-
romban : Grötschel Zsigmond. — Léván: Boleman Ede. — Makón: Weil M. —
Maros-Vásárhelyt: Bucher M.-- Miskolczon: Dr. Csáthi Szabó J. — Mohácson:
Kreitl G. — N. KanizsáníWajdits J. — N.tSzebenben:Zöhrer J.F.N.-Szombaton:
PántotsekR. — N.-Varadon: HuzellaM. — Nyir-Báthoróh:Sztruhár J. Xyiregyhá-
zan: Kovács S. — Pakson: MalatinszkyS. — Pécsett:SipöczJ. — Podolinban:Fayx :
József. — Pozsonyban: Pisztóry B. — Rimaszombatban :HamaliárK.— Rozsnyón
Pósch J. és Hirsch J. N. — Sopronban: Bock Gy.— Selmeczen: Vitkovics János.—
Szabadkán: Hofbauer V. — Szalhmaron : Jurácsko D. — Sz.-Febérvarott: Braun
J. — Sz.-Györgyőa: Xeumann F. K. — Szombathelyen: Pillich F. — Temesvá-
rott:Pccher J . É. és Quiriny A. gysz. — Te csőn : Ágoston Gy. — Ungvárott: Oko-

ilicsny J. — Vasvart: Árady P. és Rossás A. — Versetzen: Fiam L. — Veszprém-
ben: Ferenczy K. — Zágrábban: Mitlbach Zs. — Zirczen : Tejfel J.

Kolozsvárott: BI\"DER K., gyógyszerésznél.
Brassón: FABICK E. és GYERTYÁNFFY I. és FIÁNÁL.
Hátszegen: MÁTEFI B. gyógyszerésznél.
Czernowitzbaii: S( UMIU H J.-nál.
Főraktár Moldvaorszagra nézve: Jassiban: .IASSINSK1 A. gyógyszer.
A t. ez. gyógyszerész és kereskedő urak. kik raktárt elvállalni hajlandók

lennének, felszólittatnak. miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítő-
jéhez FÖRTY LÁSZLÓHOZ ezimezve: Budára beküldeni szíveskedjenek, ki meg-
rendeléseket is pontosan teljesít. 643 ( 2—6)

JPJF* Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni
beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban telesittetnek

Ueckenast Gnsztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám) megjelen-
tek és minden hitele* könyvárusnál kapható:

A telekkönyvi törvény
gyakorlati alkalmazása.

Irta

Fiedler Ignácz.
A felek és ügyködők használatára.

Második Erdély telekkönyvezésére való tekintettel átdolgozott és bővített
kiadás. 1869. (8-rét. VIII. 311 lap). Fűzve 2 forint.

Tizenhetedik évfolyam.

Pest, február 20-án 1870.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
r* Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

. . Hirdetési dijak, a Vasárnapi Vjsag és Politikai újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásn&l 10 krajezárba; háromszor- vagy
obbszön igtatásnál csak 7 krajez&rba szátnittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad HIOSIHII: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstfin és Vogler, Wollzeile Nro. 9.—

Bélyeg-dij, kWön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

A természeti hivatás megértése és kö-
vetése folytán választott pálya tesz nagy-
gyá és kitűnővé; legkiválóbban tapasztal-
hatjuk ezt a hadi pályán, melyen nemzetünk
a legutóbbi időkig oly tehetségeket és hő-
söket mutathat fel, kik szerény körből ön-
erejök által kiemelkedve magasodtak fel, a
magyar névre hirt és dicsőséget árasztan-
dók. Ily belső hivatás sugallata folytán emel-
kedett hőseink sorába azon férfiú is, kinek
arczképét és életvázlatát itt
közöljük.

Hertelendi Gábor, réari
magyar nemes családnak iva-
déka; Hertelendi Ádám és
Csáni Erzsébet fia, — mint
maga följegyzé — 1742-ben,
szept. 7-én Vasvármegyében
Grosztony helységben szüle-
tett. Iskoláit Kőszeg városá-
ban járta, de lelke a katonai
pályára vonzá, s szülői tudta
és akarata nélkül tizenhét
éves korában, — mint maga ir-
ja életrajzi adataiban ) ) S ZÜ_
letése helyiből titkon lett'eltá-
vozása után katonává lett."
Esztergomba vetődött a bátor
fiu és ott 1759. febr. 27-én
gróf Kálnoky Antal huszár
ezredébe felcsapottközlegény-
nek.

Itt kezdte Hertelendi azon
ismereteket és tudományokat
magának megszerezni, me-
lyek választott pályáján elő-
menetelére nézve okvetlen
szükségesek voltak; és kitartó
szorgalmával végre elérte,
hogy nyolcz évi és három
havi közlegénység után 1767.
jun. 1-én tisztségre, még pe-
dig ezredesi segédségre emel-
tjtett. Ezzel az út előmenete-
l e meg volt törve. 1776.
^•l-énföhadnagygyá,1783.
1787 P e d i£ másod- és
lett Á?ecz- 1 6 " á n ^századossá
zetei t g a 8 r a t ö r e k v ö igyeke-
sokáía t-a b e k ö v e t k e z e t t török háború nem-
16-án a P a S b t é r t n y i t o t t M á r 1789. szept.
vatalos u l IÍ!P? lung i merész vállalatnál a hi-

iacii jelentésben a kitüntetettek so-

H e r t e 1 e n d i G á b o r .
rában találjuk; azonban nevének hervadha-
tatlan hirét a franczia háborúk alatt szerezte.
Midőn 1793-ban az Offenbach és Esslingen
ellen intézett előnyomulásnál hősiességének
első kitűnő jelét adta, az Elsassba visszavonu-
láskor a wendemheimi erdőben sebet kapott,
melynek fájdalmait nemcsak a gyógy tudo-
mány enyhité, de az elismerés is, melynek
folytán 1794. jan. 15-én örnagyságra emel-
tetett. Felgyógyulása után Riesse tábornok

Kiadó-tulajdonos Heckenaett Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

HERTELENDI GÁBOR.

dandárénál Rochefort vidékén azf előőrsök
vezényletével bizák meg, hol alkalma nyílt
belátását és vitézségét a legfényesebben iga-
zolni, így történt, hogy itt 'nemcsakUöbb

héten át szigorú ébersége által az elöörsi
terhes vezényletnek emberül megfelelt, ha-
nem egyedül az ő belátásának és tapasztala-
tainak volt az is tulajdonitható, hoy a Maas
folyón keresztül a dandárcsapatnak — külö-
nösen máj. 29-én Boiselleböl Dinant-on ke-
resztül — veszedelmes visszavonulása, iaz
ellenség ellenében sértetlenül megtörténhe-
tett. E siker jutalmául 1797-ben alezredes
lön; a cassanói csata pedig (1799. april 27.)

a Mária Terézia keresztjét
hozá meg később (1801.)
számára. Ugyanis, az Ott és
Zopf-f&LQ osztályok, melyek a
jobb szárnyat képezték, Mo-
reau franczia tábornok heves
támadásait már alig birák ki-
állani; Vaprio az ellenség ke-
zébe esett, és e szárny több
császári zászlóalja már a szét-
szóratás és megsemmisítés pil-
lanatában állott, midőn Her-
telendi osztálya élén az in-
gadozó zászlóaljak oldalán
terem, és háromszor egymás-
után vitézi rohammal támadja
meg az ellent, mig végre ezre-
dének még két osztályát vonva
magához, a francziák balszár-
nyának közepére tör, itt is
kétszer merényel támadást,
mire azután az ellenfél,e részen
teljes rendetlenségbe hozva,
meghátrált; egy hatodik tá-
madása pedig egész ezredével
teljesen megtöré az ellenség
sorát. Hertelendi e hősi tá-
madásainak kétszáz elesett
franczia lett áldozata, azonki-
vül háromszáz fogoly esett
kezébe, bevette az ellenség
hadiföszállását Insago hely-
séget, az elönyomuló csapa-
tok pedig ujra elfoglalták Poz-
zot és Vapriót. Szóval az oszt-
rák hadsereg jobb szárnyá-
nak e fényes diadala, mely
egy zászló, tizenkét ágyú, egy
vető mozsár, hat társzekér és

2800 fogoly kézrekeritésével lett koronázva,
— legnagyobb részben a vitéz Hertelendi
hősies támadásainak volt köszönhető. ^Ha-
sonló vitézséggel harczolt Hertelendi Tre-

S-ik szám.
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bia-nél (jun. 17—19.) és Xovi-i\Á\ (axig. 15.);
az előbbi helyen ismét sebet is kapott.

A következő 1800. évi aug. 24-én Her
telendi érdemei méltatásául ezredesnek
neveztetett ki, és pedig az újonnan állított
Nádor huszár-ezredhez , mely a jász-kunok
és hajdu-városok gyönyörű magyar fiaiból
alakult. Ezen ezred élén, melyre élte végéig
büszke volt, Rohan herczeg tábornok dan-
dárába beosztva, vett részt Hertelendi az
1805. évi franczia hadjáratban is, valamint
Ferdinánd főhercegnek Ulintól Csehor-
szágba vonulásánál, és harezolt Austerlitz-
nél is. 1808. jan. 22-én tábornok és a tiszán-
innen felkelő nemes sereg dandárnoka lett,
inig utóbb a bécsi békekötés után Galicziába
rendeltetett. Végre 1814-ben — mint altá-
bornagy nyugalomba helyeztetve, Gyöngyöst
választá lakásául, hol 1826. jul. 26-án meg-
halt és elternettetett.

Hertelendi nemcsak mint vitéz katona,
de mint ember is közkedvességben állott.
Arczképét 1808-ban egyenesen a főherczeg
Nádornak — mint a nádor-huszár ezred
tulajdonosánakkivánságára — rajzoltatá le,
és egv ily példány hátára irá sajátkezüleg j
katonai pályája főbb mozzanatait, melyekből
valamint az államfő iránti törhetetlen hűsé-
ge, ugy egyszerű magyar jelleme és a Jász-
kun- <k Hajdu-kerületek iránti hálás rokon-
szenve kitűnik. Emlékét fentarrja azon lelkes
magyar induló is, mely az ö nevét viseli, s
melynek szövege következő :

Hát fiaim, Ti vitéz nevetek
Rablánczczal váltjátok-e fel ?
ösz fejem is ma tehát veletek
Nyert koszorúját veszsze-o ol ?

Kom magyar az, czudar az, ki kivont
Kurddal is esdokel és kér párdont.

Rajta tehát velem, :i ki vitéz,
A csatán elől lobogó tollamra néz,

Ezeredem vér mezején vezetem,
Győzni, vagy halni tanulj soregem!

T a m á s , a n a g y .
— Nagyon sok ember életrajza, elbeszélés formában. —

Irta KAZÁR EMIL.

(Vége.)

Nagyhatású volt Tamás ur előadása az
északig jeges-tengerről, továbbá egy tenger
alatti kaland, melyben korái-halászok ját-
szották a főszerepet. A világegyetemről is
oly biztossággal beszélt, mintha szobája bú-
torait sorolta volna elő.

A csaplár egészen tüzbe jött: „Átkozott
világ! — kiáltott keseredett hangon. —
Hát mi állhat az ön útjában, hogy még sem
boldogul. Mennyi tanulmány, mennyi isme-
ret! És mégis. Barátim, nines igazság a
földön."

— A sors, a sors! édes barátom! — só-
hajtott a kitűnő férfiú.

— Az emberek" uram, bocsánatot kérek,
de az emberek! gonoszabbak vagyunk, mint
a vadállatok. Azok felfalják egymást, aztán
vége, de mi örökké kínozzuk egymást, és
soha sincs vége.

Mint látható, Tamás urnák valóban si-
került éberen tartani övéiben a jó szellemet.
Szükség is volt erre, mert egy délután ab-
lakából megpillantotta az ellenséget, ki a
Rudasék házának ablakaira bámult.

Tamás ur meghökkent, a legnagyobb
mértékben, mert visszaemlékezett Rudas
ama nyilatkozatára, melyben kijelentette,
hogy leányától egyetlen pillanatra sem akar
megválni, s ha férjhez fog menni, vejének
is vele együtt kell lakni. Ez volt a legna-
gyobb veszedelem. A zsarnok fejedelmek
sem borzadhatnak jobban egy forradalmi

férfiú megjelenésén, mint a szegfü-utezai
uralkodó.

A további hadi müveletekhez Tamás ur
különféle fortélyt használt.

Legelőször is hatalmas védszárnyai alá
vette Hosszú Mukit, ki senki sem volt más,
mint egy fiatal gépész, jóravaló és igyekező
fiatal ember, ki Rudas Malit kisérgette haza
a vasárnapi misékről. A jó ég tudja, mért
nem szerette a Rudas leány. Tamás ur soha
sem mulasztotta el, hogy az apa előtt ma-
gasztalólag ne szóljon a fiatal emberről, és
ne dicsőítse az ipart ; a gépekről pedig al-
legorice nyilatkozott, a század dobogó szi-
vének, lüktető ereinek, majd pedig szárnyai-
nak nevezvén, mikor aztán gözmozdonyt ér-
tett alatta.

Valóban Hosszú Muki mindinkább ba-
rátságosb fogadtatásban részesült Rudasék -
nál, mert a bálványozott nagyságok szavai
nemcsak a közéletben, hanem a családélet-
ben is irányadókul szolgálnak.

A jeles férfiúnak sikerült az alügyészt
meggyülöltetni a Rudas párral. Ha megje-
lent, nem fogadták szívesen, s a leányt min-
dig kiküldték.

Egyébiránt Tamás ur mindig törekedett
arra, hogy Rudas urat (ki keményitö-gyár-
tással foglalkozott) egész lelkestől meg-
nyerje, mint az utcza legelső házbirtokosát.
Az ilyen törekvések a kormány-politikában
mindig első helyen állanak. Es hogy a ke-
ményitő-gyárnok fenakadt a horgon, azt
láthatjuk.

Egy izben igy szólt Rudas ur a jeles
férfiúhoz:

— Gyanúm van, hogy ez a fiatal ember
megkéri Mali kezét. Tanácsoljon ön, mit
tegyek.

— Elhatározó dolog. Fontos dolog. A
leány egész boldogsága függ tőle. Uram,
szerénytelenség lenne tőlem, ha egy ily
nagy horderejű családi ügyekbeavatkoznám.

— Nagyon lekötelez , ha tanácsával
szolgál.

Tamás ur összefonta karjait, s az égre
nézett, mintha onnan várna sugallatot. Az-
tán igy válaszolt:

— Tekintve, hogy a fiatal ember köny-
nyelmü, és ostoba szerencséje által el van
kapatva, én megtagadnám tőle leányom ke-
zét. De itt csak rólam és az én nézeteimről
van szó.

— Ugy lesz, nem kapja meg a leányt.
Tudom, hogy csak pénzére vágyik.

— Ön monda ! — szólt kenetesen Ta-
más ur.

Gerezd Frigyes csakugyan kosarat kapott,
de negyednapra Mali eltűnt a szülői háztól,
a következő sorokat hagyván hátra: „Nem
élhetek Frigyes nélkül." A megütközés és
megbotránkozás átalános lett a szegfü-utezá-
ban. „Rudas Mali megszökött!" — mondo-
gatták az emberek. „Nem, nem! — szólt fen-
séges komolysággal és leirhatlan szelidséggel
Tamás ur, — ö nem szökött meg, hanem az
a fiatal ember megszöktette. Nem mondtam
én előre, hogy Gerezd Frigyes haszontalan
ember." Mindenki elismerte, hogy a nagy
férfiú >azt előre megjósolta. Ura volt tehát a
helyzetnek, s patriarchális tekintélye növe-
kedett.

Néhány nap múlva Rudasék megtudták,
hogy Gerezd Frigyes és Mali egybekeltek.
Apa és anya egészen fölháborodtak, s kije-
lentették, hogy a leányról semmit sem akar-
nak többé tudni.

Tamás ur tehát egyelőre megszabadult
az uralkodását fenyegető veszélytől, de ag-
gódott, hogy a szülök kibékülnek a fiatal
párral, s Gerezd Frigyes a szegfü-uteza la-
kosa lesz. Mig tehát egyrészt mindig szí-
totta az ingerültséget Rudasékban, másrészt

a keményitő-gyárnokot a hazai ipar felvi-
rágzása nevében buzdította, hogy iparát
szélesbitse. Azt remélvén igy, hogy a
szegfü-utezai Rudas fészek kicsiny lesz a
Gerezd-párnak.

E közben egyéb fontos események is tör-
téntek, és pedig nem a szegfü-utezában. De
hullámai oda kihatottak, s a szegfü-uteza
házain is lehetett olvasni a választó polgá-
rokhoz intézett felhívást, hogy a közelgő
képviselőválasztásra Írassák be magukat.
Ezzel együtt a választási mozgalmak is meg-
kezdődtek.

A szegfü-utezai jeles férfiú kiadta a jel-
szót, hogy csak oly jelöltre fognak szavazni,
a ki nemcsak a szabadelvű eszmék bajnoka,
hanem barátja a népnek is, és ismeri a né-
pet tűzhelyénél, Vele tud érezni, s kész érte
vérét is ontani. A jelöltek közül egy sem fe-
lelt meg a szegfü-utczabeli igényeknek.

— Uraim, barátaim, szomszédaim, ven-
dégeim, polgárok! — szólt egyszer a „fekete
szegfű" csapiárosa, — nekünk számos vérző
sebünk van, melyek gyógyítást várnak. Elég
lesz, ha egyet elmondok ezekből. De először
azt kérdem: mi a haza? Hanem erre nincs
szükség felelni. Azonban ha azt kérdem, mi-
ből áll a haza: a felelet az lesz rá: városokból,
falvakból, pusztákból; továbbá lakosságból,
vagyis népből. A nép a fentebbiek szerint fel-
oszlik városi, falusi és pusztai lakosokra. A ha-
za is feloszlik városnegyedekre, és utczákra.
(Átalános tetszés.) Mert polgártársaim, va-
lamint egy bokréta több virágból áll, ugy a
haza, s a város is több utczából alakul. (A
hasonlatot lelkesült éljenzéssel fogadták.)
Ezek folytán világos, hogy minden polgár-
nak először közvetlen környezetét kell meg-
vizsgálni. Ha ezt teszi mindenki, boldog lesz
az egész haza. Tekintsünk először is magunk
körül, és mit fogunk látni. Polgártársak,
alig fogunk valamit látni, sőt határozottan
ki merem mondani, hogy semmit sem látunk,
inert utczánkban még most sincs gázvilá-
gitás.

Itt a szónok megállt, hogy élvezze a ha-
tást. A hatás rendkívüli. A sajgó seb el volt
találva. Egyhangú „ugy van!" dördült meg,
s a szónok stentori hangon felkiáltott: „Leg-
először is gázvilágitást akarunk."

Itt a tanácskozás megszakadt, minthogy
a szegfű csapiárosa arról értesült, hogy 7
éves fiacskája nagyon beteg lett. Az atya ag-
godalma tehát a hazafiui gondokat elnyomta.
Később kiderült, hogy a gyerkőcz szivaro-
zott, s az okozta baját, de ez csak reggel
történt.

Két nap múlva a „fekete szegfű" csapiá-
rosa minden vendégét egy hirlap lobogta-
tásával fogadta. Aztán fölolvasott belőle egy
rövid czikket, — mely az átalános vélemény
szerint — élesen és gunyorosan volt irva s
megrázón ecsetelte a szegfü-uteza elhagyott-
ságát, hol még most sincs gázvilágitás. A
czikk azzal végződött: „gázvilágitás, jöjjön
el a te országod!" és I. T. betűk voltak alá-
jegyezve. Az egész utcza oda volt, hogy a
világteremtése óta fennálló sérelmei az or-
szág szine elé terjesztettek.

És ki tette azt? Mindenki tudta. Izsák
Tamás szerényen tiltakozott, de midőn azt
mondták neki: „ilyen irálya csak önnek le-
het a két magyar hazában," akkor meghaj-
totta ősz fejét.

-- 0 az, ő lesz az! — kiáltottak többen,
s jelentőségteljes tekinteteket váltottak egy-
mással.

E rövid felkiáltások nem a czikk Írójára
vonatkoztak többé, hanem a képviselőjelöltre.
Mert a nép háládatos és könnyen lelkesül,
akár a szegfü-utezában, akár pedig máshol.
És jó is! Vakon követi a kit szeret, s haj-

1 landó maga fölé emelni.

•J

A szegfü-utezában nem akartak többé ; anyával kibékült, Gerezd Frigyes nem lakik
tudni semmiféle jelöltről, csak Izsák Tamás-! ott. Izsák Tamás hatalmát nem fenyegeti
ról. Zászlókkal és zeneszóval ment egy kül- ' semmi,
döttseg a kitűnő férfiúhoz, hogy a jelöltség ! Hivatalában pontos, szerény, alázatos,
elvállalására fölkérje. A kitűnő férfiú meg-
illetődve fogadta a küldöttséget, s mikor an-
nak szónoka bevégezte mondókáját, könyei
megeredtek.

— Barátim, polgártársaim, — szólt a
kitűnő férfiú elfojtott hangon, — ez életem
legszebb napja. Életem egyedüli szép napja
ez barátim. Az önök bizalma csöndes elvo-
uultságomban keresett föl engem. Köszö-
nöm. A polgárok bizalma a legnagyobb meg-
tiszteltetés. Tudom, hogy érdemetlen vagyok
rá, de ismerem szivemet, lelkemet, elveimet,
melyek semmi mások: mint az önök érdekei.
Tudva tehát, hogy én csakis a nép érdeké-
ben működhetem, azért hazafiui kötelessé-
gemnek tartom a bizalmat vissza nem uta-
sitani.

Lelkes ujongás volt a felelet, melyet az
utczán összecsödült tömeg is viszhangzott.

Másnap pedig a hírlapok viszhangozták,
gúnyosan és kíméletlenül. De ez csak tüzelte
a szegfü-utczabeli választókat, s az egész vá-
rosnegyedet elárasztották falragaszokkal,
melyek mind Izsák Tamás nevét hirdették.

A lapok sokat gúnyolták a kitűnő férfit
és pártját. Senki sem vette komolyan a
dolgot.

Egy hét múlva Izsák Tamás elmondta
politikai hitvallását is, melynek minden té-
tele lexikonokból volt kölcsönözve. A beszéd
a hallgatóságot ámulatba ejtette, s ilyen
fölkiáltásokat lehetett hallani: „Ez a mi em-bérünk. Pompás adó-reformjai vannak. Csak
a nép javát akarja!" stb.

íamas urat ily magasra ragadván a hír
szárnya, sok gúnynak volt kitéve hivatalá-
ban, A kitűnő férfi szerényen viselte magát,
es sokszor igy kiáltott föl:

~ Bolondság az egész. De tehetek-e én
róla, hogy némelyeknek bizalma van bennem.

Bármit mondtak neki, minden ellen til-
takozott. „Nem ugy van. Nem ugy volt!" —
szokta mondani, s megmaradt óvatos és alá-
zatos álláspontján. Midőn egyszer nagyon
taggatták, igy szólt: „Egyébiránt mi lenne
abból, ha megválasztanának is egy szegény
becsületes embert." A mire megjegyezték,
hogy lenne-e bátorsága szónokolni a képvise-
lőházban. „Oh dehogy lenne, mit értek

de otthon büszke, sőt néha zsarnok is.
Meddig fog tartani uralkodása? Ki is-

merné a nagyság útjait!
Nem minden nagyság előzi meg korát.

Nagyságokra pedig mégis szükség van.

A hajósok réme.
Annyiszor megijesztették már a világot azok-

kal a tengeri esodaszörnyekkel, hogy utoljára
csakugyan hitelt adunk a rólok terjesztett kalan-
dos meséknek Pedig hát az a jó magyar példa-
beszéd, hogy : kötve higyj a komának ! — sehol
sem alkalmazható méltóbb okkal, mint épen a
katonák, vadászok és tengerészek elboszélésénél.
Hja, hiába, a ki messziről jött, annak szabad a
vásár a füllontésbon — mondja egy másik példa-
beszéd. E szabadalommal némelyok nemcsak hogy
élnek, hanem a legtöbbször vissza is élnek. Á
régieken még nem csudálkozhatunk annyira, ha
sok mindenfélét elhittok, és elhitettek másokkal is,
a mi a természettudományok jelen magaslatánál
képtelenségnek bizonyult be ; őket kimenti az a
homály, mely régebben a természet rejtettebb és
rejtélyesebb titkain derongett, de ha még ma is
akad, még pedig művelt, f'olvilágosult ember, ki
holmi természetfeletti csoda-teremtményekben
hinni képes, az ilyen embert már magunk is cso-
dateremtménynek tartjuk.

Különös, hogy a logujabb időkben leginkább
csak angol és amerikai tengerészek találkoznak
az óczoánok rettegett szörnyeivel; ők látják, ők űzik
néha, és korülik gyakrabban, a tengeri kígyókat
s igen természetes, hogy ők is irták le legtöbb-
ször és legpontosabban e hol képzelt, hol pedig
félreismert rémekot. Jelen vázlatunkat is egy

én ahhoz.
A szegfű- utczabelieket

gás el semmi kortesfo-
gás el nem tudta tántorítani jelöltjüktől. A
lapok gúnyos támadásai csak megerősítették
hitüket, hogy Izsák Tamást mindenki félre-
ismeri Különben a lapokat nyilvánosan el
szokták égetni. Az egész utcza a pártszen-
vedéyek színhelyévé vált. Ugy tetszett,
mintha a halálra is készek lennének

Elérkezvén a választás napja, mindenki
tudta, hogy a szegfü-utczabeli nagyság meg-
bukik de hívei semmitől sem riadíak vissza
Vagy harmmezöten voltak, kik Izsák Ta-
másra szavaztak.

Este volt, mire a szavazás véget ért, s
egy bukott nagysággal ismét több lett. A
levert párt lakomával tisztelte meg jelöltjét
a „fekete szegfűnél."

Izsák Tamás bölcsekhez illő nyugalom-
mal fogadta bukását. Mindössze csak annyit

ide vonatkozó angol közleményből vettük át.
Hiábaesküdöznek a természettudósok menny-

re-földre, hogy tengori kígyók nincsenek, a ten-
gerészek csak szánólag nevetik őket, s arra hivat-
koznak, a mit mások és ők maguk is önnön sze-
meikkel gyakran láttak. Tudnak is az ilyesmihez
azok az otthon ülő szobatudósok ! Jőjenok a ten-
gerro, ha van bátorságuk hozzá, majd megláthat-
ják ők is. Bizony a tengorészeket nagyon bajos
kibékiteni a természettudósokkal. Ők példákra,
szemtanuk állitásaira hivatkoznak ; tessék azokat
mégezáfolni. Roppantul haragusznak, ha egyik-
másik sasszomü kapitány vagy matróz határozott
állítását hihetetlennek vagy pláne nevetségesnek
tartják. Ez már mégis csak sok.

Olaus Magnus, ki 350 évvel ezelőtt upsalai
-jrsek volt, rendületlenül hitt az effélékben. A
többek között egy óriás tengeri kigyót ir le, mely
200 láb hosszú és 20 láb vastag, fekete szinü,
rőfös hosszú sörényü és lángoló szemű szörnyeteg
volt. „Fejét" — irja Olaus Magnus — „magasan
omoli a hullámok fölébe, mintha egy roppant
nagy oszlop lonne s nyakon caip és elnyel minden
embert, a kit megkaphat." Ugyancsak ő egy negy-
ven rőfös, kékbe játszó sárga szinü tengeri kígyó-
ról is értekezik, moly azonban hosszúsága daczára
som vastagabb egy kis gyermek karjánál. Ezután
még a helyet és ülőt is pontosan megjelölve, a

Mikor pedig testét kiakarták szabadítani a
fa ágbogas gyökorei közül, „egy borzasztó nagy-
ságú és kinézésü kigyót vettek észre a szeroncsét-
len áldozat bal melléhoz tapadva, melytől ugy
megijedtek, hogy azonnal olkiáltották magukat.
Erre aztán a szörnvoteg elereszté zsákmányát s
iszonyatos módon sziszegve a viz alá merült.*'
Mindezekből csak az a tanúság, hogy Buda-Pest
szép hölgyei, kik annyira szeretnek nyaranként a
Dunában fürdoni, ezentúl jobban vigyázzanak
magukra, mert ime a Dunában is van „kigyó,"
nemcsak a paradicsomban, s még pedig a mi több
— pláne „tengori kigyó."

Peron a múlt század végén tett uj-hollandiai
utazásában oly komolyan beszél a tengeri kígyók-
ról, mint valami természettudós. Ezek a szárazföldi
kígyóktól — szerinte — leginkább farkuk által,
mely lapos és evező-alaku s különösen podig kos-
kenyebb testök által különböznek, mely az angol-
náéhoz hasonlít és alant majdnem horogban vég-
ződik. Igen különböző s gyakran szerfölött ra-
gyogó szinüekj némelyek csak egyszerűen szür-
kék, sárgák, zöldök vagy kékesek, másokon el-
lenben kék, fehér, vörös, zöld, fekete stb. szinü
gyűrűk látszanak. Némelyeken kisebb-nagyobb
rendszerességgel elhelyezett nagy foltok vannak,
mig másokat ismét a testen igen csinosan elhintett
apró pontocskák tüntetnek ki stb. Peron szerint
e titokszerü teremtmények, bármiféle állatnemhez
tartozzanak is, nem hosszabbak 5—10 lábnál.

Faber, egy isiandi természettudós, 1829-ben
a Balti-tenger bejárata körül utazgatott. A kor-
mányos egy tengeri kigyóról beszélt neki, me-
lyet két osztendővel azelőtt láttak. Ö épen Thu-
nöe körül halászgatott, midőn ogyszerro csak egy
roppant nagy teremtmény fejét pillantá meg,
mely közvetlenül az ő csolnakja mollett épon a
viz felületén feküdött. A fő a fókáéhoz hasonlitott,
ámbár az állat maga semmi esetre sem tartozott a
fókák fajához. Egy sirály véletlenül a szörnyetog
fölé repült és reá csapott, hanem ekkor a borzasztó
állat óriási testét legalább is három ölnyire föl-
emelvén a madár után kapott, mely aztán rémülton
repült el onnan." Az állat a kormányos leírása
szerint két akkora vastag volt, mint egy árbocz és
iszonyú veres torka vala.

Angliában és az amerikai Egyesült-Államok-
ban a nagy tengeri kigyó léteze'séről máig is nagyon
sokun meg vannak győződve; e hiedelem ott szer-
fölött népszorü. Két angol kapitány 1848-ban a
lehető legkörülményesebb részletességgel irta le a
tengeri kigyót. A „Daedalus" nevű angol hadi
hajó az emiitett év augusztusában, a mint a Jóre-
rnény fokától Szt.-Ilona szigete felé ment, egy
nagyon különös kinézésü teremtmény közelébe
jutott, mely roppant sobességgel rohant a hullá-
mokon egy kis tengorszoros felé, oly sebosséggol

;ott körülötte
ották —

jámbor érsek azt irja, hogy 1532-ben, augusztus i dolog sokkal részletesebbon és komolyabban
havában a tenger hullámai Britannia partjaira i előadva, és azt az állítólagos tengeri szörnyei
Tinmouth közeiébon ogy roppant nagy szörnye- | sokkal több szavabevehető művelt ember látta sa-

valóban, hogy a viz csak ugy
a hogy tova lövelt, — miként
tiz mérföldet egy óra alatt. M'Qiurae kapitány
nem üldözhető hajójával, mert a szél -szembe fújt
vele: igy hát ő és tisztjei csak távcsöveikkel vizs-
gálhatták a csodaállatot. Mikor legközelebb jött a
hajóhoz, mintegy 200 rőfnyire lehotett; e "távol-
ságból szemei, szája, orrlyukai, szino és alakja tisz-
tánkivehetőkvoltak. Néhány tiszt azonnal tengeri
kigyónak nevozé azt; mások ellenben azt állították,
hogy inkábbgyik,mint kigyó formáju,mert mozgása
egyenletes és szabályos vala, mintha uszóhártyák
vitték volna előro, nem pedig olyan kigyószorü
hullámzó erő. —Most már tessék itt eligazodni; a

van
teget

' n o gy a balsors
kLl2deni. Megszokta már
öyermekkorától fogy;&.

ellen nem lehet
a sors csapásait

í i . s e i n é n y e k c s a k növelték a szegfü-

teget vetettek ki. E monstrum 90 láb hosszú és
25 láb vastag ; mind a két oldalán 30 oldalbordá-
ja, ezoknek majd mindenike 25 lábnyi hosszú ;
három hasa és 30 torka volt; feje 21 láb, kottős
farka podig 15 láb hosszú. Ez aztán furcsa ogy
állat lehetett!

Mikor ezelőtt 140 évvol Dampier Uj-Hol-
landiát meglátogatta, olyas valamit látott, a part-
tól nem nagyon messziro, mely szerinte bizonyo-
san egy négy lábnyi hosszú és emberkar vastag-
ságú vizi kigy0 vala ; iszonyú testo néhol sárga,
foketo-barnás foltokkal, néhol fekete, sárgán pety-
tyezvo. 1750-ben egy angol folyóirat (Gentle-

ját szemeivel, hogy som <z állítás igaz voltat csak
ugy könnyű szerrel kétségbe vonhatnók. A másik
esetet, mely szintén 1848-ban történt, bizonyos
okoknál fogva e vázlat végén fogjuk elbeszélni.

1855-ben az amerikai újságok ismét ugyan-
csak tele voltak egy 59 lábnyi hosszú tengeri ki-
gyó leírásával, melyet Uj-York mollett egy ten-
gerparti mocsárban láttak. Ezt nagy nehezon ugyan,
de szerencsésen meg is Ölték. Fője akkora volt, mint
egy jól kinőtt bornyué ; fejétől valami nyolez láb-
nyira vastagsága 12 _ hüvelyk volt, h-inem- egész
hosszának ugy a ki>zepo táján vast;
két lábnyivá növekedett. Vége felévastagsága mar

teste mind
man's Magaziné) egyik elbeszélése szerint, ogy hogyosebtn; Ion, s ott széles uszóhártyában végző-
halász Li«z közelében D á b f d i döt Has* hosszáb két ó há lt lát

é
UXC55al r --v-— ~"".- ..w.^lUon. « öiugiu-| naiasz XJ^I" »««v^uou a Dunába ugrott fürdeni, dötc. Hasa hosszában két sor úszó hártya volt lát-
Tam ' ragaszkodását, s megerősítették i Jó úszó lévén, gyakran a viz alá merült, do ismét ható. S/.omei nagyok és merevok voltak, áttetsző

n ' ) i ! "• ' • ' " i . . . . . . . . . . . szemhartyákkal, melyek ugy voltak a szemhéjak-hatalmát.
gyobb e^fÍÜ"utczában m o s t i s legna-

hallgatott^ m,g-
üyitö-gyárát, s bár le- \ nyolulva.

csak felbukkant ; egyszer aztán oly sokáig maradt
viz alatt, hogy társai kezdettek aggódni miatta

„ hozzá fogtak hálóikkal, hogy őt ismét kihalász-
szák. Végre megtalálták a mint egyik karjával és | voltak. Száját annyira
egyik lábával egy vén fa gyökerei közé volt bo- I félrőf átmérőjű tárgyak:

, y gy j
hoz nőve, hogy a szemeket védhettek a nélkül,
ho<íy a látásban gátolták volna. Kopótyui nem

ki tudta tátni, hogy
j g y a t könnyen bekaphatott.

Oldalai és háta sötét barnák voltak, hasa pedig
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mocskos fehér. Ez volt az amerikai lapok meséje,
melyet szabadságunkban áll hinni vagy nom hinni.

Tizenkét evvel ezelőtt Harrington kapitány
a „Tirnes"-nakogy kivonatot küldöttbe naplójából,
melyet ő maga vezetett a „Kasztiliai" fedélzetén
Bombay-ból Liverpoolba történt utazása alatt. A
napló eredetijét a kereskedelmi és forgalmi tör-
vényszék irattárában totto le. A kivonat egy ese-
ményről szól, moly 1857. decz. 12-kén történt,
mikor a hajó mintegy 10 mérföldnyiro volt Szt.-
Ilona szigetétől, s valóban senki sem lehet őszin-
tébben meggyőződve saját szavai szent igazsága
folől, mint Harrington kapitány arról, a mit kö-
vetkezőleg ad elő: ,,A mint magam és tisztjeim a
hajó fedélzetén álltunk s a sziget felé tekinténk,
egy borzasztó nagy tengeri állatot pillantottunk
meg, mely a hajótól mintegy 20 angol rőfnyire
fejét a vízből felütötte. Azután egy perczig hirte-
len eltűnt, hanem épen ugy mint előbb ismét
megjelent, biztosan és tisztán kivehetőleg mutat-

nyakát és fejét, mely 10 vagy 12 lábnyira
emelkedett ki a vizből. Feje rémitő kinézésü volt;
ugy hiszem, hogy legvastagabb részén lehetett 7 |
— 8 lábnyi átmérőjű s az egészet mintegy két ;
lábnyi széles kakastarélyszerü bőrcsokor vette ;
körül. A viz több száz ölnyire zavarossá Ion kö- !
rülötte,ugy hogy első megjelenésekor mindnyájan <
egy hatalmas örvény közelében hittük magunkat, i
melyet itt jártunk óta valami ten-
geralatti vulkánikus működés tá-
masztott. De másodszori megjele-
nése teljesen elüzé o félelmünket,
s meggyőződtünk a felől, hogy az
egy iszonyú hosszúságú tengori
szörnyeteg, mely lassan a sziget
felé látszott mozogni. Hajónk sok-
kal gyorsabban haladott, hogysein
képesek lehettünk volna e csoda-
szörny valódi hosszúságát ponto- \ \
san megbecsülni, do abból, a mit
a fedélzetről nagy hirtelenséggel
megláthattunk, azt következtethet-
jük, hogy hosszúsága 200 lábon
felül volt. A kormányos és töb-
ben, kik a esodaállatot fent az ár-
bocz-kosarakból bámulták, azt ál-
litják, hogy kétakkora hosszú is
volt, mint a hajó, s ez esetbon több
mint 500 láb hosszúnak kollett
lennio. Már akármint áll is a do-
log, én meg vagyok győződve a
felől, hogy az állat a kigyófajhoz
tartozott; feje körül sötét szinü
volt s egész testét fehér foltok
fedték. Minthogy hajónk vitorláit
igen heves, de kedvező szél da-
gasztá, veszedelem nélkül nem
kerülhettem az állat elébe, s igy
nem tekinthetem meg más oldalról
és közelebbről az oczeánok mélyé-
nek e roppant nagy leviathánját."

E pontos és majdnem kézzel
fogható leírást, akármit véljünk is
róla elméletileg, a hajó valameny-
nyi fő és altisztje keze aláirásával
erősité meg. Hozzá tették azt is,
hogy „ámbár azok a szobatudós
természetbúvárok tagadólag fog-
ják fejőket rázni mindezekre, de nekik az mind-
egy •— ők tengerészek s nagy távolságokhoz szo-
kott szemök tanúbizonysága mégis csak nyom va-
lamit a latban. Egy tengerész csak meg tudja
különböztetni a czethalat a heringtől. Itt pedig a
távolság is csak mintegy 20 rőfnyi volt" stb.

(Vége köv.)

munisztikus eszméi által tűnt fól, noha ezek miatt
egykori elvbarátai szemében is jölontőségéből és
tekintély ;ből sokat veszített. Arczképe abból az
időből való, mikor Szibériából sikerült Ameri-
kába szöknie.

Elvtársai közül, kik 1849-ben együtt főzték
velő Lipcsében az orosz fölkelés torvét, aligha
fölismernék e meghajlott, fáradtnak látszó alakban
az egykori magas növésü, büszke orosz ariszto-
kratát. Akkor még a régi nemes családból szárma-
zott Bakunin igen ismeretes és nagy tekintélyű
egyéniség volt, ki szeretetreméltósága s hóditó és
elragadó szónoki tehetsége által egyaránt hatal-
masan tudott működni és hatni mindenütt. Most
ogy teljesen megtört öreg, a kinek egykori láng-
elméje gyöngévé, halaványnyá lett.

A mi Mazzini az olasz nemzet-szabadságnak
és egységnek s az arra törekvő propagandának,
az volt egykor Bakunin a szlávság eszméinek s
mindig csak azért vágyott átalános európai forra-
dalmakra, hogy az európai államok romjain az
egységes szláv birodalmat fölépíthesse. Ily esz-
mékkol foglalkozott már akkor, midőn mint 27
éves ifjú 1841-ben hazáját, Oroszországot olha-
gyá. A katonai tanulmányok befejezése után,
nagy bajjal ongodélyt nyert külföldi utazásra, s
Berlinben és Drezdában főleg bölcsészeti tanul-
mányokkal foglalkozott. Da ez sem elégité ki

Bakunin Mihály.

Egy szláv izgató.
A lapokban ismét gyakran fölmerül egy majd-

nem egészen elhangzott és elfeledett név, melyet a
mozgalmak éveiben mindenütt emlegettek, ahol csak
forradalmakról és erőszakos felforgatásokról volt
szó. A mint a lapok Írják, azokat a proklamáczió-
kat, melyek az utóbbi napokban Oroszországot
elárasztották, Bakunin Mihály, a vakbuzgo szláv
izgató bocsátotta volna szét Genfből. E kiáltvá-
nyok tartalmáról és jelentőségéről a tudósítások
ugyan különbözőleg hangzanak, de annyi bizonyos,
hogy egy csapat diákot Szt-Pétorvárottés Moszk-
vában elcsábítottak s ennek folytán vizsgálati
fogságba juttattak. Ugy hiszszük nemlesz érdekte-
len olvasóinkat e férfi arczképével megismertetni,
a ki bármint vélekedjünk is felőle, mindig mesé-
vel határos merészséget és orélyt volt képes kifej-
teni, s legújabban is tulságba vitt és durva kom-

tevékeny szellőmét. Nemsokára Parisba sietett,
hol a lengyel emigratio körében élt, Svájczban
pedig a kommunisták és socialisták egyletének
törekvéseihez csatlakozott. Köztársasági iratai
felkölték az orosz kormány figyelmét, s rendeletet
kapott, hogy térjen vissza Oroszországba, a mit
Bakunin természetesen figyelembe sem vett, noha
ennek folytán nem csekély értékű jószágaitól is
megfosztatott. 1847-ben Parisban a varsói forrada-
lom évnapjánakünnepére tartott lengyel banketten
merész, gyújtó hatású beszédet mondott, Orosz-
ország közös fellazítására a lengyelek és oro-
szok egyesülését indítványozván. E beszéd akkor
egész Európában elterjedt s nagy feltűnést oko-
zott. Bakuninnak szökve kellett t á v 0 * ™ F r a n -
cziaországból, mig az orosz kormány 10,0UU ezüst
rubolt tűzött ki fejére. — 1848-ban a forradalom
kitörésekor Bakunin Németországban volt, és
a mozgalomnak majd minden fő- és mellék-
állomásán megjelent, gyakran a legmegtoghatat-
lanabb titokszerü utakon. Készt vett a prágai
szláv kongrosszusban, izgató röpiratokat irt „a
szlávokhoz," melyekbon egyenesen forradalomra
izgatott, a legélesebben támadva meg az osztrák
és orosz kormányt; s forradalmi fölhívását meg-
ujitá, midőn az osztrák és orosz sergek egyesülten
kezdték meg a harezot Magyarország ellen. A dol-
gok azonban Csehországban ugy fordultak, hogy

Bakuninnak szöknie kollett Prágából. 1849-ben
márcz. elején Drezdába ment, holbarátainál külön-
böző nevek alatt bujkált. Drezdában és Lipcsében
egy forradalom előkészületeivel volt elfoglalva,
melynek Badenben, Szászországban és a Pfalzban
egyszerre kollett volna kitörnie. De a drezdai felkelés
igen korán történt, s igy meghiúsította számítását.
Bakunin az ütközetben igen tevékeny részt vett s
annak lelke és vezetője volt. Drozda bevétele után,
hogy a lázadást az országban tovább torjeszsze, az
ideiglenes kormánynyal Chomnitzbo ment. Itt a „
város polgárai elfogták, s Drezdába, innen pedig
Königsteinba vitték. 1850. májusban halálra Ítél-
tetett, do ítéletét élethossziglani börtönre szelídí-
tették. Ausztria kiadatását követelte, s június-
ban az osztrák vasasok olőbb Prágába, majd 01-
mützbe szállították. Miután itt is, mint Szászor-
szágban, halálra Ítéltetett, ítéletét élethossziglani
börtönbüntetésre szelídítették, — utoljára kiszol-
gáltatták Oroszországnak. Az orosz kormány az-
után elküldte Bakunint Szibériába. .

Ettől fogva neve teljesen elhangzott, sőt az a
hir keringett későbben róla, hogy a schlüsselburgi
várban elhalt. Egyszer aztán 1861 vége felé az a
meglepő hir kezdett lábra kapni, hogy Bakunin
Szibériából, hol évek óta száműzetésben élt, egy
kalandos menekülés folytán az Amur folyón le,
Japánon, a Csöndes-tongeren, Kalifornián, Pa-

namán , Új-Yorkon és az Atlanti-
oczeánon át Londonba szökött.

Hogy miként volt képes lán-
czait még e rideg és szigorúan őr-
zött fogságban is Összetörni és le-
rázni magáról, miként nyújtott neki
a hű szerelem védelmet és eszközt
a menekülésre, miként küzdötte
keresztül magát csupán csak egy
maga Szibéria pusztaságain és
hegységein keresztül Chinába, hogy
érte el a Csöndes-oczeán partjait s
azon át Észak-Amerikát, s végre
hogy került onnan ismét Európába
— mindez egy Odyssoa-hoz ha-
sonlít, mely Homérját még csak
ezután találja meg. E nagyszerű
kaland részleteit még senki sem
tudja hitelesen. — Hosszasabb tar-
tózkodása után Dániában, Baku-
nin, ki szibériai szabaditójával
egybekelt, később Genfbe tért
vissza és azóta mindig ott lakik.
Innen folytatja izgatásait jelen-
leg is.

A moiit-cenis-i vaspálya.
Ugy látszik, hogy századunk

nyilt háborút izent a természetnek.
A küzdelem elkeseredetten, életre-
halálra vivatik a föld majd minden
pontján. A hol az emberiség az ős
természetet, annak termékeit vagy
minémüségét szolgájává nem te-
heti , hasznára nem fordíthatja,
ott romboló kézzel, törvo, zúzva
lép fel ellőne és megsemmisíti, a
mi útjában áll. Itt félénkon őrzött
kincseit ragadja ki a föld sötét

gyomrából, ott gyönyörű ruházatától — az ős er-
dőktől— fosztja meg; ott hegyeket hord lo és teszi
ogyonlőkké a sima földdel, ott meg ismét a sik ró-
nákra épít halmokat, a hogy épen szeszélye s leg-
inkább pedig érdeke sugallja és parancsolja.

Lapunk múlt évi folyamában többször meg-
emlékeztünk már a XIX. század két legóriásibb
vállalatáról: a csöndes-tengeri vaspályáról és a
suezi tengeri csatornáról. Az emberi vállalkozó
szellem, találékonyság és kitartás e nagyszerű
vívmányainak legfőbb czélját és horderejét azon-
ban csak ugy foghatjuk fel s méltányolhatjuk
minden tekintetben kellőleg, ha hozzájuk veszszük
a hires mont-cenis-i vaspályát is.

A mont-cenis-i vaspálya épen azt a feladatot
tűzte ki magának, melyet a suozi tengeri csatorna,
és folytatólagosan az amerikai csöndes-tengeri pá-
lyavonal akart és fog is elérni, t. i. a világforga-
lom és kereskedés könnyebbitését s egyszerűbbé,
jutányosabbá tételét azáltal, hogy az Ázsiába s
különösen Indiába, onnan tovább Amerikába a
ezen keresztül ismét vissza Európába vezető utat,
ogy szóval, a földgömb megkorülését rövidebbé s
ennélfogva gyorsabbá teszi. Hogy e három válla-
latnak teljos és tökéletes olkészülése és használat-
ba vétele mily nagyszerű változást fog előidézni
a világközlekedés eddigi rendszerében, fölösleges
ismételnünk.

A Mont-Cenis a Graji-Alpok egyik legma-
gasabb csúcsa. Itt még első Napóleon építtetett
egy utat 6772 lábnyira a tenger szine fölött. E
hely nagy fontossága mind a hadászat, mind a
közlekedés tekintetében, Francziaország és Olasz-
ország között, a nagy hadvezérnek és lángoszü ál-
lamférfinak egyaránt feltűnt. Az Alpesek vala-
mennyi utszorosai között a mont-cenis-i a legjár-
tabb: ez utat 1803-ban kezdettékelés 1810-ben
végezték bo.

De korunk vállalkozó szelleme tovább ment;
nem elégedett meg azzal, hogy a magas és igen
meredek hegycsúcson át lehessen menni, habár
elég jó karban tartott utón is, hanem ki akarván

czia Marseille-nek. Brindisi ugyanis egyike a
Földközi-tenger legtéresebb, legbiztosabb és leg-
kedvezőbb fokvéáü kikötőinek, melynek a suozi-
csatorna megnyitása és az olasz-franczia mont-ce-
nisi-vasut elkészülése már csak a közelség sköny-
nyebb közlekedés folytán is roppant nagy jolon-
tőséget fog kölcsönözni, és igy a távolabb oaő
Marseille igen sokat veszít világkereskedelmi
fontosságából.

Azonban oz óriási alagút elkészülése még
korántsem volna képes lehetővé tenni a mont-
cenis-i vaspálya-ut létesítését. A hegy sokkal ter-
jedelmesebb s így az emelkedés hossza is jóval
nagyobb, hogy sem azon egy alagút segíthetne, a

tiszta időbon, mikor tehát az utnem volt sikamlós
s a vonat nem volt nagyon megterhelve, ugy talál-
ták, hogy bár a pálya-ut meglehetősen emelkedett,
a vonat mégis gyorsan és biztosan haladott, a nél-
kül, hogy a harmadik sínbe szolgáló kerekekre
szükség lett volna.

De van még egy nagyobb és bámulatosabb
előnye is oz uj találmánynak a régibb szerkezetű
vaspályák felett. Ugyanis a Foll-féle mozdony
nemcsak fölfelé, hanem lefelé is csak oly biztosan
halad, mintha sik földön menne, és a mi legfőbb,
a mi a másféle szerkezotüekkel teljes lehetetlen-
ség, mind fölomolkedé3, mind aláoroszkedés köz-
bon a lehető legszűkebb körű fordulatokat és ke-

kerülni a nagyon fárasztó fölmenotelt, jobbnak
látta egy óriási alagutat furatni a Mont-Cenisen
4t, s igy Francziaországot és Olaszországot vasúti
közlekedéssel is összekötni. E sok nehézséggel
járó föladat kiviteléhoz még 1858-ban hozzá fog-
tak s a munka ez évtől fogva majdnem szakadatla-
nulfolyik. A vállalat azolasz kormány védnöksége
*latt áll a a Viktor-Emanuel-vaspálya egy da-
r*bját képezi.

Az alagút hossza mintegy 5 angol mértföldro
a n számítva s körülbelül 1875-ben lesz készen.

felé 'n a z tán a szárazföldi közlekedés India
itáliai toS keresztül menni egész Brindisi-ig, az
helv i» Set déli csúcsáig, hol ez olasz kikötő-

J Sen veszodelmes vetélytársává leend a fran-

Mont-cenisi vaspálya: Az „Ördög lépcsője."

milyet emberi kezek fúrhatnak; erre századok
volnának szükségesek, millió meg millió munkás
kezekkel. Hanem e legyőzhetotlennok látszó aka-
dályon is túltette magát Feli urnák úgynevezett
„hegymászó gozmozdonya."

Ez uj találmányu vaspálya szerkezete nagy-
ban különbözik a többiekétől s némi tekintetben
igen sajátságos. A pálya két sine közöf,t még egy
harmadik, emelkedettebb sin is van lerakva, s az
erre nehezedő középkerokok roppant erővel ka-
paszkodnak azon fölfelé. Egyébaránt e harmadik
8 i n csakis olyan helyt van alkalmazva, hol az
emelkedés igen merodek; do a hol a fölmenot lan-
kásabb, ott épen ugy két sor sin van, mint a ren-
das vasutaknál. Mert egy próba-menetnél, száraz,

rületeket is mog lehat vele tenni. Volt eset rá,
hogy mikor kisérletképen egy meglehetős mere-
dek dombra mentek e mozdonynyal, ugyanazon
időben s aránylag elég gyorsasággal oly kerülőt
csinált, melynek körsugara csak 40 angol rőfnyi
volt. Vágro pedig mind fölfelé, mind lefelé menté-
ben igen könnyen és hamar meg lehet állítani
minden hevesebb rázkódás nélkül.

„Ha oda állunk a vaspálya-vonalra" — i rJa
egy utazó — , ) S végig tekintünk a lejtő meredek-
ségén, melyon csak az imént sikamlottunk lo min-
den baj és voszedelem nélkül, azt hinnők, hogy
csigán ereszkedünk le, melyot bármely perezben
meg lehet akasztani. E találmány valóban az erő-
műtan legnagyobb diadala; oly hatalom vivmá-
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nya ez, melyet néhány ügyes kéz minden megeről-
tetés látszata nélkül biztosan kormányoz és alkal-
mas a tovarohanó kerokekre. A kormányzás, az
ellenőrzés biztos egészen a logaprólékosabb rész-
letekig. Mikor a hegyoldalon lefolé ereszkedünk,
ha ki nem néznénk az ablakon, semmi sem árulná
el , hogy ogy sajátságos szerkezetű vaspályán
ülünk. A mozgás is egyenletes és csöndes, dübör-
gés vagy csikorgás alig hallható s alig veszszük
észre, hogy lefelé haladunk."

Képünk az „Ördög lépcsőjét" mutatja, a
Mont-Cenis olaszországi oldalán, az ugy nevezett
„Nagy kereszt' alatt. A vonat épen most hagyja
el az „ördög lépcsőjét," miként a vadul össze-
vissza hányt sziklák tömegét nevezik, s azon a
vonulón robog tova, a hol egykor a Napóleon
útja vonult cl, do a melyet későbben fölhagytak
az alárohanó sok hózuhatag miatt. Hogy a vaspá-
lyát itt a hózuhat-.gok ellen mogvédhessék, a hegy
egész meredek oldalának hosszában erős karza-
tokat állítottak, ugy hogy az ut most már tökéle-
tesen biztos. A tető Kelé a pálya nyilt s a vonat
láthatóvá lesz a mint hatalmas füstgomolyokat
bocsátva ki magából a mozdony a sziklás magasla-
tokra fölkapaszkodik. A szikla-khaosz lábainál egy
vagy két gyorskocsi romjai láthatók, melyekkel
itt még eddig közlekedni szoktak, s melyek hihotő-
log egy sötét viharos éjjel a mélybe zuhantak.
Egy gyorskocsi 12 lótól vonatva robog fölfelé.

S. L.

A szláv és román hírlapirodalom
Magyarország;* n 1870-ben.

I. Tót lapok.
• Cirkewni Listy. (Egyházi lap.) Ideigl. szerk.

Boór Mihály, kiadja dr. Húrban J. M. VI. évf.
Megjeleli hetenként 1-szer Szakolczán. Ára hely-
ben 3 frt , vidékro 4 frt.

Ch'-ll a Method. Katholikus egyházi és iskolai
hetilap. Szork. Rucsky István, kiadja dr. Rad-
linszky O. XVII. évf. Megjelen hetenként 1-szer
Nagyszombatban. Ara 4 frt.

Liszt zn narodne ucitflje. „Népnevelők lapjáé-
nak tót forditása. III. évf. Megjelon hetenként
1-szer Budán. Ára 3 frt.

Narodne fflaxznik. (Nemzeti híradó.) Politi-
kai lap. Szerk. és kiadja Feriencsik Miklós. III.
évf. Megjelen havonként 1-szer Budán. Ára 1 frt.

Obzor. (Figyelő). Vegvcs tartalmú lap. Szerk.
és kiadja Lichard D. VIII. évf. Megjelon havon-
ként 3-szor Szakolczán. Ára 3 frt.

Pestbuthnshe Vedomobti. (Buda-pesti köz-
löny). Polit. lnp. Szerk. és kiadja Feriencsik Mik-
lós. X. <:\f. Migjelen hetenként 2-szor Budán.
Ára 10 frt.

Slovenske Noviny. (Tót újság.) Politikai lap;
az ifjú tót párt közlönye. Szerk. Strakovics Jó-
zsef, kiadja Bobula János. III. évf. Megjelen
hetenk. 3-szor Pesten. Ára 12 frt.

Slovensky Sión. (Tót Sión.) Egyházi folyó-
irat. Szork. Havliosok J. Vincent. II. évf. Megje-
len havonként 1-szer Szakolczán. Ára 6 frt.

Vlastenic. (Hazafi.) Politikai és vegyes tar-
talmú hetilap. Szerk. és kiadja dr. Riedl Szende.
II. évf. Megj<len hetenk. 1-szer Peston. Ára 4
frt. 20 kr.
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li. Humán lapok.
Albina. (Méh.) Tolitikai lnp. Szork. és ki-

adja Pap György.ív! évf.Megjelen hetenk. 2-szer
Pesten. (1867 és 68-ban Bécsben jelent meg.)
Ára 8 frt.

Archivupentrujilologia si istoria. (Nyelvészeti
és történelmi lap.) S crk. és kiadja Cipariu Ti-
motheus. IV. évf. Megjelen egész évben 10 szám
Nagy-Szebenb' n. Ára 4 frt.

Concordia. (Egyetértés.) Polit. lap. Szerk. és
kiadja Pap Zsigmond. X. évf. Megjelen hetenk.
2-szer Pesten. Ára 10 frt.

Família. (Család.) Szépirodalmi hetilap.
Szerk. és kiadja Vulkán József Pesten. VI. évf.
Ára 4 frt.

Federatiunea. (Szövetség.) Polit. lap. Szerk.
Porutiu János, kiadja Román Sándor. III- évf.
Megjelen hetenként 2-szor Pesten. Ára 4 frt.

Ftá'a Inventiatoriloru poporului. A „Néptaní-
tók lapja"-nak román forditása. III. évf Mogjelen

1-szer Budán. Ara 3 frt.
Mogjelen

Qur'a Satului. (Falu szája.) Humorisztikus
lap. Szerk. és kiadja Vulkán József. VIII. évf.
Megjelen minden nyolezadik napon Pesten. Ára
6 forint.

Magazinu Pedagógiai. (Nevelési Közlöny.)
Szerk. Pap Maxim és Ánca Kozma. IV. évf. Meg-
jelon havi füzetekben Besztorczén. Ára 3 frt.

Telegrafulu Romnnu. (Román sürgöny.) Po-
litikai lap. Szerk. Christea Zsigmond, kiadja a
görög nom-egyosült püspöki nyomda Nagy-Sze-
bonben. XVIII. évf. Mogjolenhotenk. 2-szer. Ára
helyben 7 frt, vidékre 8 frt.

Transilvania. (Erdély.) Az erdélyi román
irodalmi egylet közlönye. Szerk. a társulat első
titkára. III. évf. Megjelen havonk. 3-szor Brassó-
ban. Ára tagoknak 2 frt, nem tagoknak 3 frt.
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III. Szerb lapok.
Beszédei. Egyházi folyóirat. Szerk. és kiadja

Nikolics István. Mogjelen havonként 3-szor Új-
vidéken. Ára 6 frt.

Danicza. (Hajnalcsillag.) Szépirodalmi lap.
Szerk. és kiadja Popovics György. XI. évf. Meg-
jelen havonk. 3-szor Újvidéken. Ára 5 frt.

Domobran. (Honvédő.) XXX. évf. Újvi-
déken.

Komarac. (Szúnyog.) Humorisztikus lap. X.
évf. Szerk. Vostár Sándor. Mogjelen havonk. 3-or
Újvidéken. Ára 4 frt.

Maticza. (Méh.) Szépirodalmi és tudományos
folyóirat. Szerk. Hadz^ics A. Kiadja a szerb Ma-
ticza társulat. V. évf. Megjelon havonk. 3-szor
Újvidéken. Ára 4 fit.

Napredák. (Haladás.) Politikai lap. Szerk.
és kiadja Popovics György. XXIII. évf. Megje-
len hetenk. 2-szer Újvidéken. Ára 10 f'rt.

Narod. (Nemzet.) Politikai lap. Szerk. Dr.
Szubotics. I. évf. Megjolen hetonk. 2-szer Újvi-
déken. Ára 10 frt.

Pancsovac. (Pancsovai lap.) Kereskedelmi és
helyi érdekű hetilap. Szerk. és kiadja Pavlovics
János; II. évf. Ára 5 frt.

Seljak. (Falusi Gazda.) IX. évf. Megjelen
Újvidéken.

Serbski Narod. (Szerb nemzet.) Politikai lap.
Milotics ellenlábasa. Szerk. Gruics, kiadja Stra-
timirovics tábornok. II. évf. Megjelen hetenk.
2-szor Újvidéken. Ára 10 frt.

Skolski List. (Is-iolai lap.) Szerk. és kiadja
Vukicsovies Miklós. X. évfolyam. Megjelen ha-
vonk. 2-szer Zomborban. Ára 3 frt.

Ucsitelski List. ,,Néptanítók Lapjá''-nak szerb
forditása. III. évf. Megjelen hetenk. 1-szor Bu-
dán. Ára 3 frt.

Zabtava. (Zászló) Politikai lap. Szerk. és
kiadja Miletics Szvotozár. V. évf. Megjelen he-
tenk. 3-szor. Ára 14 frt.

Zen.unski Glasnik. (Zimonyi hiradó.) Szerk.
és kiadja Sopron N. K. Megjelen hetenk. 1-szer
Zimonyban. Ára 5 frt.
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IV. Horvát lapok.

Danicza. (Hajnalcsillag.) XXIV. évf. Meg-
jelen negyedéves füzetekbon Zágrábban.

Gospodarski List. (Gazdasági lap.) Szerk.
Zoricsics Péter. XVIII. évf. Megjelen hetenként
1-szer Zágrábban. Ára 4 frt.

Hervat. (Horvát.) Szork. és kiadja dr. Ma-
tók. III. évf. Megjelon havi füzetekben Zágráb-
ban. Ára 4 frt 80 kr.

Listy narodnech ucitelow. A „Néptanítók
Lapjá"-nak horvát forditása. III. évf. Megjelen
hetenként 1-szer Budán. Ára 3 frt.

Nnpredák. (Haladás.) Vegyestartalmu lap.
Szerk. Fabkovics Skendor.XI. évf. Megjolen ha-
vonként 2 szer Zágrábban. Ára vidékre 3 frt.

Xarodne Novine. (Nemzeti újság) Politikai
lap. Szerk. Zec M., kiadja dr.Gaj Lajos. XXXVI.
évf. Megjden hetonként 5-szőr Zágrábban. Ara
12 frt.

Puclci Prija'elj. (Népbarát.) Ismeretterjesztő
hetilap. Szerk. és kiadja Francelj Bertalan. IV.
évf. Megjelen hitenként 1-szer Varasdon. Ára
4 frt.

Skolski Prijatelj. (Iskola barát.) Szerk. Zu-
pán Forencz, kiadja Klaics Forencz. III évf.Meg-
jelen havonk. 2-szer Zágrábban. Ára 3 frt.

Vienac. (Koszorú.) Ismeretterjesztő lap.
Szerk. Dezelics György, kiadja az illír Maticza
II. é\f. Megjelen hetenk. 1.szer Zágrábban. íra

Zatocsnik. (Száműzött.) Politikai lap. Szork
Miskatovics Józsof és Voncsina Iván, kiadja Von-
csina Iván. II. évf. Megjelen hetenk. 5-ször Szi-
szeken. Ára helyben 16 frt, vidékre 18 frt.

Zvekan. (Lámpás.)Humorisztikus lap. Szerk.
és kiadja Monaszteriotti. III. évf. Megjelen ha-
vonk. 2-szer Zágrábban. Ára helyben 4 frt, \i-
dékre 5 frt.
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V. Ruthen lapok.
Svjet. (Világ.) A szent Bazil társaság közlö-

nye Ungvártt. Szerk. Fodorov Viktor. IV. évf.
Megjelen hotenként 1-szer. Ára 4 frt.

Néptanítók Lapja ruthen nyelven. I I I . évf.
Buda.
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VI. Olasz lap.

LaBilanzia.{A mérleg.) Vegyes tartalmú heti-
lap. Szerk. és kiadja Mohovics Emil. III. évf.
Megjelen Fiúméban. Ara helyben 5 frt., vidékre
7 frt.
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VII. Latin Folyóirat.
Fasciculi Ecclesiostici. Megjelen havi füzetek-

ben Budán. Ára 2 frt.

Ezen statisztikai közleményekből kitűnik, hogy
a jelen év kezdetén a magyar korona-országokban
létezik 146 magyar, (ide értve az időközben kelet-
kezetteket is,) 64 német, 9 tót, 11 román, 14 szerb,
12 horvát, 2 ruthen, 1 olasz és 1 latin nyelven
kiadoct hirlap és folyóirat, mely összesen 260-at
tesz; ezen kimutatásnak azonban lehetnok hiányai,
mert sok vidéki lapból nem sikerült csak egy S7á-
mot is megszerezni, miért is horvát, szorb, román,
olasz, latin és tót lapjaink C2Ímoi némi részben
hiányosak is. Szives készséggel fogadná a jelon
lap szerkesztőségo, ha újonnan meginduló lapjaink
— bármily nyelven Írassanak is azok — legalább
az első számot boküldenék jövőre, hogy mi képesek
lehetnénk ezentúl kifogástalan hirlapstatisztikát

Közli Szinvyei József.

hetenk. (

Gazét'a Transilvaniei. (Erdélyi Újság.) Po- ! helyben 6 frt, vidékro 7 frt.
litikai lap. Szerk. Muresianu Jakab. XXXIII. ' " ' ' " 'lap.

j
Zagrebacki katolicki List. (Zágrábi kutholi-

évf. Megjelen hetenként 2-szer Brassóban. Ára j kus lap.) Szerk. Balenovics Simon. XXI. évf.
]0 frt. . Megjolen hotonk. 1-szer Zágrábban. Ára 5 frt.

Még valami Nyírbátorról.
S. J. a „Vasárnapi Újság" 5. számában érinti,

hogy 1720-ik évben a berohant tatárok e temp-
lomot feldúlván, oz alkalommal az ottani Bátori
Gábor (hibásan István helyett) /eres-márvány
szobrát is megcsorbitották. Nem tartom tehát ér-
dektelonnek e helyütt egy a templomra és kérdé-
ses síremlékekre vonatkozó, a tatár-dulást mog-
olőzött időből való hiteles leirást itt emlékezetbe
hozni. Ugyanis Beniczky Gáspár, II. Rákóczi
Fcionez titkára 1708-ban e buzgó fejedelemmel 0
tájon átutazván, mint átalában érdekesen és kö-
rülményesen szokta volt bevezetni a napok esemé-
nyeit naplójába (lásd Rákóczi-tár, I. köt., 1866.),
ugy épen kivételesen a Nyírbátorban tett régészeti
buvárlást is beigtatta e jegyzékébe; mi arról ta-
núskodik, hogy a magyarok közt már akkor, a
különben harczias időszakban is találkoztak fér-
fiak, kik a tudomány 0 nemében gyönyört találtak.

E napló szerint Rákóczi 1708. januárban
Kassán időzvén, 24-kén elhatározd, hogy az er-
délyi hadak megtekintésére Tasnádra ránduland,
25-kén olindult tehát; kíséretét képezték az ud-
variak lóháton, a karabélyos sereg és a nemes-tár-
saság kornétásan ; este GönCzre ért; inueu 26-án
Mádra, 28-án Tokajba, 29-én hált Rakomazon,
30 án a Tiszához nyargalt és Vay A. udvari ka-
pitányával, fegyverhordozóival és egyéb tisztoi-
vel beülvén hajóba Aranyosig a Tiszán felment,
hol őt három karabélyos zászlóalja várta ; innen
még az nap lóháton Kallóra, és 3l-kén rövid va-
dászat után, délután 1 órakor Nyírbátorba ért.
Itt eleibe jött gróf Károlyi Sándor nénioly erdé-
lyi urakkal, vezetékekkel és két mezei zászlóalj-
jal, honnan másnap fobr. l-jén tovább Nagy-Ká-
roly felé indult. Ez alatt titkára Beniczky hasz-
nálván az itteni félnapi időzést, mogtokinté a
nyírbátori nevezetességeket, melyeket így í r le
naplójában: „Emlékezetre méltó régi szép két

I templom oxstál óbbon a helyben, egyik puszta,
1 a mely a mint referálják, barátok klastroma volt,
kiben valami régi temetőnél más semtni som tet-
szik, — romlott épülotoin kívül; másik födett,

j nagy öreg templom, kinek sekrestyéje más külső
j kápolnájával együtt puszta. Az ajtón bemenvén,
ezen subiasariptio cxstal kőből kií'aragva : ,,Ad
honorom .'viagni DEI ete." Ezen felirat folett Bá-

thoriak czimere: egy koronás sárkány, a farká-
nak végét szájában tartván ; fölötte: „A. 1488."
a melyben épittetett a templom. A templomnak
magas, szép s czífra bótozatja vagyon. Balkéz fe-
lől a prédikálószék mellott cserfából mestersége-
sen metszett székek, az kiken egy helyütt ezen
irás találtatik: Hoc opus fecerunt fiori Magnifici
Diii Georgius de Báthor, Agazonum regalium
Magister, et Stephanus de Báthor, Comitatus Si-
inigiensis et partium inferiorum Capitaneus gene-
rális, nec non Androas do Báthor, Comes Comita-
tuum Supremus Satmariensis et de Szabolcs, licet

fucrit junior inter caeteros, opere tamon ejus eg-
regium hoc opus perfectum est. A. 1511." (Azért
ismétlem itt e felírást, mert előbbi közleményem
— V. U. 1869. 52. sz., — melyet a most már csonka,
megrongált eredetiből a helyszínén loirtam, az
alávont szavakra nézve hibák csúsztak be.) To-
vábbá irja Boniczky: „Azontúl (e templomban)
nagyörög oltár és más négy is régenten volt, ki-
nek a helye most is megtetszik. A nagy oltár előtt
néhai boldog emlékezetű fejedelem Báthori And-
rás István, a ki Kinizsi Pállal Kuesu'c basát Er-
délyben a Kenyérmezőn megverte, és a holttestek
között megmaradott: sisakosán, pánezérban, ve-
res márvány-kövön ki van faragva, a jobb kezében
dárdát, balkezében pedig pallost tartván, egy al-
vó oroszlányon állván, az ki alatt is régi boldog
emlékezetű Báthori urak kriptája,a kiben sok test
rodhatatlanul most is extál, találtatik, azon alól a
prédikáló szék meílettcgy kőből faragott nagy mo-
numentum, kinol'. a födelén, a felső részen ezek a
versek vannak irva: „Insignis pietate Comes snt."

A balkéz felől a monumentum oldalán Eccl.
14. bizonyos dictuni vagyonirva, másfelől Jobi 19.

A monumentum körül pedig ezen titulus :
..Spoctabili ac Magnifico Dno Dno Comiti Sto-
phano do Báthor, Comitatuum Simigiensis, Zath-
mariensis et de Szabolcs perpetuo comiti, Heroi
Magnanimo, Patri Patriae, Inclitae religionis Or-
thodoxae vindici aeerrimo, Muzarum Mooconati
benignissimo, paliperuin Nutritor liberalissimo,
DBO et hominibus Charissimo, Anno Aatatis 50
X-ti verő 1605. die 25. Julij, pie et sancte obijt
perpetuae gratitudinis ergo, fratri de se optime
morito Magnificus dorainus Gábriel Bithori, moo-
stust posuit." (Azaz magyarul: Tok. és ngos ur-
nák, jgróf Báthori István urnák,Somogy, Szatmár
és Szabolcs vármegyék örökös főispánjának ,
nagylelkű hősnek, a haza atyjának, az eredeti hit
legserényebb oltalmazójának, a tudományok leg-
kegyesebb jótevőjének, a szegények bőkezű táplá-
lójának, Isten és emberek előtt kedvesnek; meg-
halt szentül és ájtatosan, életének 50-dik, az Ur-
nák 1605. évében július 25-kén, örökös hálaadásul
legérdemosebb testvérének nagys. Báthori Gábor
megszomorodva tétotto.) Utána : „Vivent mortui
tui, interfecti mei resurgent. Expergiscimini et
laudate, qui habitatis in pulvero quia res lucis res
ejus. Esai 26. Ego sum resurrectio ot vita. Joh.'
Másfelől is a templomnak hasonló szép motszett
székoi vannak, az kikben, ugy azon szép monu-
mentumban is, Szuliman császár, a midőn Ecsed
várát hiábun vítta, sok károkat tett, és a holttes-
teket is megfosztotta." Ebből kitűnik, hogy
templom már jóval 1708 előtt dulatott fel; való-
színűleg 1564-ben, midőn Zápolya hadai Nyirbá-

Mikor rekedhetett a szegény féreg szoros
börtönébe? előttünk megfejthetetlen kérdés ma-
radt. Nem sokat törődtünk vele, valamint azzal
sem, hogy szabadságát használva, hova keczmer-
gett el ? Annyi bizonyosnak látszik, hogy oz nem
lehetett özönvíz előtti remete. — Tudományos

ból é d k l il f l é l e

(nőig 1857-ben volt 26,859); Bártfa 5513 (volt
4222); Bakabánya 3026 (1540); Er,;sébotváro s
2fi50 (2241); Eperjes 10,816 (8916); Felsőbánya
6002 (6069); Pécs 23,969 (17,447); Esztergom
9223(11,215); Nagyvárad 29,240 (22,443); K á-
rolyfehérvár 7822 (6031); Bazin 4284 (4275)-

szempontból érdekes volna egy ilyen fogoly életerő, I Broznóbánya 11,957 (7963); Szombathely 257 5
); Kózdi vásárhely
(3467); Kolozsvár

28,080 (20,610); Kis-Szebon 3073(2746); Komá-
rom 12,688 (11,951); Körmöczbánya 8410 (8603) ;
Újbánya 4324 (4293); Soprony 21,146 (18,898) ;
Pozsony 46,544 (43,863); Győr 20,252(17,834);
Vízakna 4225 (3441); Szatmárnémeti 18,37 7
(14,288); Sepsiszentgyörgy 4254 (3008); Szent-

megmaradására gondot fordítni, és kitudni, hogy J (2765) ; Kőszogh 7428 (695
mennyi idő kivántatik ahoz, míg egy ilyen árok- j 4427 (4402); Késmárk 3938
ban, a koronként lerohanó via által egymásra
rétogzott finom agyagot, az égető nap heve kova-
kővé érlelheti. Mert ugv hiszem, hogy a békát egy
kisebb röghöz kapaszkodtában tomette be a rá
tapadó iszap. így tudhatnék meg, hogy a béka
élete vetélkedik-e a sziklákéval, vagy tán az álta-
lunk örökkévalónak nevezett idővel is, mely isten I György 3012 (2904); Torda 9261 (8302); Tron-
előtt mégis csak egy pillanat, vorsenyoz. ' "

Édes Albert, nyűg. ref. esperes.

Európai és amerikai városok
népessége.

csen 3940 (2981); Vajda-Hunyad 2646' (2171);
i Szakolcza 5732 (5882).
| ** (A jászkun kerületek lakossága.) Jászság:
I Berény 26,459, Alsó-Szont György 5012, Ladány
I 6642, Apátki 10,526, Kisér 5042, Dózsa 3036,
! Árokszállás 11,081, Jákóhalma 4028, Mihálytelek
! 2100, Felsó'-szt-György 1649, Fénszaru 4578,

Az ujabb népszámlálás alkalmat ad egy ta- | Keregyház puszta 2000, Karajenő puszta 1952.
ü.__. !_:„..<....•.„! „ u „ i — . 1 . > , ?Jn„ , i összesen 83,811 lakos.

tort is bevették. Lehoczky Tivadar.

Még egy özönvíz előtti remete.
A „Vasárnapi Újság" múlt évi 52. számában

olvasható Özó'nviz előtti remete, a szikla közt
talált béka, hasonló eseményt hozott vissza em-
lékezetembe, mit a következőkbon közlök:

Kilencz éves gyermek valék, midőn atyámmal,
ki akkor balaton-henyoi lelkész volt Zalában, a
Henyétől MonoszJó felé oső hosszú és mély vizmosta
árokba kimentünk, és abban a rajta keresztül
vozető gyalog ösvénytől fölfelé elindultunk az
akkor még nélkülözhetlen tüztoromtő háromság
egyikét, kovát keresni, moly ott kisebb-nagyobb
babokban találtatott.

. Én csakhamar ogy kis gyermek fejnyi nagy-
sagura találván bányászatunk szerencsés eredmé-
nyével elégedetten hazatértünk. Otthon az atyám
e kovadarabot éles részletekre aprózandó, azt
|>y Szalmazsákon az öregfejsze fokával szétütötte,

.^múlásunkra a kő féloldalában hüvelyknél
l V i i 8 t í lg abb réteg alatti üregből, egy

siott"' °̂ ^ *̂ 8 m o z g ó béka fordult ki. Szétzu-
az o » U l 6 ^ t ' " á ' ) a n kiséreltük összeilleszteni. Do
r 'ncsét?etagOk fekhelyéből kilátszott, hogy

° e ^ ' a ' t t f l k l l i a sze-r ncsét?e heyéből kilátszott, hogy a sze
mozsrá ' ° e^'a'az°tt fogolynak volt valami kevés

bsllában kimutatni a helyet, melyet hazáak fővá-
rosa, Budapest elfoglal az európai és amerikai vá-
rosok közt népesség tekintetében.

Közöljük azon városok névsorát, melyeknek
Európában és Amerikában 100,000 lakosuknál
több van. Az összohasonlitás kivált azért nem le-
het tökéletesen szabatos, mivel a népszámlálások
különböző időkben történtek. London 3.170,754
Paris 1.825,274, Konstantinápoly 1.075,000, New-
York 1.003,250, Philadelphia 940,000 Berlin
702,437, Bécs 578,525, Szt.-Pétervár 539,122, Li-
verpool 509,052, Glasgow 458,937, Nápoly 478,998,
Rio de Janeiro 400,000, Manchester 370,892, Bir-
mingham 360,846, Baltimore 352,136, Moskau
351,609, Lyon 32á,954, Dublin 320,762, Marseille
300,131, Broklyn 300,000, Madrid 298,436, Amster-
dam 274 764,Buda-Pest271,500*),Chicago267,596
Leeds 253,110, Varsó 243,512, Scheffield 239,752,
St.-Louis 230,000, Hamburg 224,974, Lissabon
224,063, Róma 220,532, Mexico 200.000, Milano
196,109 Bordeaux 194,241, Cincinnati 193,253,
Boston 192,325, Barcelona 189,948, Bukarest
184,000, Turin 180,520, Edinburgh 178,002, Bo-
roszló 171,426, München 170,688, Bristol 169,423
New-Orleans 168,675, Palermo 167,625, Brüssel
164,336,Kopenhága 162,042, Drezda 156,024,Lille
154,749, Drinápoly 150,000, Havannah 146,963,
Prága 142,588, Bradford 138,522, Stockholm
131,400, S.-Francisco 131,000, Newcastle 130,503,
Genua 127,986, Toulouse 126,936, Hull 126,682,
Köln 125,172, Lima 121,3(52, Buenos-Ayree

Kis - Kunság : Félegyháza 21,285, Halas
13,110, Majsa 8153, Dorosma 9784, Laczháza
3854, Kun-Sz.-Miklós 7817, Fülöpszállás 4294,
Szabadszállás 5720.

Naqy-Kunság .'Karczag 14,450, Kis-UJ3zállás
10,275, Turk^ve 11,143, Kunhegyes 7233. Mada-
ras 7046, Kun-Szentmárton 10,226. Összesen
60,372,

Pákapu3ztán van 698 lakó-*. Az c gesz három
kerületben együtt véve van 218,89J lakos.

** (Népszámlálás Békésben.) Gyulán a lakos-
ság 18,043, Dobozon 3588, Kétogyházáu 33 22,
Gy.-Várib.m 2844. Szarvason 22,862, Szent-And-
ráson 6952. öcsölön 6759 Orosházán 15,317;
Tót-Komlóson 7755; Bánfalván 2458; Csór vason
2277; Szénáson 1724; P.-Sz.-Torayáa
bad-Szent-Tornyán 903; Szeghalmon 7,358;
Ladányban 6223; Füzos-Gyarmaton 5735.
egész megyében 212,741 lélek van.

1690; Sza-
K.-
Az

— (Összeköttetés Calais és Dover közt.) Évek
óta a legkalandosabb koaibinácziók tárgyát képezi
azon kérdés megfejtése: miként lehetne könnyebb
szerrel közvofciteni az Anglia és a szárazföld, külö-
nösen Francziaország közti óriás forgalmat. Kez-
detben phantastikus tor vek merültek fel, hogy
p. 0. át kell hidalni a tenger-szorost, mások nagy
öntött vasból akartak nagy alagutat rakni a ten-
ger alá stb. E tervek a mint felmerültök, ugy el
is tűntek, de a szükség érzete ismét felszínre hozott

120,000, Antwerpen 119,952, Bedford 119,718, I u -p l b b terveket, molyek már a kivihetőség határai
Salford 119,350, Odossa 118,970, Rotterdam ! k b z t mozognak, igénybe vévo az újkori technikai
118,837, Sevilla 118,298, Velencze 118,172, San- \ tudomány minden vívmányát s fő.íént roppant
tiago 115,377, Florencz 114,363, Nantes 111,653, | P^nzt. Három terv van most tárgyalás alatt. Egyik

• • ~ " - • — ' *' '' ' társaitól, nagyszerű gőzkompot
ász vasúti vonatokat magára venne

s egy óra alatt igy az árukat átrakodás nélkül az
angolországi sinokre szállítana; a költség 20 millió
forintra számittatik.— A má3Ík terv szerint B^th-
mann ésRavytól öntöttvasból óriás csövek készít-
tetnének, s hidraulicus nyomás által hajtatnának
a teager f:aekéri a mísik part felé részint köz vet-

N.-Britanniában 16 nagy város van minteo-y } ' e a u l a t e a g e r fenekén, részint ott felállított osz-
*H r,r\l\ lolrneocil V.o-rn 1, _ A m „ . . : l-l í . '• . t i \nn7St.tn\rnn V nvü 1 r. a. «A rvMKA f..U. . A 1

Lüttich 111,953, Valenczia 107,708, Königsbero- Abernetliy és
106,296, Trieszt 101,707, Riga 102,043, Stokeu" tervez, moly ogé.
pon-Trent 101,207, Rouen 100,671.

A fentebbi lajstromban meglep első tekintetre
is, mily túlnyomóan sok azon nagy városok száma,
melyekot az angol nemzet alapított. Második sor-
ban következnek a francziák ezen tekintetben ;
utánok a nemetek, olaszok, spanyolok stb.

6.767,000 lakossal.Eszak-Amerikában szintén an-
golok által telepitett városok száma 10, összesen
2.778,000 lakossal. Az angolok tehát Európában
és Amerikában 26 nagy várossal dicsekedhetnek,

n » A A A A A V . . . Ti . 'mintegy 9.500,000 összes lakossággal,
czia naoy városok száma

lopzatokon. Kerülne 80 millió frtba.
dik terv, Palabattól földalatti utat
lábnyi mélységre tett fúrásokból
kréta, mész éi homokkőből álló

A harma-
torvjz; 600

kitűnt, hogy a
talajban lohot

összesen
A fran-

3 millió
136,000 lakossal. A német városoké 10, ideszámit-
ván nom teljes joggal Prágát és Triesztet, ellenben
leszámítván Rigát; mintegy 2.500,000 összes la-
kosuk van. Az olasz nagy városok száma 8, összes
lakosságuk 1.604,000. A négy nagy spanyol város
összes lakossága 714,000.

( N p s . ) A népszámlálás erod-
ményérol egyes adatok már köztudomásra ju-
tottak. Ezek szerint legnéposebb magyar váro-
sok: Pest 200 ezer, Buda 70 ezer, Szeged 69
zer, Szabadka 5i ezer, Hódmezövás irhely 5 L ezer,

Pozsony 46 ozer, Debreczen 43 ez.ir lakoásal. Utá-
nok következnek: Kecskemét, Temesvár, C^aba,
Arad, N.-Varad, Kolozsvár, Brassó. — Néhány
város lakosságát, nz 1857-iki népszámlálással
szembe állítva közölhotjük: Arad lakossága31,796,

•) Ó-Budával, de Uj-Pest nélkül.

alagutat fúrni, m3lyon át kettős sin vjzottetnék
vaspályák számára. Ez 100 railli '> frtba keriilno s
10 év alatt készülne el.

** {Egy amerikai szerkesztő) — Jowában -~
értesité a közönséget, hogy washingtoni leveleit
jóval korábban kapta meg mint miskor, aztau el-
mondja, hogy e kivételes 'szerencsét egy farkasnak
köszönhetni, maly né̂ -y (angol) mérföldön át ker-
gette a postakocsit, s vég.'il felszólítja a kormányt,
hogy a kérdésbeni postavonalon legyon szíves al-
kalmazni egy élelm-js farkascsapatot, nvíly siettesse
a posták járását.

** (Furcsal'ikodalom.) Lille franczia város-
ban némileg furcsa lakodalmat tartottak. A vőle-
gény, Paux Pétor katonatiszt, 47 évos, mig a
menyasszony Lelony Felicitas kisasszony 84 éves
volt. A menyasszony unokatestvérei és húgai, kik
c házasság folytán 3)0 ezer franknyi örbégtől
üttottek el, a polgári hatóságnál panaszt emoltok,
a nénjükot legalább is félbolondnak'akarák dekla-
rálni, a kinek tettei nem jöhotnok beszámítás alá.
Az orvosi vizsgálat azonban kiderité, hogy telje-
sen birtokában van józan eszének.
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Batthyány Lajos özvegye
Pestvároá főpolgármesteréhez a következő levolet
intézte:

„Tekintetes főpolgármester ur!
A kegyelet és elismerés , mely közelebbről

boldogult férjem emléke irányában több oldalról,
s most ujoliig Pestvárosa tisztelt hatósága részéről
nyilváníttatott, enyhíti némileg szomorú sorsa fe-
letti bánatomat és mély fájdalmamat.

Jóllehet szándékom volt felejthetlen férjem
hűlt tetemét a sztForenczieksirboltjában hagyni,
hova a rend akkori főnöke, daczára az uralkodó
zsarnokság s kegyetlenségnek, félretéve minden
félelmot, saját személyem s több barátim kéré-
sére hallgatván, megengedte az üdvözölt hamvait
örök nyugalomra tétetni: mindazáltal Postváros
hatósági), s a közönség kívánságának engodve,
beleegyezésemet adom, boldogult férjem hamvai-
nak ünnepélyes áthelyezésére a nyilvános sirboltba,
azon kéréssel azonban, hogy a város hatósága ma-
gát fiammal, Batthyány Elemérrel érintkezésbe to-
gye, e kegyeletteljos szándokának mimódon kivi-
teléről, a mitazonokbólis óhajtunk, hogy részünk-
ről a temetőben illő hely megszerzéséről gondos-
kodhassunk: ugyszinte az ünnepélyes temetésnek
kitűzött idejéről jókor értesülve legyünk, miután
a gyászünnepélyben mind én magam, mind az üd-
vözült családja részt veDni kivánunk.

Ezek után tisztelettel maradván
Tekintetes főpolgármester ur

Egyed, 1870. febr. 10-kén.
Batthyány Lajos özvegye."

Irodalom és művészet.
= (Kossuth Lajos levelei Bem altábornagy-

hoz) czim alatt, az 1849-diki forradalom történel-
méhez igen érdekes adalék jelent meg, Heckenast
Gusztáv kiadásában. Tizenhat levél összesen, az
első 1849. márczius 17-iki, az utolsó juniua 26-ki
kelettel. A levelek eredetiéi elvesztek, do azokról
előbb már hiteles másolatot vett Bauer Lajos őr-
nagy, Bem szárnysegéde, ki az ötvenes években
halt meg. Özvegye- a másolatokat Makray László-
nak adta át, ki az erdélyi hadjáratban Bem alatt
tevékeny réaztvett. Most Makray fia Aladár közli
azokat.

E levelek legnagyobb részint hadi müvele-
tek éa tervek körül forognak. A volt kormányzó,
távolról is szeretett részt vonni a hadiműveletek-
ben s irányadólag kivánt befolyni azokra. Még in-
kább azonban a győzelmes tábornok politi-
kai, közigazgatási s pénzügyi intézkedéseire,
melyekre nézve sokszor nem volt megelégedve
Bem eljárásával s élénken gáncsolta azokat. Bem
például a só árát leebb szállitotta, a legyőzött
szászokkal kegyolmeson bánt stb., miért a kor-
mányzó nemegyszer élesen,bár többnyire magasz-
talásokba burkolva szemrehányásait, kikelt ellene.
Egy érdekes résziét álljon itt erövid közleményben:

" „A mi Erdély viszonyait illoti, már többször
volt szerencsém fölemlíteni, hogy ezek az ő lényo-
ges összefüggésükben oly sajátságosak, miszerint
még nekem is — podig én magyar vagyok —
rendkívül nehéz csak némileg is tájékoznom maga-
mat e vagy ama rendszabály czélszerüsége iránt.

Ezért kérem Önt, Altábornagy Ur, hogy
dicsőséges, de terhos győzelmi útjában a szervezési
munkálatokkal ne fáraszsza magát. — A tért,
melyot Ön elfoglal, használja fel az Ön soregének
nagyobbitására felruházására, felfegyverzésére,
lovukkal ellátására, élelmezésére stb. — és előre
az Ön győzelme pályáján, — a polgári szervezés s
a közigazgatási ügyek háladatlan fáradalmait
engedje ön át Csányi kormánybiztos urnák. —
Még egyszer: Erdély viszonyai fölöttébb bonyo-
lódottak, — egy czélszerűtlen lépé« roppant kö-
vetkezményeket vonhat maga után, — az ügy oly
fontos, hogy ha Pestet elfoglaljuk, én magam egy-
pár hétre Erdélybe fogok menni, e fontos ország
jövőjét akképon szabályzandó, miszerint ezentúl
hasonló ziláltságok ellen biztositva legyen.

így például egyes colonisatió Besztercze-vi-
dékén fölöttébb czélszerűtlen — a helyett hogy
erősítene, csak gyengit minket — de a határőr
rendszer megszüntetéso az oláhoknál és terület
törvényhatóságnak a legközelebbi törvényhatósá-
gokba való beosztása igen czélszerü. — Amnestia
a szászoknak föltétlenül, nem czélszerü, remény az
amnestiára — ha magukat tényleg jól viselik —
czélszorü lehet, stb.

T A R H A Z.
Ezért ismételve kérnem kell az Altábornagy

Urat, kiméljo meg magát — az ön roppant fára-
dalmai mellett — a polgári közigazgatás eme kel-
lemetlen és dicstelen munkájától, — hagyja ezt
reánk kisebb emberekre, — minden pillanatért
kár, melyet Ön erre fordít, — azonkívül egész
Magyarország viszonylatait tekintetbe kell venni
— melyeket Önnek lehetetlen mind ismernie. Az
unió puszta szó, az uniónak az ön győzelme és az
alapszervezet által kell még csak valósággá vál-

ia. — Semmi sincs Magyarországban, a mi az
sszes magyar viszonyoknak oly terjedelmes rész-
2tes ismeretét kívánná, mint Erdély organi-
atiója. — Ezzel elég tennivalóm leend és nem kí-
vánom, hogy egy résznek tisztán abstract felfogása
iltal, ,az egésznek concret műve megnohezittessék.

Eljön ön boldogul, Tábornokom! Az Iston, a
népek szabadságának védője, leggazdagabb áldá-
sait áraszsza az ön becses fejére — és jöjjön Ön
íemsokára ide,hogy Windischgrátzet alaPuchnor
itűzze a határon — de oly határon, melyen keresz-
;ül őt a népjog megsértése nélkül követhessük.

Fogadja Önlegbensőbb nagyrabecsülésem biz-
;ositását. — Debreczen, márcz. 23. 1849.

A kormány-elnök
Kossuth Lajos, s. k."

Átalában e levelekben igen sok van, mi ugy
Kossuthra, mint Bemre nézve nagyon jellemző s a
kettőjök közti viszonyt és az akkori eszméket
s helyzetet nagy mértékben megvilágítsa. Bár
egyes levelek ismeretesek s fölhasználva voltak
már, együttes közrebocsátásukért köszönettol tar-
tozunk a fiatal közlőnek. A 91 lapra terjedő füzet
ára 80 kr.

= (Mezei virágok) czim alatt egy kis vers-
fűzér jelent meg Matók Bélától, Hódmezővásár-
helyen. Nem kitűnő költészet, de csinos darabok
vannak benne, s néhol őszinte hangja az érzésnek.
Mutatványul ide igtatjuk a következő kis költe-
ményt :

Nem ugy van az . . .
Nem ugy van az, oh nem mindég
Gazdagoknak áll a világ,
Szegény ember asztalára
Csak ugy kerül egy kis virág.

Ne hidd, ne hidd, nem mindég a
Pénzben rejlik a boldogság,
Mert a szegény kunyhójában
Száraz kenyér is orvosság.

Az a gazdag bőségében
Nem érzi bár a szükséget,
Sok álmatlan éjjeketél,
Nem teljesült vágya végett.

De a szegény szivet szivért
Jó szót, szóért ád egymásnak...
S boldogok, mert vágyaikkal
Nem a fellegekben járnak.

** („Attila ősei") czimü hősköltomény tizen-
két énekben, jelent meg Marikovszky Gábortól,
M.-Szigeten. A hún mondakörből vett tárgy, laza
szerkezettel, de itt-ott szép részletekkel; nem
kerekedik ugyan ogységos époszszá s inkább kró-
nikaszorü egymásutánban lassan hömpölyg tova,
mindazáltal választékos s mégis egyszerű nyelvé-
vel és eléggé szabatos külformájával könnyen
olvastatja] magát. A pogány-magyar hitrego
ismort alakjai föl vannak benne használva, s a
csodás elemet alkotják a történelmi anyagban.
Ára lfcfrt 50 kr., s megrendelhetőMáramaros-Szi-
geten a szerzőnél.

— (Debreczenben, Csáthy K. bizományában)
jelent meg: „Dalok és elbeszélések a népnek",
irta Hortobágyi. A dalok közt van egy pár remi-
niscentia ismort népdal-hangokból, az elbeszélések
közt leiró költeményt, német románczot, sőt ke-
délyes ódát is találunk. Az egész nem igen lép
nyomába az egykori debroczeni költői iskolának,
melyet Csokonay, Fazekas, Földy képviseltek. —
Ára 30 kr.

— („Adalékok a magyar protestáns^ iskolák
autonómiájának történetéhez.") Irta Révész Imre.
Hogy e sok uj és fontos történelmi adatokkal
teljes mű figyelmet gerjesztett erélyesen megindult
iskolaügyi mozgalmaink közepette: azt bizonyitja
azon ritka tünemény, hogy e mű egy év alatt
három kiadást ért. Most egy éve megjelent a
„Sáros-pataki Füzetekében, később önállóan s
most szintén önállóan második javított és bővitett
kiadásban. Kiadta Debreczenben Csáthy Károly
Ára a 98 lapnyi füzetnek 80 kr.

-- („Unitárius irók a XVI-ik évszázadból")
czim alatt az erdélyi unitáriusok egy vállalatot
indítottak meg, melynek czélja a XVI-dik század

vallási eszme-harczait az egyház- és irodalom-
történet számára megmenteni. E vállalat első
kötete, melyot most kaptunk meg, „A nagyváradi
disputatió" t, vagyis a reformált és unitárius
egyháznak a szent háromság dogmája felett 1569-
ben Nagyváradon tartott nyilvános vitatkozását
tartalmazza betühű lenyomatban. Igen élosen jel-
lemzi e kötőt a kort, az egyes emberokot, különö-
sen azon kor — külföldön is ismert — két kitűnő
magyar tudósát —Melius Pétert és Dávid Feren-
czet — s gondolkodásuk módját s c tekintetben
is igen érdekes, mig másrészt nyelvészeti értéke
is nyomatékos. Kiadták Nagy Lajos és Simén
Domokos tanárok, Kolozsvárit Stein Jánosnál.
(Kapható: Pesten Mach és Stein könyvkereskedé-
sében Dorottya-utcza 3. sz.) Ára 1 fc 36 kr.

— (Hírlapirodalom.) Lapunk folyó évi 3-ik
számában közöltük az 1870-iki magyar hírlapok
és folyóiratok jegyzékét; a 4-ik számban még két
lapot jegyeztünk föl, u. m. 1. Korszellem. — 2.
Néptanoda, — Jegyzékünket most még a követ-
kozőkkel egészíthetjük ki:

3. Az országos köznevelési egyesület havi köz-
lönye. Kiadó-laptulajdonos: az országos közneve-
lési egyesület. Szerkeszti Holub Mátyás. I. évf.
Mogjolenik minden hó végén egy ivnyi tartalom-
mal. Ára 3 frt. (Keletkezett 1870. jan. 31-én.)

4. Bimbófüzér (Sopron). Kiadja a soproni ev.
lyceum „Deákkuti vármegye1' testülete. Főszer-
kesztő Sass János, segédszerkesztő Ekmner Lajos.
VI. évf. Megjelon hetenként egy ivén. (Keletke-
zett 1865-ben.)

5. Napkelet. (Keszthely.) Laptulajdonos éa
szerkesztő Bajcsay Mihály; főmunkatárs Várnay.
I. évf. Megjelon havonként 3-szor. Ára 4 frt. (Ke-
letkezett 1870. febr. 1-én a „Keszthelyi hangok"
helyett.)

** (List és Francke) lipcsei ó-könyvárusoknál
megjelent Nagy István septemvir könyveinek
sorozata franozia nyelven. Felemiitjük e füzetet
mint tanujelét kormányunk és akadémiánk ment-
hetlen mulasztásának, melylyel ki engedte kezeink
közül siklani e nagybecsü gyűjteményt — vissza-
szerezhetetlenül. Igen, vísszaszerezhetetlenül, mert
nálunk ki adhat most ki egyes müvekért 200, 240,
248 stb. tallért ? S ha tán a könyvek még valaha
kipótolhatok lesznek is, de a közel 5000 darab
okmány és kézirat, mely mind nemzetünk törté-
nelmére vonatkozott, hogyan pótolható ki ? Most
azonban már nem tehetünk egyebet, mint búsan
sóhajthatunk egy elveszett nemzeti kincs után.

— (Hibaigazítás.) Múlt számunk első költe-
ménye alatt a perzsa szerző neve Dshámi hibásan
volt Duháminak szedve.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémia) nyelv- és szép-

tudományi osztályának hétfői ülésén Szepesi Imre
értekezott „A görög hangzók kiejtéséről." Még
ki volt tűzve Barna Ferdinánd értekezése „A fiu
költészet szolleméről," de az előhaladt idő miatt
máskorra halasztatott.

** (Az országos zene-akadémia) eszméjét Csen-
gery Antal a szinházi enquoteben megpendítvén,
az zenészoti körökben átalános viszhang talált.
Bartay a zenész-segélyegylet elnöke összehívta a
pesti zenészeket és zeneszerzőkot, kik abban álla-
podtak meg, hogy Eötvös miniszterhez kérvényt
intéznek ily zeneakadémia felállítása ügyében,
melyben az összes hangszerek taníttatnának. Ebbe
olvadna be a nemzeti színházi zeneképezde és ta-
lán a nemzeti zenede is.

** (Egyleti élet Szegeden.) Szegednek össze-
sen 27 társulata van, ezek közül három pénzinté-
zet, úgymint szeged-csongrádi takarékpénztár,
kereskedelmi-, ipar- és forgalmibank; részvény tár-
sulata van 8, névszerint :|kiviteligőzmalom, I. gép-
téglagyár, asztalos ipar részvénytárs., gyártelep,
Lloyd társ., téglagyár t., I. niagy. szabó r. t.,
gőzhajózási társulat; egylete van 16, s pedigj:
szabadelvű kör, polg. társalgó kör, bel- és felső-
városi kaszinó, ifjúsági kör, olvasó egylot, jótékony
nŐegylet, izr. nőegylet, dal- s zeneegylet, polgári
dalárda, lövészegylet, izraelita kiházasitási egylet,
izr. komasági egylet (chewra kadseh,) izr. temet-
kezési betogápoló ogylct és gymnasiumi segélyző-
ogylot, valamint legújabb idő óta a gazdasági
egylet. Felélesztésre vár: a fürdő részv. társ.,
iparos segéd-egylet és a már rég lappangó gym-
nasiumi önképző-egylet. Alakulóban van: az ügy-
véd egylot, népbank, korcsolyázó egylet, zálog
intézet, és egy iparos önképző segélyző-egylet.
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Melléklet a Vasárnapi üjság 8-ik számához 1870 febr. 20.
Közlekedés.

(A budai gőzsiklón) néhány nap óta foly-
tonosan teszik a próbákat s azok mindenike kitű-
nően sikerül. Már a mentő készületeket is meg-
próbálták, melyen nagy számú közönség és egy
nagy szakértő bizottság volt jelen. Kétizben vág-
ták el a kötelet, és a mentő készülék kitűnőnek bi-
zonyult, mert a kocsinak nem volt annyi ideje,
hogy csak 2 hüvelyknyiro is alábbszálljon, s a
ké.-zülék máris megállította a kocsit. A kocsi 45
mázsával volt megterhelve. A sikló a legközelebbi
napokban át fog adatni a közlekedésnek.

Mi újság?
** (A főváros nagyszabású szépítésének) rég

pengetett tervezete, ugy látszik — valósággá
lesz. Megbízható forrásból értesülünk, hogy a bé-
csi „Bankverein", az északi magyar vasút kiépi-
tője, vállalkozott a szükséges pénzösszeg előterem-
tésére. Az egész müvelet egy nagy országos
sorsjáték tervezetén nyugszik, mely közelebb az
országgyűlés elé fog terjesztetni.

** (A pesti koronázási dombot) Pestvárosa 3
légszeszlámpával véteti körül, oldalait a gyep he-
lyett tuffkővel kirakatja, s közbo folyondár növé-
nyekkel beültetteti. így határozták ez a város.bölcs
atyái, s kerül mindez 17766 ft 60 krba.

** (Greguss Ágost) az aesthetika egyetemi
tanárának kineveztetvén, az „Országgyűlési Napló"
szerkesztésétől megválik és helyét márczius l-jétől
Nagy Iván, akadémiai tag, a „Magyar Családok"
s egyéb jeles müvek ismert írója foglalja el.

** (Mai számunk) egyik képszövegéhez érde-
kes adalékul szolgál egy florenczi távirat, mely
szerint „a mont-conisi utat a nagy hóesés egészen
betemette."

** (Makrai László országgy. képviselő) pesti
lakását a reáliskola utczán kedden estefelé kira-
bolták. Az elvitt holmik értéke 500 ft. körül jár.

— (Halálozások.) Szuhányi Lajosné, szül.
Nagy Izabella assz. f. hó 8-án hunyt el aszatmár-
megyei Daróczon élete 3O-dik, boldog házasságra
8-dik évében. Az elhunyt fiatal hölgy anyai szere-
tetének lett áldozata. Beteg kis leánykájának kór-
ágya mellett három héten át a legnagyobb önfel-
áldozással virrasztóit; midőn kedves gyermekét
sikerült az életnek megtartani, a kiállott fáradal-
mak következtében önmaga roskadott össze s né-
hány napi szenvedés után jobb létre szonderült.
— Erdélyből két halálhírt veszünk. Pap István,
szászvárosi ev. ref. első lelkész január 30-án, élete
69-dik évében meghalt. — Báró Löwenthal Schal-
ler Károly f. hó 6-án, élete 73-dik évében meg-
halt.

— (Gyászjelentés.) Bibó Károlyné, született
Péter Zsuzsanna, maga és gyermekei: György,neje
Zseni Kóza és gyermekeik, István, Dénes, neje
Péter Zsófia és gyermekeik, Antónia, férje Szász
Károly és gyermekeik nevében, melyen megszo-
morodott Síivvel jelenti felejthetetlen férje-,°ille-
tőleg atyjok-, ipuk- és nagyatyjuk Bibó Károly-
nak élete 68-dik, zavartalanul boldog házasságuk
44-dik évében, agyszélhüdéa folytán harmadnapi
súlyos szenvedés után folyó február hó 9-kén déli
11-órakor történt gyá?zos halálát. — A felejthet-
len férj és atya földi maradványai folyó hó 11-én
délelőtti 10 órakor fognak, a háznál tartandó rö-
vid halotti ima után, egyszerű siri imával, a hel-
vét hitvallásuak sírkertjében az örök nyugalomra
letétetni. — Halas, 1870. Február 9-kén.

— (Adakozás.) A honvéd menházra Balaton-
fó'kajárról Nagy Áron községi jegyző e héten 1
ftot küldött be szerkesztőségünk, melyet e czélra ,
Ambrus Ferencz lopsényi plébános adományozott. I

— A pesti sakk-kör f. hó 20-án vasárnap dél-
után 5 órakor rendkívüli közgyűlést tart; tárgya:
alelnök választás.

Pest, 1870. február 15-én.
Kubinyi Béla, titkár.

Nemzeti színház.
Péntek, febr. 11. Harmadszor: „Lukánusz." Eredeti

tragoedia 5 felv. Irta P. Szathmary Károly.
Szombat, febr. 12. „Lammermoori Lucia.'1 Opera 3

felv. Zenéjét szerz. Donizetti. (Balázsné Bognár Vilma
asszony második vendégföllépteül.

Vasárnap, febr. 13. „A czigány.11 Eredeti népszínmű 3
felv. Irta Szigligeti.

Hétfő, febr. 14. „A szövetségesek.11 Vígjáték 3 felv.
Irta Pol-Moreau; ford. T. L.

Kedd, febr. 15 „Az álarezos bál." Opera 5 felv. Zené-
jét szerz. Verdi.

Szerda, febr. 16. „Könyves Kálmán.'1 Eredeti szomo-
rujáték 5 felv. Irta Jókai. — {Nagy Imre, a szinészeti ta-
noda növendékének föllépteül.)

Csütörtök, febr. 17. „Alvajáró." Opera 3. felv. Zenéjét
szerz. Bellini. {Balázsné Bognár Vilma asszony 3-dik föl-
lópteül.)

„Könyves Kálmán," febr. 10-kén. Ismét
egy kezdő szinész föllépte, kit bátorító tapssal
fogad a közönség. Nagy Imre a szinészeti tanoda
növendéke Álmos szerepében tett kísérletet. E
fiatal szinész a természettől szép külsőt, rokon-
szenves, csengő hangot nyert. A tanodában meg-
tanult szavalni, értelmos kifejezéssel, szabatos
hangsúlyozással, de egy hiányzik benne, molyot
az iskola nem adhat, ez a szenvedély. Nagy Imre
szépen s művészi felfogással szónokolt szerepe
szenvedélyéről, de nem játszotta magát a szen-
vedélyt. Igaz, Álmos egy elhibázott jellem,
mint Jókainak minden tragikai alakja, s lehet-
lon belőle, lélektanilag érthető s drámailag ér-
dekes egyént alkotni, de a szerepben van egy
pár mozzanat, mely legalább a nagyravágyas,
gyűlölet és elkeseredés általános kifejezésére elég
tért nyújt. Nagy Imre csak szónoki értelmes-
séget és melegséget öntött e részletekbe, do nem
drámai pathoszt. Lőhet, hogy még nem volt elég
bátorsága átadni magát a szenvedélyek rohamai-
nak, lehet, hogy a szenvedély még szunnyad
kedélyében s az időnek kell kifejteni. Annyi bizo-
nyos, hogy tehetséges kezdő, alakja, hangja, fel-
"ogása, szavallata mindenesetre ajánlják őt, s

bizonyságot tesznek a mellett, hogy a szinészoti
anoda fejteni igyekszik a kezére bizott tehetsége-

ket. A növendékek nem bizonyos betanult fogá-
sokat , 9 modort tanulnak ol tanáraiktól, s majd
mindenik megtanul jól hangsúlyozni, helyesen
szavalni. Mi már magában érdem , különösen
akkor, midőn a magyar próza és szónoklat kezd
elszokni a magyar hangsúlytól, moly egyaránt
uralja a szókötést és az előadást.

Szerkesztői mondanivaló.
—- Kövá$o-Eör8. Hibásan a név azért nyomatik néha

a czimszalagokon, mert az előfizetőktől nem elég tisztán s
világosan irva jőnek be a nevek. Egyébiránt a czimszalagok
nyomatása egészen a kiadó-hivatal dolga s a szerkesztőség-
iek arra sem figyelme, sem befolyása ki nem terjed.

— Komárom. Pr. F. A beküldött polémia közlése,
.gy hiszszük idejét multa_s felesleges már, miután a szedők
s az alku terére állván, kiléptek eddigi merev maguktartá-
sából s remélhető, hogy az ügy legrövidebb idő alatt s
nindkét félre nézve méltányosan lesz elintézve.

— Zilah. D. A. Mig a strike véget nem ér, a hírlapo-
kon kivül semmi egyéb nyomtatásáról szó sem lehet. A
fcSrej/r-nyomtatás pár hét óta teljesen szünetel Pesten. S a
kényszerű szünetelés által most már halomra torlódott
munka alig fogja engedni még néhány napig, hogy a nyom-
dákban a már elvállalt s elkésett munkákon kivül valami
íjat vállaljanak. Különben a megbízásnak szívesen eleget
eszünk s mihelyt lehet elvégezzük.

— Munkács. L. P. Az ujabb adalék közlésével, azt
iszszük, ez érdekes régiségi kérdés egészen tisztába van

már hozva.
— Kolozsvár. J . E. Elküldöttük postán.

SAKKJÁTÉK.
534-ik sz. f. *

S e j o u r n a n t Á b e l t ó l .
(Parisban.)

Sötét.

c d e f g h
Világos.

Világos indul s a 3-dik lépésre mattot mond.

Az 529-ik azámu feladvány megfejtése.
(Cook E. B.-tól.)

Világos. Sötét.
1. Fa6 - b7 tetszés szerint
2. H. vagy Bástya ad mattot.

Helyesen fejtették meg : Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József. — Homonnán: Farkas Ber-
talan. — Jászkiséren: Galambos István és László. — Pétiem
Roth Ferencz, Friedmann. — Kis-Hegyesen: Stern Fülöp.
— Apesti sakk-kör.

Rövid értesítések. Pesten: S. S. Jászkiséren,: G. J .
Kis-JSegyesen: S. F. A feladványok nem ütik meg a mértá-
ket. Jobbakat várunk.

Nyílt tér. *)
— (Bizonyítvány.) Alólirott, hitelesen ta-

nusitom, hogy 17 évig a ballábamon esuzos bántal-
mak miatt, nagyon sokat szenvedtem ; ezen iszo-
nyú fájdalmak megszüntetése végett, hol hivata-
lomnál fogva tartózkodtam, majdnem valamennyi
orvos tanácsát kikértem, s ezek utasítása szerint
különféle gyógyszereket használtam és mind siker
nélkül, és végre két izben a esuzos hely körét meg-
köpölyöztettem, do az sem használt semmit. Mig
végre a „Magyar néplap"-ban olvastam, hogy
Török József, pesti gyógyszrész urnái bizonyos
köszvény- vászon létezik, mely az ilyen csuzos
bántalmaknál sikerrel alkalmazható vagy hasz-
nálható, és ezt onnét meghozatván, a fájdalmas
helyet vele borítottam be, s hála az isteni gond-
viselésnek, azóta legcsekélyebb fájdalmat nem ér-
zek, holott ennek használata előtt minden évben
egyszer említett lábam kifakadt és öt—hat hétig
a legiszonyúbb fájdalmakat kellett kiállanom, s
már most 3-ik éve, hogy ezen köszvény-vásznat
használom, és soha semmi fájdalmat nem éreztem
azért hasonló bajban szenvedő embertársaimnak a
köszvény-vásznat tiszta lelkiismerettel ajánlom.

Hetesben, apr. hó 30. 1869.
Petöfy István, elemi néptanító.

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvé-
nyek irányában vállal felelősseget a Szerk.
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335 40
336 41

a p
kél

6 59
6 58
6 56
6 54
6 52
6 52

337 41!6 49

nyűg.

ó. p
5 30
5 32
5 34
5 35
5 36
5 38

H o l d
hossza \ kél nyűg.

211
225 26
239 33
253 21
266 50
280 1

ó. p.
1 11

regg.
0 29
1 43

6. p
9 56
9 28

10 6
11 49

Hold váltOEiioai. <£ Utolsó negyed 22-én esti 8 óra 2 perczkor.
5 40:1292 5 8 Í

2 50 11 39
3 51 i este
4 42 1 35

T Á R T A L O M .
Hertelendí Gábor (arczkép). — Tamás, a nagy (vége).

- A hajósok réme. — Egy szláv izgató (képpel). — A
mont-cenis-i vaspálya (képpel). — A szlá\r és román hírlap-
irodalom Magyarországon 1870-ben. — Még valami Nyír-
bátorról. — Még egy özönvíz előtti remete. — Európai és
amerikai városok népessége. - Egyveleg. — Tárház:
Batthyány Lajos özvegye. — Irodalom és művészet— Köz-
intézetek, egyletek. - Közlekedés. - Mi újság? - Nem-
zeti színház. — Sakkjáték. - Heti naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. »z.)
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HIRDETÉSEK.

Titkos

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

biztosan és gyorsan gyógyít

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

után 1—4 óráig.
g ^ * Dijasott levelekre azonnal

valaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megkűldetnek.

676 (6—12)

Heckenast Gnsztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban Pesten (egyetem-utcza 4. sz. a.), megje-
lentek és minden hiteles könyvkereskedésben

kaphatók:

A magyar elöidökböl.
Irta J Ó k í H l Ó r .

Második kiadás.
(Jókai munkái 54—55.) (16-rét 267 lap)

fűzve 80 kr.

_ s
'99

E z a l e g o l c s ó b b á r u h e I y.

Itarlsbadi porczellán.
A DRESSLER J.-féle porczeUán-gyárból

különösen ajánlandó:
Ebéd-készlet 6 személyre 11 írttól 50 frtig

20 50
gazdag aranyzással 40 „ 250 „

Kávé-készlet 6 személyre

Thea-készlet 6 személyre
» » 12 »)

Eeggeliző kávéra s theára 1 és 2
él P l l

4.50 írttól 15 ft.
6 „ 35 „

gg
személyre Platteau-val vagy a
nélkül 2 25 „

3.50,, 12 „
5 „ 30 „

Konyha-edény porczellánból vagy Chamot-földböl minden nagyságban és alakban a legol-
csóbb árakon; továbbá mindennemű porczellán-tárgy.

A főraktár van:

Bálvány-utcza, a Mocsonyi-feie házban 1, sz, alatt.
Vidéki megrendelések az árak utánvétele mellett a legpontosabban intéztetnek el.

ee

is-
a

SS"
CB
IS
_ •

Bálvány-utcza, a Mocsonyi-féle házban 1-sft szám. 724 (8-17)

Heckenast Cosztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.), megjelent, és ott, valamint minden könyvárusnál kaphatók:

Carey Heinrik. A társadalmi tudomány ké_ikftnyve. Szerző „principles of soeia1 j
science" czimü munkájának átdolgozata. Angolból fordította Halasz Imre. (XVIi j
576 lap, nagy 8-rét) fúzve 4 ft. 50 kr j

Tódor németül kiadott. Magyarra fordítva s függelékkel megtoldva id. Mándy
Péter által. (VIII, 112 1., 8-rét) fűzve 80 kr.

Kogler N. J. Általános vagy elméleti allamtan. (VIII, 232 lap, Nyolczadrét)
Hotfmann Pál, közönséges és magyar részszerü katholikas egyhasjog alapvona-; fűzve , • • • • • 1 ft. 60 kr.

lai. Második kiadás. (268 lap, 8-rét) fűzve X ft. 20 kr. ; —
< — Ribary Ferenoz. Magyarország oknyomozó történelme. A lyceumok és középta-
Kant Immánuel paedagogia.ja vagy nevelésről Írott könyve, melyet dr. Kink Fridrik nodák felsőbb osztályai számára. (IV és 482 lap, 8-rét) fűzve . . . 1 ft. 80 kr.

Arany-, ezüst-
és

drágakő-ékszer-üzlet.
(Minden darab 3 próbas aranyból.)

URMÁK J. FI

4 » 50
7 v —
2 » 25
1 » 20
2 » 50

1 » —

1 » 25
1 » 75
2 » 50
2 » 50

Pesten, kigyó-utcza 1. sz.
Kivonat a nagy árjegyzékből.

Gyűszük —ft. 60 krtól és félj.
Csemegekés, és vili. — » 60 » » »
Keresztek zomán-

czal nyakba . . .
Emlék gyűrűk fel-

irással
Gyermek játékok
Óralánczok . . .
Karpereczek . . •
Garniturok (Broche

és függő) 6 » —
Thea szűrők . . . . 2 » 50
Czukor fogók . . . 4 » —
Keresztelési és bér-

málási emlék ké-
pek 2

Só- és borstartók
együtt 6

Gyermek evőeszkö-
zök tokban . . . . 5 » —

Varró eszközök
tokban 5 » —

Poharak 6

Gyermek fülbevalók 1 ft. 70 krtól és félj
Fülbevalók gömbö-

lyűek . . . . . . .
Fülbevalók hosszuk
Karesztek
Csattok
Ing-gombok . . . .
Női gyűrűk jó kővel 2 » 50
Női pecsétnyomó

gyftrük 4 » —
Karika gyürük . . . 3 » —
Férfi gyűrűk pecsét

nyomó forma . . 5 » —
Nyakkendő tűk . . 6 » —
Nyaklánczok,kereszt

vagy metállhoz. . 6 » 50
Metállok 6 » —
Melltúk (Broche) . 6 » —
Garniturok (Broche

függő) 15 »—
k • 1" •

és függ)
Karpereczek . . .
Óralánczok rövidek 24 » —
Óralánczok hosszuk 28 » — »

3 (13) probas ezüstből.
k é k kb ft 15 krt
3 (13) probas ezüstből.

Mária képek nyakba— ft. 15 krt. és félj.
K e t k 3 0 » » »

pe y
Keresztek — „ 30
Mataiílok felnyilós. 1

> 50

v 50

50
. 20 » —

15
Gyertyatartók
író eszközök . . . . 15 »
Csengetyü tálczával 25 » —

I Czukor edények . . 8 » —
vmw Hivatalos próbával ellátva.
Nehezebb arany és ezüsttárgyak, u. m. lánczok, garniturok, evókészletek,

6, 12, 24 személyre, a munka különfélesége szerint, gyártási áron számittatnak.
A fantasie-darabok, finom drágaköres tárgyak, Loius Laine legújabb rajzai

után vannak dolgozva.
Cserénél, az arany vagy ezüst egyenlő finomsága mellett, csupán a munka

fizettetik.
Kijavítások, czimerek, betűk metszése kőbe vagy aranyba gyorsan eszközölte-

tik. — SaJ á t használatunkra vásárlunk gyémántokat, gyöngyöket, színes köveket,
ócska aranyat és ezüstöt.

Arany-ezüstpénit, bel- és külföldit beváltunk a napi árfolyam szerint.
Vidéki megrendelések _ seokott módon pontosan teljesittetuek, és nem tet-

»ző tárgyak másért becseréltetnek. 678 (11—0)

M e g j e l e n t
Heckenast Gusztáv hírlapkiadó-hivatalában (Pest, ogyotcm-utcza 4. szám

alatt) s már szétküldetett tisztelt elölizetöinknek

KOSSUTH LAJOS
mint

a niagyarnép vezére és tanítója.
Négy képpel.

Aranyniondások stb,, Kossuth müveiből.
Szerkesztette s életrajzzal ellátta

a „Nép Zászlója" szerkesztője.
Ara aranykeretü csinos borítékba fúzve postai bérmentes szétküldéssel együtt

1 forint.
A 10 nagy ívre terjedő müvet négy szép fametszet ékeaiti: Kossuth

szülőháza, Kossuth arczképe, Kossuth családja 49-ben, Kossuth nejének
síremléke. A könyv tartalma következő: Előszó. Életrajz. Aranymondások:
1. Állambölcseletiek, kormányzatiak stb. 2. Vegyesek a hazáról, politikáról,
népszerűségről stb. 3. Történetiek, különösen a 48-ki törvények és szabad-
ságharezra vonatkozók. 4. Megyerendezés stb. 5. Nemzetiség, nyelv, heno-
sitás. 6. Nevelésügy, közoktatás. 7. Hadsereg, hadászat stb. 8. Közgazdászat,
vasutak. 9. Ausztria, Németország, Anglia, Lengyelország, Törökország.
10. Sajtószabadság, hirlapirás. 11. Végül saját magáról és 12. Széchényiről.
Függelék 1. 2. 3. Adomák, Költemények.

A rendkívül tanulságos, minden igaz magyar embert érdeklő, díszes
kiállítású munka ára egy frt. Kik a pénzt egyenesen a kiadó-hivatalhoz kül-
dik: bérmentve kapják a könyvet. Kik 10-et rendelnek: egy tisztelotpél-
dányban részesülnek. _

' ~ A „Nép Zászlója" czimü szabadelvű pohtikai képes he-
w v | t - _ tilapból (szerkeszti Áldor Imre) teljesszámu példányok

még folyvást kaphatók, s a fentebbi könyvvel együtt egyszerre meg-
rendelhetők-

Előfizetési ára:
Félévre (január—juni) . • • . . » forint.
Évnegyedre (január—márcz.) 1 „

Heckenast Gusztáv hírlapkiadó-hivatala.

Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaim-

mal szorul szóra azonosak és saját nevem aláírásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszt-
hetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készített Seidlitz-porok
minden egyes katnlyat, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.

Ara egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. — Használati ntasitás minden nyelven.
E porok, rendkívüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek között

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levő
hálairatok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél; továbbá: gör-
csök, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódnlásnál, csnzos fogfájdalomnál, végül
hysteriára, búkórra és huzamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredmé-
nyezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről, kik miután nálok minden,
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségöknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társada-
lomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanítók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok,
sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselyék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrá-
sok sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségük csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állittatott helyre

"""F" A főraktár létezik: *f53l
J Ó Z S E F gyógyszerész urnái, király-utcza 7-dik szám alatt.

UHL J Ó Z S E F ur kereskedésében, granátos-utczában.
Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

a nor véglal Bergen városból való valódi tíorscü-májhalzsirolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimerítő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtt
vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a Dorsch-
halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
hanem a bepecsételt üvegekben levó folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a természet
által nyujtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsírolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- é*
tfidöbajokban. scrophulus és rachit is , kös„vény és csúz, idült bőrkiütés , szemgyuladás, ideg- és több más bajokban
alkalmaztatik. f t f O f I <— gyógyszerész Bécsben,

l

503 (34 -60) •9 „zum Storch" Tuchlauben.
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Kiszela Károly fegyvergyáros,
Pesten, országút, a Zrinyi-kávéház áteüenében,

ajánlja gazdagon berendezett raktárát revolverek és hátultölto pisztolyokból,
a legújabb és legjobb rendszer után, a legjobb minőségben.

Dr. GROSSMANN,
szem- és fülorvos

PESTEN,
Józseftér I l i k sz. alatt, Grosz-

féle házban.
SKf Rendel hétköznapokon dél-

előtti 11—1 I és délutáu 3—4 óráig. —
Szegények számára ingyen minden va-
sárnap délelőtti órákban. 722 (6 — 12)

A leghiresb s kiz. szabadalmazott

Oxford eszenczia
meggyógyít azon pillanatban minden
makacs fogfájdalmat. Hathatósága a

leggyorsabb s legsikeresb.
Egy üvegcse ára 50 kr.

Raktárak: Bécs s az ország minden
nagyobb gyógyszertáraiban léteznek.

Nagybani megrendeléseket elfogad
Zulin («. cs. kir. szabadalom tulajdonos
Triesztben.

Főraktár Pest s a vidékre nézve.
Török József gyógyszerésznél, király,
utcza 7-dik szám alatt. 648 (10—10

Kilián György pesti kiadó — könyvárus-
nál megjelentek és minden hiteles könyvárus-

nál kaphatók:

IROMÁNYPÉLDÁK
az

uj polgári perrendtartáshoz
a perrendtartás szabályaival, birák, pertár-
nokok, ügyvédek, joggyakornokok, községi

elöljárók és a felek számára.
Irta Kassay Adolf.

Átnézett, javított s időközben megjelent át-
meneti intézkedést tárgyazó igazságügymi-

niszter rendelettel bővített
Második kiadás.

Nyolczadrét fúzve 1 ft. 20 kr. ujp.

Kossuth

Ököl vagy zseb-revolver, 6
lövetü, 7m/m, kicsiny, egyszerű
mozgással, vésés nélkül . . 9—9.50 kr.

Ugyanaz vésve 10—10.50 „
Ugyanaz elefántcsont markolat-

tal, vésve 14—18 ft.
ököl-revolver,9m/m, nagyobb,

egyszerűbb mozgással, vésés
nélkül 11 — 12 „

Ugyanaz kettős mozgással, vé-
sés nélkül 14—,14.50 kr.

ököl-revolver 12m/m, nagy,
egyszerű mozgással, vésés nél-
k lkül

Lefaucheux-revolver csővel,
6 lövetü, 7m/m, kicsiny, egy-
szerű mozgással, vésés nél-

14—18 ft.

12—12.50 kr.kül
Ugyanaz egyszerű mozgással,
vésve 12.50-13 ft.

Ugyanaz kettős mozgással vésés
nélkül 14 —14.50kr.

Ugyanaz kett. mozgass, vésve 16—16.50 „
„ „ „ ébenfa-

markolattal 18—20 ft.
Ugyanaz kettős mozgással, ele-

fántcsont-markolattal . . . 22—30 „
Ugyanaz 9m/m, középnagyságú,

kettős mozgással, 6 lövetü,
vésés nélkül 16 — 17 „ 3 ft. 20 kr. 3 ft 60 kr. 4 ft.

Töltés-tartók, tokok, csomagolás, a legjutányosabban számittatnak.
Vidéki megrendelések gyorsan s a legnagyobb gonddal teljesittetnek. Nem

tetszés esetében 14 nap alatt minden fegyver kicseréltetik. 733
Valamennyi fegyver löképességeért jótállás vállaltatik.

Ugyanaz kettős mozgással, vésve 18—19 ft.
„ „ „ ébenfa-

markolattal . . ; 22—30
Ugyanaz kettős mozgással, ele-

fántcsont 25—38 „
Ugyanaz 12m/m, egészen nagy,

kettős mozgással, 6 lövetü, vé-
sés nélkül 18—20 „

Ugyanaz kettős mozgással, vésve 22 24
Ugyanaz kettős mozgással, ében-

fa-markolattal 24—36 „
Ugyanaz kettős mozgással, ele-

fántcsont 28—45
10 és 12 lövetü revolverek, dió-

fa-markolattal 28—36 ,,
Ugyanaz elefántcsont-marko-

lattal • • • • 45-50
Lancaster-revolver, 6 lövetü,

12m/m, csövei, nagy . . . .
Egy pár egycsövü hátultölto

pisztoly
Egy pár kétcsövő hátultölto

pisztoly
Egy pár egycsövü Lefaucheux

pisztoly • • •
Egy pár kétcsövü Lefaucheux

pisztoly • , • • -„ _.
U e z t ö l t e s e k , erősen töltve, száza:

7m/m. 9m/m. 12m/m.

a magyar nép szírében és költészetében.
Költeményfiizér.

Összeállitá Zsilinszky Mihály Kossuth
rövid életiratával.

12-rét fűzve I ft. 2i> k.r. ujp.

Buda halála.
Szomorujáték 5 felvonásban

VAJDA PÉTERTŐL.
Közrebocsátá Zsilinszky Mihály.

12-rét fűzve 6 0 kr. ujp.

A magyar

költészet és szónoklat
kézi könyve.

a költői és prózai király elméletének vázlata,
a magyar irodalom remekeinek münemek és
fajok szerint rendezett válogatott példáival

s az illető irók rövid életiratával.
fotanodai én magán használatra.
Közrebocsátá Zsilinszky Mihály, tanár.

Nagy 8-rét 560 lap fűzve « ft. 50 kr.

A kö-utak
fenntartásáról.

Az útfenntartás különböző módjainak, a
fentartási költség tényezőinek és ezek meg-

szerzésének ismertetése.
Irta HIRONYMI KÁBÓL Y, osztálytanácsos.

Ára 2 frt.

Vízjogi és vizmivelési
alapismeretek kézi könyve.

Saját viszonyainkra s a biztosítási igényeire
való tekintettel.

Irta MICSKEI I M R E , igazgató-mérnök.
Ára 1 ft. 745 (1—2)

5Vtes kamat-tábla
más kamattáblai alkalmazással is, napokra,

tized-számitási rendszerszerint;
kidolgozva KERESZTES FERENCZ,

a hazai első pesti takarékpénztár-hquidá-
tora által.

4-rét fűzve 30 kr.
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Jobbra.

Láczay Szabó Károly ur kova-iiialoiiikö-gy<«*"a Sáros-Faiakon, melynek
készítményei a Londoni világkiállításon jutalom-érmet nyertek, átment egy részvény-

társulat birtokába

Sár o s - p a t a k i

kovamalomko-f yári egylet
czime alatt:

Már Láczay Szabó Károly ur kezelése alatt évről-évre annyira fokozódott
kelendőségeezen franczia modorban készített malomköveknek,hogy azok, akik
malomkő-szükségletüket ezen gyárból fedezték, ujabb megrendolésoknél mindig ugyan-

azon minőségű köveket kívántak, a milyeneket már előbb nyertek, mely körülmény azok
kitünó voltáról és hasznavehetöségéröl a legkétségtelenebb bizonyítványt nyújtja.

A részvény-társaság, mely Láczay Szabó Károly urat a gyár további vezetésével is
megbízta, — különösen oda fog törekedni, hogy a legkelendőbb átmérőjű kövekből mindig
néhány pár a gyárban készletbon logyen, hogy a beérkezendő megrendelések azonnal
teljesítethessenek.

A kövek kétféle minőségűek, minélfogva két osztályra osztatnak.
Az I-ső osztályú sáros-pataki kövok keményebb fajuak lévén, nagy olőnynyel hasz-

náltatnak göz- és müiualinokban fehérörlésre; már első fellépésűknél a franczia
kova-malomkövekkel versenyre keltok és ezek roppant árát totemesen leszállították, és a
mellett, hogy a franczia kövekkel egy sorba helyezhetők, sőt ezeket némely tekintetben,
különösen tartósságra nézvo, felülmúlják, ezeknél tetemesen olcsóbbak is. Balra.

A II-ik osztályú sáros-pataki kövek különösen a száraz és sima vagy parasztos őrlésre valók, és mindennemű göz- és münialmokuál,
vili, síéi és szárazmalmoknál alkalmasak. Ezen különös szépségű rejtes kovafaj egyedül csak a sáros-pataki határban jön elő és az abból készült
malomkövek mindennemű gabonafajok őrlésére kitűnők és győzősek. — Főelőnyük pedig, a mi a legnagyobb ritkaság az, hogy roza őrlésre párjuk nincsen;
— végre a szesz pálinka gyárakban a kukoricza őrlésre igen keresettek.

legkelendőbb malomkövek ára helyben Sáros-Patakon, páranként osztrák értékben.
I-sö osztályuakból:

3 0 ' 4 0 4 2 " 14' 4 6 44 i'4

100 ft. 170 ít. 180 ft. 190 ft.
II-ik osztályuakból:

i" 3$i< 4<v< 42«

200 ft.

4 4 '

210 ft. 320 ft.

4 0 44

120 ft. 130»|fc 140 ft. 150 ft. 100 ft. 110 ft. 180 ft.

Átméret:
Ár:

Átméret:
Ár:

A fölső kőnek ren
A megrendelések

történnek, egyúttal pontos ^ „
malomra és őrlés nemére szükségeltetik és melyik osztálybeli legyen a kő.

m^B* A megrendelések vagy Pesten Gubiíz és Roth uraknál, Széchonvi-utcza 3-dik szám alatt, vagy Sáros-Patakon „A s«
*^^& kova-nialomkö-gyári egylet" czime alatt levél utján történhetnek. — A kövek csak készpénz lizetés vagy utánvét :

dotnek ol a kikötött időben. — Pest, 1869. márczius havában.
478(16-18)
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siíros-patafei
mellett kül-

Fűszerkereskedés mepyitás.
Van szerencsém ezennel a t. ez. közönségnek tudomására hozni, misze-

rint a B. és J. ezég alatti fűszerkereskedést átvettem, melyet egyátalában
friss árukkal ellátván, ezentúl is főfeladatomnak tekintendem, a t. ez. közön-
ség becses bizalmát jó, olcsó és pontos kiszolgáltatás által kiérdemelni.

Ennek következtében ajánlani

jóféle s tisztaizlésü

kávé csak 2 ft. 80 kr.

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

Magyarország történetének
kézikönyve.

Prai, Katona, Engel, Fessler, Horváth, Szalay, Bartal, Szabó Károly,
Ipolyi Arnold, s?róf Teleki József stb. nagy művei nyomán

KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD,

Portorico-kávé .
Arany-Java-kávé
Laguayra-kávé .

5 í o n t
3 ft. 40 kr. Plant-CIylon-kávé .
3
4

80
4 ft. 20 kr.

40
50

Cuba-kávé egész tinóm 4
Gyöngy-kávé egész fin. 4

továbbá:
Ciukor, brasi l ia i-rhl l i l l e g y p int 1 ít., legfinomabb jamnikai-
rhum, Pecco-virág- és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajt-félék

a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Jármay Árminnál
(ezelőtt Ilaiilioi'er és Járinay.)

a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén, 11-dik szám alatt
H T Vidéki megrendelések a pénzösszeg, beküldése vagy utánvét mellett a leg-

gyorsabban eszközöltetnek. 717 ( 9 _ i 2 )
I T A t. ex. vidéki közönségnek! Üzletem könnyebb feltalá-

lása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájrajz,
mely a láncihidtól veszi kiindulási pontját!

magyar királvi egyetemi -tanár által.
I. rész. A magyarok beköltözésé-

tol III. Endre király haláláig.
889-1301. (VII. és 168 lap,
8-rét, fűzve . . . . 80 kr.

II. rész. III. Endre király halálától
a mohácsi csatáig. 1301-1526.
(VII. és 198 lap, nyolezadrét.
fűzve 80 kr.

III. rész. A mohácsi csatától a Lin-
czi békekötésig s III. Ferdi-

nánd király haláláig. 1526—
1657. (VIII., 221 lap, 8-rét,)
fűzve 80 kr.

IV. rész. I. Leopold kir. székfog,
látásától a szatmári békéig
lf.57—HU. (8-rét 192 1. fűzvo

80 kr.
V. rész. A szathmári békétől II.

József császár hal,ilái$l?ll—
1190. (8-rét 215 1.) fűzve 80 kr.

KereskedÖk és iparosok számára.
iYI A G Y A R

KERESKEDŐI
Kereskedelmi irálytan.

Gyakorlati kereskedők és iparosok, nemkülönben mű-
egyetemi és kereskedelmi intézetek számára.

üzeikeszté

MACHIK JÓZSEF,
a budai k. József-műegyetemnél a magyar nyelv ég irodalom tanára.

Nyolezadrét (528 lap), kemény kötésben I fi. 80 kr.

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

9-ik szám. Tizenhetedik évfolyam.

Pest, február 27-én 1870.

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

__ Hirdetési dijak, a Vasárnapi I j s a g és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécnbfii: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtatáa után 30 ujkrajezár.

A franczia miniszterváltozások alkal-
mával külföldön az a kérdés bir a legtöbb
érdekkel, hogy ki lesz az uj külügyminisz-
ter? És na érdekkel birt e kérdés a lefolyt
időkben, midőn a személyes uralom kivált a
külügyminisztert inkább csak végrehajtó
eszközzé tette, — még több érdekkel birhat
ma, midőn Francziaország ismét alkotmá-
nyos állammá lett, s midőn föltételezhetjük,
hogy az alkotmányos miniszter képes lesz
saját meggyőződése és elveinek is befolyást
szerezni.

A január 3-diki miniszterváltozás Fran-
cziaországban Daru Napóleon
grófot ültette a külügyminisz-
téri székbe, ki szerepelt ugyan
már a politikai életben, de a
diplomatiai pályán még nem.
Atyja Daru Péter gr., Franczia-
ország legkitűnőbb államfér-
fiainak egyike volt, ki nevét
mint költő és történetiró is
megörökítette. A 89-iki forra-
dalom után katonáskodott, s
barátságot kötött Bonaparte
Napóleonnal, kinek mint csá-
szárnak is hive maradt. A re-
stauratio után az irodalomnak
szentelte életének még hátra-
levő napjait, s megírta hét kö-
tetben a velenczei köztársaság
történetét, mely munkája kor-
szakot alkotott a történeti iro-
dalom mezején. Költeményei
közül kivált a „csillagászatról"
irt tankölteménye bir mara-
dandó becscsel.

Fia Napóleon 1807-ben szü-
letett Parisban. Keresztszülői
*• Napóleon és Josephine csá-
szárné voltak. Kiváló hajlam-
^ a l és kedvvel birt a technikai
tudományokra, s miután tanul-
mányait 1825-ben a müegye-

m bevégezte, a tüzérségbe
é e g y Í d e Í S A 1 g i r b a n

S kapitányi rangot
A 8 3 4 - b e n születési jognál fogva a

r e n d e k ) kamarájába lépett, s külö-
1 közmunka és közlekedési ügyekkel

irt az aktU" T ö b b % y e l e m r e m é l t ó czikket
ez üevptK t e r v e z e t t vasúti vonalakról, s

6y D e n többnyire ö volt az előadó a

G r ó f D a r u N a p ó l e o n .
pairek kamarájában. 1847-ben megvált a
katonai pályától, s a februári forradalom
után csatlakozott a köztársasági párthoz.
Manche-departement, hol nagy birtokai van-
nak, kétszer egymásután képviselőül válasz-
totta a nemzetgyűlésbe; ismét a közmunka-
ügyek felé fordult előszeretettel, s e tekin-
tetben mindenki tekintélynek ismerte el.
Szavazatával majdnem mindig a mérsékelt
köztársasági pártot támogatta.

1850-ben a törvényhozó gyűlés alelnö-
kévé választotta. Elkövetett mindent az ál-
lamcsiny megakadályozására, s midőn az

nye t

nősen

GRÓF DARU N A P Ó L E O N .

1851. decz. 2-án mégis bekövetkezett, egyike
volt az elsőknek, ki az ellen határozottan
tiltakozott, s miután a képviselők a rendes
gyülésteremben többé össze nem jöhettek,
mint alelnök, a 10-ik kerület polgármesteri
hivatalába hívta őket össze, s ott tartották

meg az ö elnöklete alatt az emlékezetes til-
takozó gyűlést. E miatt decz. 3-án elfogták,
de csak néhány napig volt fogva Vincennes
erősségben Paris mellett, s Napóleon Lajos
rendeletére ismét szabadon bocsáttatott
Erre visszavonult a magánéletbe, s apja pél-
dáját követve, ő is a tudományoknak élt.
1860-ban a politikai és erkölcsi tudományok
akadémiája tagjává választotta.

A múlt évi átalános választások alkal-
mával ismét Manche választotta meg őt a
törvényhozó testületbe, hol csakhamar visz-
szanyerte régi befolyását, s a ház egyik al-

elnöke lett. Azon pártot támo-
gatta, mely Francziaországot
csak ugy vélte a forradalomtól
és társadalmi romlástól meg-
menthetőnek, ha alkotmányos
állammá lesz, s azt, hogy ki
legyen az uralkodó, mellékes
kérdésnek tekintette, s hajlan-
dónak nyilatkozott a jelenlegi
dynastia fentartására is, ha az
nem ellenzi a valódi parlamenta-
rismus isméti meghonosítását.
Ez a párt számban és befolyás-
ban folyton növekedett, s maga
köré csoportosított sok olyan
politikai egyéniséget, ki azelőtt
magát republikánusnak, orlea-
nistának vagy legitimistának
vallotta, s nyilt titok, hogy e
párt törekvéseit Thiers is tá-
mogatta, kit pedig az orlea-
nisták fejének tartanak. Ezért
gyanúsítják a személyes ura-
lom hívei az uj minisztériumot
azzal, hogy az orleanista re-
stauráczió útját készítik elő.
Tény az, hogy a kabinet több
tagja bevallott orleanista volt,
de Daru gróf tévesen számit-
tatik ezek közé, mert ő a köz-
társasági kormányformát he-
lyeselte egész az utóbbi idő-
kig, s talán helyesli ma is, de
neki is, mint a kabinet többi

tagjának, mindenek fölött Francziaország
nagysága és jólléte forgott szemei előtt, s
azon meggyőződés vezérelte, hogy Franczia-
országot a jelen európai helyzetben nem
lehet forradalom és a kormányforma változ-
tatása által gyöngíteni.


