Az uj magyar törvények legteljesb kiadása!

11-ik szám.

Tizennyolczadik évfolyam.

Az 1865—67, 1868, 1869 és 1870-ik évi

TÖRVÉNYEK

ugy az azok életbeléptetése és végrehajtása tárgyában kibocsátott

magyar kir. ministeri rendeletek gyüjteménye.
Hivatalos adatok után közli

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

':%

I-SŐ kötet: Elsö füzet. 1866—67-ik évi I—XVIII. t. cz. és 1868-ik
I—XV. t. cz. ára
1 ft.
Második füzet. 1868-ik évi XHI—XIX. t. cz. ára
1 ft.
Harmadik füzet. 1868-ik évi XX—XXIII. t. cz. ára 1 ft.
Negyedik füzet. 1868-ik évi XXIV-XXIX. t. cz. ára 1 ft.
Ötödik füzet. 1868-ik évi XXX—XLII. t. cz.' ára
1 ft.

II-ik kötet: Elsö füzet. 1868-ik évi XLIII—LIV. t. cz. ára

1 f^
Második füzet. 1868-ik éviLV—LVIII. t. cz. ára 80 kr.
Harmadik füzet. 1869-ik évi I—VII. t. cz. ára
1 %
Negyedik füzet. 1869. évi VIII—XXVI. t. cz. ára 80 kr»
50 k r .
Ill-ik kötet: Elsö füzet. 1870-ik évi I—XVI. t. cz. ára
Második füzet. 1870-ik évi XVII—XLVI. t c z . ára 1 ft.
Harmadik füzet. 1870. évi XLVIII—LX. t. cz. ára 30 kr.

Külön kiadásban megjelent egy kötetben 1869. évi törvények gyüjteménye (8-rét, 348 lap) füzve
1 ft. 80. kr.
Jelen törvény-gyűjtemény a többi hivatalos és nem hivatalos uton közlött törvények felett annyiban bir elönynyel,
hogy ebben mindenki a törvények életbeléptetésére és miniődon! végrehajtásara vonatkozó s késöbb külön
ministeri rendeletek által közzé tett szabályokat, ugy a bélyeg, illeték és dijak, nemkülönben a bor és hús fogyasztási,
czukor. fOld, házjttvedeleiii. ser. szesz és személyes adók tárgyában kibocsátott pénzügyi törvényeket közvetlen
az illető törvényczikkek után fellelheti.

A mostani törvényekhez alkalmazott uj kiadás!
l

Mindennemü családi s kereskedői levelek,

valamint a közéletben előforduló bármiféle iratok helyes szerkesztésére vezérlő szabályok számos példákkal világosítva.
Szerkeszti F A R K A S

E L E K (8-rét, 659 lap). Füzve 2 ft. 60 kr.

Nem nagyítunk, ha mondjuk, hogy nélklllözUetlen kis segédkönyv! ár ezen levelező,
kereskedők, folyamodók és szerződő felek, végrendelkezik, ugy az ni bb időben felállított esküdtszéki intézmény barátai, a váltó-Ug-yekkel foglalkozok, hi el és biztositási
közegekkel bajoskodók, a bélyegtörvények leglényegesebb részét okv lenül ismerni és
tudni kivánok, s egyszóval mindazoknak, kik a forgalmi élet minden, még: legrlényegtelenebb viszonyaiban is idegen s költséges erő, nevezetesen pedig ügyvédre támaszkodni, vagy
ennek hiányában sokszor a legnagyobb zavarba jőni nem akarnak.
Ezen hetedik kiadás egyszersmind világos tanujele annak, hogy egy ily kézikönyvnek
a törvények a törvényes viszonyokhoz alkalmazott koronkint! s időszerint! kiadása mindenkor nagy hézagot pótol a közönség irányában.

TARTALOM.

Elsö resz.

Első osztály. Útmutatás a levélírásra.
I. A levélirás-mód. II. A levelek belformaságai. I I I . A levelek külformasitgai. IV. A
czimek. Toldalék : Német, latin és franczia czimek.

Második osztály. Levélminták.
I. Barátságos levelek. II. Köszöntő levelek. I I I . Tudósító levelek. IV. Kéró levelek.
V. Vigasztaló levelek. VI. Ajánló levelek. VII. Emlékeztető levelek. VIlI. Intő, feddő és

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

Harmadik osztály. Kereskedői levelek.

Második rész.
EIsi> osztály. Magánügy-iratok.
I. Folyamodások. I I . Szerződések. I I I . Egyességek (Vergleiche). IV. A kezességrőlV. Engedmények. VI. Utalványok. VII. Nyugtatványok. VIII. Enyésztő levelek. IX. Téritvények. X. Vevények. XI. Bizonyítványok. XII. Jegyzékek, számadások, lelvények (Inventarium) sat. XIII. Hirdetmények. XIV. Végrtndeletek,

Második osztály. Az esküdtszék Magyarországon.
Harmadik osztály. Váltójog.
Negyedik osztály. Hitel- és biztositási intézetek.
Ötödik osztály. Az aláirási czim és társasági szerződések bejegyzése.
Hatodik osztály. Bélyegtörvény.

Legujabb szerkezetű

Legujabb

MAGYAR-NÉMET LEVELEZŐ,

vagyis
gyüjteménye a polgári életben előforduló mindenféle iratoknak, mint köszöntő-, köszönő-, mentegető-, meghivó-, kérő-,
ajánló-, emlékeztetó és intő, baráti- és szerelmes-leveleknek
sat., valamint : kötelezvények, nyugtatványok. váltók, utalványok, bizonyítványok, meghatalmazások, folyamodások,
szerződések, végintézetek sat.
I r t a K -A. R Á ID Y I G N Á C Z .
Hetedik tetemesen bővített s jav. kiadiís szakértő felügyelés
alatt. (344 lap, 8-rét) füzve 80 kr.

Orvosi tanácsadó városon és falun.

Szerkeszté LENGYEL DANIEL, orvostudor.
Jelen mü czélja nem abban áll, hogy alorvosokat neveljen, s az emberek a veszélyes és kétes betegségeket maguk
orvosolják, hanem abban, hogy az egészség fentartására a
leggyakoribb idővesztés miatt néha veszélyt okozható betegségek megismerésére, azoknak mig orvosi segély érkezik
enyhitésére, s a veszély eltávolítására utasításul szolgáljanak;
következéskép azokat mindenki ártalom nélkül s bizalommal
használhassa.
E czélnak kiván jelen munka megfelelni, mely hogy föladatát minél sikeresebben megoldhassa, három szakaszra van
fölosztva. Az elsőben életrondi szabályokat talál az olvasó,
élete s egészsége fentartására; a másodikban különféle betegségek vannak megemlítve, az azokban valo eljárás módjával;
végre a harmadikban közönséges és részint háznál is tartható
• gyógyszerek foglalnak helyet, nehány egyszerű vénynyel.
{8-rét, 564 lap) füzve 1 ft. 50 kr.

magyar levelező és házi ügyvéd,

vagyis

legujabb levelező-könyv nők számára,

vagyis

minden előforduló alkalmakra valo fogalmazási mintákkal, mindenféle társasági, családi, bizalmas és
szerelmes levelekkel, nlapos útmutatással a levélírás
szabályait illetőleg, emlékkönyvbe való válogatott
versekkel.
Második kiadás. (220 lap, 8- rét) keményen kötve 1 frt

mindennemü viszonyokban előforduló levelek, különösen
kereskedői levelek is, valamint a közéletben előforduló bármiféle iratok és oklevelek szerkesztésére vezérlő segédkézikönyv. Számos példával felvilágosítva.
Szerkeszté FARKAS ELEK.
Kilenczedik javitott és a mostani törvények és viszonyokhoz
alkalmazott kiadás. (363 lap, 8-rét) füzve SO kr.

KÖZHASZNU

MAGYARÁZÓ SZÓTÁR
m a g á

"

a magyar irodalmi müvekben,
3s iratokban stb. gyakrabl

Szerkesztik

KUNSÁGI és POTEMKIN.

Irta BABOS KÁLMÁN
(VIII. -"i'-'S lap, 8-rét) füzve 1 ft. 80 kr., vászonba kötve
2 ft. 40 kr.

Két kötet. Füzve 2 frt.

Klóinak és jellemző vonások

A BACH-KORSZAK ADOMÁKBAN

HONVÉDÉLETBÖL,

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

összegyüjté

a forradalom és

(8-rét 192 lap) füzve 80 kr.

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

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

Pest, márczius 12-én 1871.
|f>

Elöfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél éévre 2 ft. 50 kr.

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

Garibaldi

fiai.

Azok a vonások, melyeket fenntebb emAlig van név a történelemben, a melyS a mi oly ritka tünemény történeti
hez több magasztos és nagy eszme volna személyeknél, hogy a gyermek jellemre és litettünk, nem egyedül az agg Cincinnáfűződve, mint a Garibaldié.
hajlamokra hasonló legyen atyjához: e ritka tuséi, a ki a hétköznapi szinvonalon tul
Az emberiség iránti szeretet, az egyen- szerencsés tüneményt megvalósitva látjuk kolossz - nagyságúvá magaslik: de családi
tulajdonok látszanak lenni.
lőség, a jótékonyság, a felebarátaink javá- a Garibaldi családjában.
Ha valahol, itt igaz Berzsenyi monért való áldozatkészség, s mindazon eszdása:
„Nem szül gyáva nyulat Nubia
mék, a miket Krisztus proklamált; továbbá
párducza."
az ujabbkor jelszavaivá lett emberi joAz ifju sólymok eddigi szárny-prógok, a testvériség, szabadság, nemzeti létei
bálgatása világosan elárulja, hogy ők
és függetlenség az ujabb korban annyira
ugyanazon irányban fognak egykor reössze vannak nőve a Garibaldi névvel, hogy
pülni, a melyben az öreg sast vivék egetazokat egymástól különválasztva képz< hii
verö szárnyai.
is alig lehet.
Garibaldi
A jellemmár zsenge
nagyság s
korukban
ennek minbelecsepegden alkatrétette gyersze, a tiszta,
'
mekeibe
a
kifogástalan
közügyek
becsületesiránti érdeség, az önkeltséget, a
zetlenség s
lángoló haa republikáza- és szanus erények
badság-szeegész soro retetet, mert
zata, az önkülönben
megtaganem képzeldással hatáhető , hogy
ros életmód,
ök oly korán
megvetése
kezdtek volminden em-,
na müködni
béri hiúságazon a téren,
nak s az élet
a hol a törminden kéténetet
csinyelmeinek
nálják.
és pompájának , tiszta
Garibalitélet mindi Menotti,
den
körülaz idősb fiu
ményekközt
1840. szept.
s gyors ha16-kán szütározottság
letett, s igy
a cselekvésmost van
ben : ezek
31-dik évéazok a vonáben. Már ifju
sok, a me^
korában szályekböl a
mos jelét adtörténelem
ta, hogy
múzsája
örökbe kapGaribaldi
ta atyja eszalakját egyményképeit,
kor összeálhogy
litandja.
GARIBALDI
MENOTTI.
GARIBALDI RICCIOTTI.
CANZIO.
GARIBALDI MENOTTI.
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tenni, küzdeni kész s hogy halni merne gesi franc-tireur sereg és a poroszok között
azokért.
folytak, egyike volt a meglepőbbeknek RicOlaszországnak alig volt izgalmasabb ciotti Garibaldinak egy éjjeli támadása négyidőszaka, mint a közelmultban. Jó alkalom, száz emberrel, mely alkalommal 700 poroszt
hogy a kiben tetterő és bátorság van, azo- részint lekonczolt, részint elfogott.
kat érvényesítse is. Menottinak sem kellett
De a legfényesebb napja e szabad-csapat
sokáig várni az alkalomra.
hadjáratának bizonyára az volt, melyre a
Ki volt adva a jelszó: „Roma o morte!" Dijon melletti ütközet esett.
A németek jan. 21-én Dijontól nehány
,,Róma vagy halál!" s Garibaldi elövonta
jó kardját, hogy Olaszországnak megsze- mértföldnyire álltak. Déli 12 órakor a Garirezze fővárosát. 1862-ben ott harczolt az baldisták 6 egészségügyi társzekeret és sok
alig 22 évesMenotti is Aspromonténálatyja foglyot ejtettek zsákmányul. Az ellenség
seregében, hallotta az olasz golyót fütyölni vesztesége igen nagy volt, de másnap ismét
s látta, a mint atyja, találva általa, ott ros- támadott. Délután 5 órakor Dijon városában nagy volt az izgatottság. Rémhirek
kadt össze a sereg elött.
Garibaldi kiontott vére megtermé gyü- szárnyaltak, hogy Garibaldi megsebesült,
mölcsét. 1866-ban már egy egész önkénytes Hauke-Bossák az egyik tábornok elesett (ez
hadsereg indult Róma elfoglalására. A fran- késöbb, fájdalom, valónak bizonyult), Ricczia császár fenyegetéseire a Ratazzi kor- ciotti fogva van, egy üteg leszereltetett s
mány elfogatta ugyan Garibaldit s elküldé hogy az ellenség gyorsan nyomul a város
*
Caprerába, s ezzel azt hitte, lelkét vévé el a felé.
A rémület e zavarában hirtelen megfölkelésnek. De csalódott: a lélek át volt
már plántálva a közszellembe, a sereg ve- változik a szintér. Garibaldi egy kocsin,
zérletét átvették az öreg hős alvezérei, kik szárnysegéde kiséretében berobog. A kocsiközött saját fia Menotti állt az elsö helyen. ról egy ellenséges zászló lobog, melyet a
S hogy a kép teljes legyen, ugyanakkor fel- , hősök a német hadsereg legvitézebb és legmerült egy másik csapat is, mely bátorsá- bátrabb ezredétől, a 2-ik pomerániai ezredgával és vitézségével csakhamar magára től vettek el. Ez volt az egyetlen zászló,
vonta a közfigyelmet. E csapat vezére Ric- melyet e hadjárat alatt a poroszok vesztettek s azt is olaszok vették el.
eiotti, Garibaldi kisebb fia volt.
A lelkesedés leirhatlan volt. A néptöA pápai zuávok, a zsoldos bércsapatok
mindenütt megveretve vonultak vissza e meg szünni nem akaró üdvkiáltással kihős fiak előtt, s Róma papjai rémülten ki- sérte az ősz tábornokot a prefektura lépcsőjéig.^
áltozák : „Garibaldi ad portás!"
Garibaldi visszaverte a németek harmaEkkor szólalt meg először a franczia
Chassepot s Mentanával egy szégyenfolttal dik támadását is. De a harcz azért még
harmadnap is tartott. 23-án reggel a csata
tetézé a franczia császár gyalázatát.
kimenetele
igen kétséges volt, Ricciotti csaA Garibaldi-család ez időtől fogva békés
pata
fenyegetett
helyzetbe jutott s már inpolgári foglalkozásainak élt. Garibaldi legadozni
kezdett.
E pillanatban termett ott
ányát Teresitát, Canzio vévé nőül, ki mind
Canzio
s
egy
borzasztó
véres támadással
jellemére, mind elveire nézve tökéletesen
megfutamitá
a
poroszokat.
Ezek rendetlen
méltó volt arra, hogy e puritán erkölcsű
család tagjává, az ösz Garibaldi harmadik futásban kerestek menedéket, sebesültjeiket
és halottjaikat a csatamezön hagyva.
fiává válhassék.
E három napra büszkén fognak visszaA franczia-porosz háboru nem engedett
nyugalmat az öreg szabadsághös törődött emlékezni Franczia- és Olaszország, söt az
csontjainak. Segitségére sietett a vérző köz- egész világ szabadságharezosai.
Garibaldi és fiainak vitézsége nem menttársaságnak s ez expediczióban hüségesen
heté meg Francziaországon Pedig értelmes
elkiséré mind a három fia.
Mit tettek itt? hogyan harczoltak? mily stratégák állitják, hogy ha a fegyverszünet
rendkivüli nehézségeket kellett leküzdeniök nehány nappal késöbb lesz köztudomásuvá:
ez idegen földön? arról bő felvilágositást a Werder hadserege tönkre ment volna Ganyujtottak a politikai lapok. Annyi bizo- ribaldi egy merész hadmozdulata folytán,
nyos, hogy a szabadcsapatok vezéreinek ez melylyel Werdert a franc-tireur csapatok és
alkalommal nemcsak a tulnyomó számu, Bourbaki hadserege közé szoritá.
Az öreg és fia most visszatértek ujra hafegyelmezett és jól fölszerelt ellenséget, —
de a francziák demoralizáczióját, rosz köz- zájokba, egy nemzet hálájától kisérve, meigazgatását, az idegeneket irigy szemmel lyet megmenteni nem volt elég az em béri erő.
E hadjáratban Canzio is egy dandárt
néző franczia tisztek ármányait, sőt maga a
franczia kormány tévelyeit is le kellett vezetett, s Garibaldi most már, midőn meggyőződött, hogy megtanította fiait a repügyözni.
Ha a legközelebb befejezett háborunak lésre, nyugodtabban vonhatja össze tépett
az orleansi győzelmen kivül fénypontja van, szárnyait.
az bizonyára a Garibaldiak hadjárata. Csodával határos hadmüveletek azok, melyeket Hol van a fény a rezgő láthatárról?!..
ök végbevittek. Az eleinte alig nehány száz
önkénytes, kik a világ minden részéből jöttek Hol van a fény a rezgő láthatárról,
össze, Garibaldi nevének varázsa és páratlan Melyen ÍI szem oly ittasan legelt?!
szervező tehetsége következtében közel Zugott az ár . . . száz vész fogant s aludt ki,
30,000-re nőtt. A seregnek sem élelmezéséről, S én nem láttam, csupán a kék eget. —
sem felfegyverzetéröl nem gondoskodott Hol van a fény?! az első gyermekévek
eléggé a franczia kormány. Nagyon jellemzi e Borutlan üdve? Eltünt, elveszett! . . .
helyzetet Garibaldi válasza, melyet a lyoniak, — Vegyetek körül mult időm emléki,
nak adott, mikor diszkarddal kinálták meg. S vidítsátok fel fájó lelkemet! —
„Küldjenek inkább egy ágyút!" Garibaldi-'
nak mindent mintegy a föld alól kellett Hol van a hév, mely — mint a napsugár
— a
elöteremteni. Es ő előteremtette. A kineve- Kőbe is éltet, meleget adott?!
tett, rongyos, éhes szabadcsapatokkal a po- És folyt a játék, a melynek zajától
roszoknak csakhamar meggyült a baja s Oly messze járt a sápadt bú s a gond.
Werder tábornoknak nemsokára tapasz- Hol van a hév?! s kik ebben osztozátok:
talni kellett, hogy nem közönséges ellen- Hű játszótársak! hova lettetek? . . .
séggel áll szemközt.
— Vegyetek körül mult időm emléki,
Az apróbb ütközetek közt, melyek a vo- S vidítsátok fel fájó lelkemet! —
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Hol az ábránd, e szép dalos madár, mely
Reményeimnek erdejébe járt?!
A hol a tettvágy álmodozva bolygott,.
Nem sejtve, félve a kígyók raját . . .
•Hol az ábránd? s ti szép szülötti, oh hol?
Nagy, tarka tervek, játszi érzetek?! . . .
— Vegyetek körül mult időm emléki,
S vidítsátok fel fájó lelkemet! —
Ilol az erő s a hit, mely — mint a napfény
S langy permeteg — minden magot kikelt?!
Hol az erő s a hit, mik engem egykor
Világhóditó hőssé tettének?!
Már meghaltak! s meghalt öröm, boldogság,
Ugy járnak fel csak, mint kisértetek . . .
— Vegyetek körül mult időm emléki,
S viditsátok fel fájó lelkemet! —
Fáj, fáj e lélek s fájni fog, a mig csak
Meg nem gyógyítja a halál keze,
Mely sürü fátyolt borit rám s megóv, hogy
Xe hisson hozzám e világ nesze.
Mert mig e világ uj arczot nem ölt, és
Szabad nöm lesz: én vérzek, szenvedek! . . .
— Vegyetek körül mult időm emléki,
S viditsátok fel fájó lelkemet! —
Benedek Aladár.

\ jelen korszakról.
(Channing E. Vilmosnak a philadelphiai kereskedelmi olvasó-egv*let elött tartott felolvasásából.)
(Folytat&s.)

Eddig a tudományról szóltam, és a mi
áll a tudományról, még inkább áll az irodalomról. Most mindenki szerezhet magának könyveket. A munkák, melyeket hajdan csak a leggazdagabbak vásárolhattak
meg, most a kézmüves asztalán is megtalálhatók. A lángelme sugarai behatnak a
kunyhókba. Az irodalmi nagy nevek otthonosak lesznek a közönségnél. Mind az egyházi, mind a polgári müvek el vannak terjedve a szélrózsa minden irányában. Méltán
aggódhatnánk azon aránylag kevés jó miatt, a mi ez uton még eddigelé származott;
de ezért ne essünk kétségbe. Korunkban
csekély értékü, izlést és itéletet nélkülöző,
szenvedélyeket és előítéleteket legyezgető
könyvek is szabadon forognak az emberek
kezei között; ezek pedig nem elég bölcsek
arra, hogy helyes választást tegyenek közöttük. Hibák és tévedések a mi tanítómestereink. Kétségbe vonhatlan könyvek
helyét észrevétlenül a jobbak és becsesebbek foglalják el. Szerencsére az emberi lélek
ugy van alkotva, hogy változatosságot
szeret, s ez néha a rosz irányból a jó felé
hajtja. Végre az élvezetben is kifáradunk.
A képzelődés világa megszünik érdekelni, és
a regényektől oly könyvekhez fordulunk, a
melyek az emberi természet mély elvein
alapulván, minden korszakban örök érvénynyel birnak. Minden esetre az irodalom
jelen terjedelme azt az egyetemies irányt
mutatja, a melyről szóltam.
Az irodalomra tett észrevételeket kiterjeszthetjük a szépmüvészetek^ is. Ebben is
az egyetemességre való törekvést látjuk.
Azt mondják, hogy a nagy müvészek szelleme kihalt; hanem az ő müveik iránti lelkesedés terjed. A metszés tökéletesítése és
az öntés feltalálása következtében a nagy
müvészek szelleme mindenhová elhatol.
Eszmeszüleményeik nincsenek többé egy
kép- vagy szobortár szük falai közé zárva,
a hová csak kevesen juthatnak be, hanem hazáinkban is feltalálhatók, s milliókat gyönyörködtetnek. Császárok, pápák és
főnemesek szemei és termei számára szánt
müvek a szerény lakokban is képviselve

vannak, és a szegény gyermekében is öntu- •sértése; ennek alapja az örök igazság. A lédatra ébresztik a tehetséget. A rajzolás mes- lek fejlődésre és gyarapodásra van teremtve;
tersége, imely a legtöbb szépmüvészet alap- természet elleni bün azt tudatlanságra kárjául szolgál, egy ágát teszi a köznevelésnek, hoztatni. Az értelem isteni adománya magaés tanittatik iskolákban, a melyek minden sabb czélokért volt adva az embernek, mint
osztálybeli gyermekeknek nyitva vannak. csupán a testi munkálkodásra, mint azért,
Ez a megjegyzés korunk legjellemzőbb hogy az emberek favágók, vizhordók, száns annak egyetemességre törő irányát leg- tóvetők vagy szolgák legyenek. Minden igy
inkább bizonyitó tényre emlékeztet, t. i. a felruházott teremtménynek meg kell ismernevelés folytonos terjedésére. E még kevéssé kednie Istennel és ennek müveivel, és az
ismert, mindazáltal legnagyobb müvészet életben reá néző kötelességeknek bölcsen és
biztos fejlődésben van, mivel ennek elvei és hiven eleget kell tennie. E szerint midőn
hova-tovább mindinkább nyomoztatnak az látjuk, hogy a sokaság ismeretek, értelmi
emberi természetben; és hatalmasan terjed tevékenység, s több mint pusztán az állati
az az igazság, hogy a neveléshez minden élet szükségei után szomjuhozni kezd, akembernek joga van. Következőleg a nevelés kor bizonyos, hogy az ember a maga renvalamennyi nemzet müve lön. Európának deltetését felfogta, s ha ez az ösztön egyszer
még kényuralmi kormányai is iskolákat életre kapott a társadalomban, addig meg
nyitnak különbség nélkül a gyermekeknek; nem állapodik, a mig birtokába nem juttatja
és nemcsak az irás és olvasás elemei, hanem az emberiségnek azon eszközöket, a melyek
zene és rajz is taníttatnak, és a jövő haladás által kiki értelmi miveltségét létesítheti.
alapja le van téve a történelem, földrajz és Ez az a forradalom, a melyre törekszünk
természettudományok tanításában. A nép és a mely nélkül minden külső politikai
nevelésével a legnagyobb lelkek foglal- változások gyermek-játékok, a társadalomra
hagyván a még teendő nagy munka bevégkoznak.
zését.
Az államok jövedelmei nem a kevesekEddig korunkat értelmi szempontból
nek szükséges egyetemek, hanem a köziskolák számára fordittatnak. Kétségkivül vettem vizsgálat alá. Ha most a vallási
sokat kell még tenni, főleg a tanítókat a tár- mozgalmakat tekintjük, ezekben is az egyesadalomban uj rangra kell emelni; de e te- temességre törő irányzatot látjuk. Az emkintetben is megindult a forradalom, és az berek mindinkább kezdik átlátni, hogy a
ifjuság vezetőit az emberiség legnagyobb vallásos igazságok kinek-kinek jogkörébe
tartoznak; hogy az sem egyesekre, sem tesjóltevői gyanánt kezdjük nézni.
Azt hivém, hogy e pontra nézve bevé- tületekre, sem papra, sem hallgatóra, sem
geztem észrevételeimet; de az egyetemes tudósra, vagy tudatlanra nincs reábizva,
értelmi tevékenységre mutató irányzatnak hogy tetszése szerint osztogassa másokegy más jele ötlött eszembe, a mely szintén nak, vagy visszavegye ; hanem minden emméltó a megjegyzésre. A nyilvános beszéd- bernek magának kell azt a maga számára
tartás iránti közönséges hajlamot értem. kikeresni; hogy minden embernek maHa hitelt adhatunk hírlapjainknak, mi szó- gának kell valamint szemeivel, ugy leinok nemzet vagyunk. Minden gyülésben kével is vizsgálódni, és hogy az Isten
ékes beszédek tartatnak. A vitatkozásokban világosító szent lelke mindenkinek egyforminden állásu ember részt vesz. Kétségki- mán van igérve, valaki csak őszintén és bivül több a szó, mint a lényeg azokban • a zalommal keresi az igazságot. A szabad
beszédekben, a melyeket különböző gyűlé- vizsgálódás joga kezd mindenik keresztyén
seinkben elhangoztatunk. De azt hiszem, felekezet tanításaiban hangot kapni. Minsenki sem vehet részt nyilvános gyűléseink- denikben a tekintély helyébe a józan okosben a nélkül, hogy meg ne lepje a kifejezési ság és meggyőződés elve lép. Minden állásu
erö és helyesség oly egyének részéröl,akik és rangu emberektől megvárjuk, hogy maállásuknál fogva nagyon tökélytelen mivelt- guk fontolják meg és állitsák meg magukra
ségre tehettek szert. Ezen értelmi gyakor- nézve a vallás legfőbb igazságait.
Ezen egyetemességi irányt látjuk abban
lottságot, a mely már-már nemzeti jelvénya
türelmességben,
a mely korunkat a multnyé lett, nem kell kevésre becsülni. A beszéd
tal
összehasonlítva,
jellemzi. Az emberek,
nem mindig csak köntöse a gondolatnak, a
átalában
véve,
nem
képesek
ma ragaszkodni
mint állitják, hanem maga a gondolat. A beszéd az az értelemnek, a mik az izmok a ahhoz a gondolathoz, hogy az ö kicsiny egyházukban van a földön minden igazság betestnek.
A lélek szavak által müködik és erősödik. zárva. A vallást mind kevésbbé tekintik az
A mig a nyelv nem rendezi a gondolatokat, emberek névnek, formának, hitezikkelynek,
nem egyéb az egy chaosnál. A gondolatokat egyháznak, mint inkább a Krisztus szelletisztán és szabatosan kifejteni, az értelmi mének, mely minden felekezeti forma meltehetség legnagyobb bizonyítéka. Ennél- lett müködhetik. Igaz, hogy sok türelmetfogva a növekvő értelmességnek nem cse- lenség van most is; a választófalak még
kély jele, ha egy nép annyira kimivelte nem döntettek le; de kevés kivétellel, azok
kifejezésbeli erejét, hogy beszéd által is ké- most már még sem érnek a felhőkig. Sok
pes a tömegre hatást gyakorolni. Ebben a eltünt közülök és az emberek, a kiket elvánépies intézményeknek megbecsülhetlen té- lasztottak, kezet szoríthatnak, szót válthatnyezőjét birjuk. Beszédek által nagy gon- nak egymással és mint testvérek tekint
dolatokat ismertetünk meg az egész néppel hetik egymást.
és felébresztjük a tömegben a vágyat ezen
De hátra van még egy erősebb vonás.
gondolatokat vita alá venni. Van ugyan Korunk egyik megkülönböztető vonása:
ebben erkölcsi veszély is; de mégis nagy tisztább és elevenebb ismerete azon igazságösztön az átalános értelmi működésre. íly nak, hogy azon egyetemes, részre nem hajló
iskolákban formálódik leginkább a nép ér- szeretet, a mely Istennek dicsőségét teszi,
telme. A közérdekü események inkább hat- a keresztyén vallásnak is jellemző szelleme
nak reánk, mint a formaszerinti tanítás, és és dicsősége. Ennek köszönhetjük azon phiezek által lehet a polgárosult világot mind- lantropia] és vallásos törekvések kiterjedéinkább rászoktatni a gondolkozásra.
sét, mely felül áll minden eddigi tapasztaEszerint korunk értelmi mozgalmaiban latainkon. Nem tudom megmondani, hogy
a
z egyetemességre czélzó irányt ismerjük átalában mennyivel vagyunk most jobbak,
fel, és ennek megszűnés nélkül kell folynia. mint ezelött; de hogy a jótékonyság szelleme
Ez nem valami véletlen esemény, vagy ki- nagyobb terjedelmet vett, különböző alamagyarázhatlan tény, vagy a természet meg- kokban és távolabb kihat, ezt tagadni nem

lehet. Nevezzétek ezt hiúságnak, rajongás- '
nak, vagy akármi egyébnek, de a tény még
is ténynek marad, és korunk egyetemességre törő irányát mutatja. A jótékonyság most szervezi a maga hadi erőit.
Nagyszerü társulatok alakulnak országokon át azon roszak megtörésére, a
miket magános ember le nem küzdhet. Alig
van oly rosz, a minek ellenszeréről az emberek ne gondolkoznának. A társulatok a
vaknak látást, a süketnek hallást adnak és
még nagyobb csudákat is tesznek; azaz:
ugyanazon ismereteket, a melyeket eddig
csak azok szerezhettek meg, a kiknek szemeik és füleik voltak a látásra és hallásra,
most a szerencsétlen vakokkal és süketekkel is igyekeznek különböző eszközök által
megszereztetni. A jótékonyság egy emberről
sem felejtkezik meg, bármily sorsú legyen
is az. A börtönbe is reménynyel nyit be, és
a büntetést szeliditni igyekszik az által,
hogy a börtönt is javító intézetté teszi.
Figyelmet fordit a rabszolgára, ügyét öszszeköttetésbe hozza Istennel és emberrel,
megismeri benne a testvért, tisztelettel viseltetik emberi jogai iránt, s nem mint kegyelmet, hanem mint jogot követeli számára
azt a szabadságot, mely nélkül az emberiség
elveszti méltóságát és Istennek gyermeke
hitvány portékává vagy vadállattá válik. A
mi több, a jótékonyság minden országon és
Oczeánon tulterjed. Jótékonyságunk a föld
utolsó határáig megy; a pogány népek vadonjait szép virányokká alakitja át, s a
mindent felölelő hit és szeretet karjaiba füz
minden népeket. Eszerint korunk vallásos
mozgalmaiban is azon egyetemes terjeszkedési irányt ismerjük fel, a melyet egyik jellemző vonásnak álliték lenni.
Engedjék meg önök, hogy ezt az irányt
röviden felmutassam az államéletben is, a
hol ez nyilván kitünik. Mire törekszik most
a polgárosodott világ? Népszerü intézményekre, vagy a mi ezzel egyértelmü, arra,
hogy a népnek, az emberek nagy tömegének
befolyást szerezzen a közdolgokra. Nem
sokkal ezelőtt a nép, mint hatalom, még
egészen ismeretlen volt az államban. Most
minden hatalom ennek kezeibe kezd jutni.
Még államokban is, a hol intézmények által
nem munkálhat, a nép a közvélemény által
befolyást gyakorol. Az értelmiség nagy erö,
és azon arányban, a mint a nép értelmisége
fejlödik, a világ vezetése az Ő kezébe jut. A
királyok és nemesek hova tovább mind kevesebb helyet foglalnak el a történelemben,
s oda azon emberek nevei iratnak be kitörölhetlenül, kik az udvarok és czimek csillámai közt egyszer el valának veszve. A
történelem egykor nem tudott semmit a sokaság létéről, kivéve a mikor a csatamezőkön összegyűjtötték őket, hogy uraik
dicsőségére lekaszabolják és lelöjjék. Most
előtérbe kezdenek nyomulni. Most tudjuk, hogy a kormány miért van: nem a kor-,
mányzó dicsőségeért, nem is azért, hogy
egynehány embernek fényt és élvezetet
nyujtson, hanem azért, hogy mindenkinek
jogait és jólétét megvédje és biztosítsa. Ezelött a kormány egyedárusság volt, a melyet
az illetők Istentől kizárólag reájok bizott s
Isten nevében átvett örökségnek tekintettek. Most a hivatal és méltóság köztulajdonnak nyilváníttatnak, és a népeket lázas
izgatottságban tartja a pályázók sokasága,
kik a közdolgok vitelére igényt tartanak.
Ezelött a kormányoknak nem volt magasabb
czéljok, mint hogy a vagyont egynehány
ember kezében összpontosítsák s a független
urak és alárendeltjeik közötti viszonyt megszilárdítsák. Most minden törekvésökoda ;
irányul, hogy kinek-kinek módot n t s a
nak vagyonszerzésre és arra, hogy a
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szerencséjét minden ember megalapíthassa.
Ilyen az állami élet áramlata jelen korunkban. Erre sokan bús elöérzettel néznek,
mint egy rontó vizárra, mások üdvözlik,'
mint termékenyitö folyamot. De egy dologban mind a két rész megegyezik, hogy
legyen az rontó vagy áldásos ár, de a hatalmas folyam bizonyosan megvan, hullámzik és annak nem lehet gátat vetni, és mint
korunk más mozgalmaiban, ugy a politikaiban is az egyetemességi és kiterjedési
törekvést mutatja.
(Vége követk.)

Egy bomba hatása.
A jelen évet a legszomorubb lapok fogják
megörökiteni Páris emlékkönyvében. Gyászosabb
emlékezetű uj-évet soha sem ért Francziaország-,
mondhatnók az egész czivilizált világ fővárosa.
Január 5-kén kezdek elárasztani pusztitó záporaikkal a szabadság fölszentelt szülőhelyét ama

zatot végig horzsolva neki ment a szembelevő
falnak és azt a ruhaszekrény fölött szintén erősen
megrongálta; innen ismét a szoba téglapadozatára
pattanva, melyen a szétrobbant bomba forgácsai
három lyukat ütöttek, az alsó emeleti szobába
rontott át. Az összetört butorok, ágyak, székek,
asztal — szóval a szoba egész belseje nagyon is
elárulja a robbanás iszonyu hatását; az ágynemük
egy része hamuvá égett.Hogy vajjon e szoba lakói
otthon voltak-e, mikor a bomba megérkezett, s
vajjon éjjel jött-e az vagy nappal? — tudni nem
lehet; hanem annyi bizonyos, hogy e kegyetlen
bombázás alatt igen sokan ölettek meg; a sebesültek száma még többre megy.
Sokan, kiknek nem volt módjok vagy alkalmuk biztosabb városnegyedekbe költözni, a pinezékben kerestek menhelyet, és elfeledve, hogy a
rájok omló épület könnyen élve temetheti el őket,
bútoraikat s értékesebb holmijaikat is oda szállitották, s a mennyire ilyen körülmények engedhetek, a lehető legkényelmesebben igyekeztek ott
elhelyezkedni. Ágyak, székek, asztalok, élelmi
szerek s a még megmaradt háziállatok — egy
Iszóval minden a legfestőibb rendetlenségben volt

A német császárság kikiáltása Versaillesban.
Németország uj császárja a porosz országgyülés felső és alsó házához intézett leiratában
kijelenté, hogy engedve a német fejdelmek és szabad városok kérelmének, a császári méltóságot,
mely már 60 év óta áll betöltetlenül, kész elfoadni. És valóban cz üresedés majdnem 66 és fél
vig tartott, mert 1804. augusztusában II. Ferencz
német császár, I. Napoleon által kegyetlen vereségeket szenvedve, czimét letette és „Ausztria
császára" czimét vette föl és ez időtől fogva megszünt létezni a német császárság. Mikor tehát az
első franczia császárság megalapittatott, akkor
lett vége a régi német császárságnak, és most, midőn a második franczia császárság eltöröltetett,
az egykori német császárság is ujból föléledett.
Még pedig föléledett nem a nép akaratából és kivánatára, hanem nehány apró fejdelem és egy
diadalittas praetorianus hadsereg közreműködése
folytán, ugy hogy az öreg Vilmosnak császárrá
lett kikiáltatása semmiben sem különbözik
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kedvencz papja. Az oltártól jobbra katonai énekes zenekarok álltak, balra pedig a különböző ezredek küldöttjei a vaskereszt rendjelével diszitve.
Tizenkét órakor megérkezett a király egy egész
csapat nagyfejdelemtől , herczegtől, gróftól és
tábornoktól kisértetve; Weimar, Baden, Bajor-,
Szászország és Würtemberg képviselve voltak. A
koroDaherczeg, a király testvérei, Bismarck gróf
Landwehr egyenruhájában és Moltke tábornok
szintén ott voltak a király kiséretében.
A király az oltárral szemben foglalt helyet;
ezalatt a karok énekeltek. Azután ima és fölszentelési beszéd következett, melyet Rügger tartott.
A király feje fölött függött XIV. Lajos arczképe
e fölirattal: „Le roi gouverne d.e lui-méme!" A
pap beszéde után litánia következett sokrendbeli
karénekekkel. Ezután a király az oltár lépcsőiről
rövid beszédet tartott s megparancsolá a kanczellárnak, hogy olvassa föl a német nemzethez intézett proklamáczióját. Bismarck gróf csengő han-

összecsődült ember előtt. Azért tették ezt, hogy
a vállalat tudományos czélja iránt átalános érdekeltséget ébre3zszenek, s egyuttal a vállalat élén
álló bizottság részére is a léggömb megtöltésének
költségeit megtakaritsák. — Harminczban azon
utazások közül, melyek e pontról inditattak, Glaisher is részt vett. Az eredmény nem volt érdektelen; kiderült ama nézet téves volta, mintha a
magasabb légrégiókban absolut szárazság uralkodnék, sőt inkább a száraz és nedves légrétegek
egymást váltogatják, de persze oly rendben, melynek phisikai törvényeit még ezután kell fölfedezni.
Kiderült továbbá az is, hogy a melegség apadása
a magasban nem rendszeres és szabályszerü. Egyik
légi utban (1864. január 12.) pedig egész 1300
méterig mindig növekedett a melegség, s csak itt
kezdődött a hőmérséklet apadni. Azon meleg légáramlatot, melyet Glaisher fölfedezett, minden
léghajós észlelte; mintegy 2000 lábnyi függőleges
terjedelemben jön délnyugot felől, s mijdnem'

nyéknek, hogy épen ezen a léghajózásra alkalmas
területen lakik egy oly nép, mely nagy mértékben
lelkesedik a léghajózás iránt. Erre egy példát
fogunk a következőkben elbeszélni.
Az 1858. év nyarán egy 16 éves tanuló
Flammarion C. őgyelgett a párisi növénykertben.
Egykedvűn ballagott föl-alá a csendes déli órában, midőn egy léghajót lát feje fölött, közel a
földhöz elvonulni. Oly közel volt, hogy a légi
utazókat meg tudá különböztetni egymástól a
csolnakban, s beszedőket is hallá. Az ég a maga
legtisztább kékjében ragyogott, s a léghajó zajtalanul haladt láthatatlan utján. A fiatal tanuló
mindent adott volna érte, ha ő most a csolnakban
lehetne, s sokáig nem ábrándozott egyébről, mint
csupán léghajózásról. Utoljára mégis csak visszatért csillagászati tanulmányaihoz; de egyik napon
ismét teljes erővel fölgerjedtek vágyai a titokteljes
légi ut iránt, s nemsokára egyikévé lőn Francziaország legtekintélyesebb tudományos lég-hajósainak.

ama

Egy bomba hatása egy párisi ház padlás-szobájában,
borzasztó vészfellegek, melyek négy hosszu hónapon át oly fenyegető sötétséggel gyülöngtek össze
körülötte és fölötte. 1814-ben e borzasztó lövegekből tizedrésznyire sem volt szükség, hogy a
megrémült párisiakat megadásra birják, mig az
idén a perczenként ezrével és tízezrével hulló
gyilkoló és romboló villámok is nem hogy megfélemlítették volna, de sőt még inkább elkeserítették, föllelkesítették s felbőszítették a város
hősies lakosságát. De a mire a dölyfös hóditó tűzokádó ágyúi nem voltak képesek, megtevé azt
egy nagyobb, egy kérlelhetetlenebb ellenség — az
éhség. Páris elesett, megadta magát; de bukásában is több dicsőség, több rokonszenv kiséri, mint
a győzőt, ki bombáztatása által méltán kiérdemelte
magának az „ujkori Herostratus" nevét.
Pedig hogy mennyi veszteséget és minő halálfélelmeket kellett kiállniok az ostromlott város
lakóinak, erről mellékelt rajzunk is elég tiszta
fogalmat nyujthat olvasóinknak. És ilyen jelenetek a bombáztatás alatt naponként ezrével fordultak elő! Képünk egy padlás-szobát mutat,
melybe az ellenséges bomba a ház falát keresztül
törve hatolt be jobb kéz felől, teljosen összerombolván a szobának emez oldalát; ezután a pado-

e pinezékben össze-vissza rendezve, s hogy a föld- császárválasztásoktól, melyeket a hanyatlásnak
alatti életet annál kellemesebbé — illetőleg tür- indult római birodalom utolsó évtizedeiben a fékhetőbbé tegyék, a nagyobb pinezékben, hova több telen szabadosságot kedvelő zsoldos hadsergek
család vonta meg magát, az étkezés is közköltsé- véghez vittek. Hiába igyekeznek az uj német
gen és közös asztalnál történt. A pincze közepére birodalom lapjai ugy tüntetni föl a dolgot, mintha
nagy tüzeket raktak (mig volt miből), melyeknek e „világra szóló nagy esemény" a népben is átasürün gomolygó füstfelhői csak ugy omlettek ki lános lelkesültséget keltett volna. Hiszen láthata járdákkal egy színvonalban fekvő pinczeabla- juk, hogy az egész császári komédia csakis a fejdelkokból. E szokatlan füstfelhők valóban meglepő mek, a szolgalelkü „szabad" városok és ahadsereg
kinézést kölcsönöztek Páris utczáinak, melyek műve volt, s a legmagasabb osászári távirat a népet
egészen a lappok földalatti Likaira emlékeztet- még csak megemliteni sem tartja méltónak.
tek, mert szigoru télben a lappok is a föld alá
Jan. 18-án, mikor Vilmos császárrá kiadatábujnak a hideg ellen. Egy házon — irja egy sának szertartása végbement, nagyszerü katonai
angol hadi levelező — e sajátságos föliratot olva- szemle volt Versaillesban. A „Tükörcsarnok"-ot
sám egy kis papiron a pinczeablak fölé ragasztva: (Galerié des Glaces) fényesen földiszitették, a
„Ne féljetek a tűztől, ha e füstöt látjátok; csak harmadik hadsereg minden ezredét küldöttek képföldalatti kemenezénk füstje az!"
viselték s a bajor ezredek is elküldték szineikot.
Lehet, hogy eddig nem épen ok nélkül vá- A lobogók félkörben olyan sorral voltak földolták a párisiakat gondatlansággal, könnyelmü- állitva, a melyben illető ezredeik Páris körül feséggel és a bonibasztok kedvelésével, de most már küdtek, a tisztelethely aLandwehrekéinek engedannál nagyobb dicsőséget érdemelt ki magának e tetvén át s ezek körül, egy emelkedettebb állvánép, mely ily nélkülözéseket is képes volt kiállani, ! nyon, a testőr csapatok foglaltak helyet. A csarnokt
zugás és elégedetlenség nélkül, sőt többnyire nak a parkkal átellenben levő oldalán oltár volemelve és e körül álltak a tábori lelkészek, a kiy
megszokott jó kedélyével és vidámságával.
közt legfeltűnőbb volt Rüggor káplán, a királk

A német császárság kikiáltása Versaillesban.
gon olvasá föl a király szózatát, mire a badeni
nagyherczeg előlépve igy kiáltott fel: „Éljen ő
felsége Vilmos német császár!" A gyülekezet
hangos „éljen!" kiáltásokba tört ki, a császár a
koronaherczeget háromszor megölelte, a német
fejdelmok lerakták hódolatukat uj védurok lábaihoz
3 a szertartásnak vége lett. A császár este nagy
lakomát adott, melyre a német fejdelmek mind
hivatalosak voltak. — És a német nemzet? —
kedves halottait gyászolta oda haza és nem volt
kedve jubilálni a nagy esemény fölött.
S. L.

Utazások és kalandok a léghajón.
(Vége.;

A legutóbbi angol léghajózások majdnem azt
mutatták, mintha vissza akarnának térni a közönség mulat tatásának régi álláspontjára. A kristálypalotából inditák ki ez utazásokat ezernyi

ugyanazon irányt követi, melyet az öböl-folyamáramlata. Nem e légáramlat eszközli ereszben Anglia langyos téli hőmérsékletét, melyet eddig egyedül az öböl-folyam áramlatának tulajdonítottak?
Az Angliában eszközölt légutazások azon
nagy hátrányban szenvednek, mely a szárazföld
csekély kiterjedéséből származik. A léggömböt a
szél nagyon gyorsan hajtja tova, s egy óra alatt
18—30 angal mérföld utat tesz. Ha vihar támad,
e gyorsaság 80 mfdet is meghalad. Bármily gyors
legyen is a mozgás, a léghajós nem veszi azt észre*
hacsak időről időre a föld felett lebegő felhőrétegen alul nem bocsátkozik magát tájéko andó. Ezt
szükségkép meg kell tennie, ha nem akar a sik
tengerre kiüzetni; de mindannyiszor legalább félórai időt veszt, s hogy a ballont a lejebb szállásra
birja, tetemes gázmonnyiséget kell kibocsátnia.
Ez okból a kontinens kiterjedt száraz földtömege
sokkal alkalmasabb a léghajózásra, mint a kisterjedelmű Anglia. Szerencsés találkozása a körülmé-

Első léghajózásának elbeszélését egy érdekes
értekezéssel nyitja meg Flammarion. „Meglepett,
— ugymond — mily nagy különbség van az astronomia és meteorológia között. Hát nöm nevezetes
dolog-e, hogy az astronomia! ismeretek már anynyira haladtak, miszerint képesek vagyunk ma
kiszámítani, mely nap- és holdfogytkozások fognak
egy évszázad, egy évezred mulva bekövetkezni;
melyik csillag — egy bizonyos időben az égbolt
melyik pontján fog látható lenni; — mig ellenben
még nem vagyunk képesek megmondani, hogy
milyen idő lesz holnap? Igaz, hogy a tudományok
története azt tanúsítja, hogy légkörünk tanulmányozására soha sem fordítottak az emberek akkora
figyelmet, a minőt fordítottak az astronomiai tüneményekre évszázadok hosszu során át. Nemcsak
hogy a légkör tanulmányozását nem üzték soha
oly kimeritőleg, mint a hogy megérdemelte volna;
— hanem a légkörnek a léghajó általi egyenes.
alapos kiismerésére és kikutatásár-a is oiy **
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tudós vállalkozott, miszerint azon gondolatra kell sövényeken keresztül. Most szántóföldek fölé ju- dozatokkal fogja támogatni. A utazás szerencsésen
jönnünk, hogy ez urak nem merték életöket a tottak s kivetek a horgot, mely mély barázdákat ütött ki, habár jelentékenyebb események és taléghajúra bizni. Ez alaptalan aggálylyal egyéb- szántott s nagy földdarabokat szórt jobbra-balra. pasztalatok nélkül. A financziális eredmény azoniránt gyakran találkozunk. Egy franczia tábor- De a gömb csak repült tovább. A szellentyü zsi- ban kedvezőtlen volt. A kiadás 4000 frankkal
nagy is,kinek az ellenséges ágyu-ütegekéscsataso- nege feloldódzott, s Duruof föl ment a léggömbbe, haladta mög a bevételeket.
rok semmi szivdobogást sem okoztak, gyakran nyi- hogy azt rendbe hozza. A kritikus pillanat közelAz „Északi sark" a legnagyobb léghajó, melatkozott ugy előttem, hogy egy császárságért gett. „Lehajoltam, — beszéli Tissandier — hogy lyet ez ideig építettek, 10,500 köb-meter gázt
sem hagyná magát a léghajóval fölröpittetni." a palaczkokat megerősítsem, melyek valamely erős képes befogadni, s összes sulya 9000 vámfontot
(Gambetta nem igy gondolkozott!)
ütődés bekövetkeztében eltörhettek s gonosz se- tesz. Az iszonyu nagyság csak előnyére van. KüA franczia léghajózás tudományos czéljára beket ejthettek volna rajtunk. Egyszerre csak egy lönös! Eddig az a nézet uralkodott, hogy a legnézve Arago egy programmot állitott fől. A kuta- recscsenést hallok, melyet e kiáltás követett: „a nagyobb léghajók a legveszélyesebbek, pedig az
tásoknak és észleletéinek szerinte mindenekelőtt léggömb szétpattant!" A Neptun kinyilt, össze- ellenkező áll. Nem szükség valaminagy geometráa következőkre kell kiterjedniük: a légrétegek zsugorodott, s egy rövid másodpercz alatt nem volt nak lennünk, hogy belássuk, miszerint egy golyóhőmérsékletére, légkörünk villanyosságára, vize- egyéb mint egy selyemfoszlányoktól körüllobogott nál a fölület az anyagtartalommal nem növekszik
nyősségére s vegytani összetételeire különféle ma- abroncs. Duruof eltünt, s nekünk a léggömb fe- egyenes arányban. Ha egy golyó átmérőjét meggasságokban; továbbá a földmngnctizmusra, a fel- jünkre esett; porfelhőbe voltunk burkolva. Mindez kétszerezzük, akkor megnyolezszoroztuk anyaghők alakjára, az égbolt színére, a világosság és a egy fél percz alatt történt, ugy hogy nem is volt tartalmát, mig fölülttét csak megnégyszereztük.
hang törvényeire, a nap kisugárzására, a csillagok időnk félni vagy megijedni. Egyszer csak Duruof Egy nagy léggömb e szerint a szélnek aránylag
ragyogására stb. Flammorion e kérdések körüli kiáltását hallók: „De jöjjenek hát ki már!" — csekélyebb fölületet szeg ellen, mint egy kicsiny,
észleleteit monográfiákban rakta le, s az összes Fölemeltük a teritőt, mely bennünket betakart s de anyagtartalma erősebb ellenállást fejt ki, s
eredményt egy emlékiratba foglalta össze, melyet körül néztünk.
emelkedő ereje nagyobb.
a tudományok akadémiájához nyujtott be.
Ennek fölismerése s haszonra fordítása egyike
„A nap tisztán sütött; körülünk zöld volt
Flammarion a maga első légi útjait az aeros- minden; a szél csillapult. Akaratlanul is nevet- az ujabb vivmányoknak, melyeket a léghajózás
tatikus társaság megbizásából tette. A császári nünk kellett, oly helyzetben látva magunkat, mely körül nyertünk.
Kiss Elek.
család minisztere azon kitünő léggömböt adá ren- ránk nézve egészen váratlan s érthetlen volt.
delkezésére, melyet U I . Napoleon az olasz háboru Midőn a környéket átkutattuk, miben a horogelőtt épittetett hadászati czélokra. A franczia nem- kötél volt útmutatónk, akkor jöttünk tisztába
Adomák és jellemvonások a skót
zet háborújában egy alkalommal már vezényelt mindennel, s tudtuk meg, mi történt velünk. Minéletből.
egy léghajó hadsereget, s a tíeurus-i csatában a den igen természetesen történt. A horog, a mint
hadsereg fölött lebegve s köteleken tartatva, ki- tova siklott a földön, egy kutfélo lyukba esett,
— Dean Kamsay könyve. —
kémlelte az osztrákok mozdulatait s jelezte azokat. mely kővel volt kirakva. E kövek közé furta be
(Folytatás.)
I I I . Napoleon léghajója azonban nem jött haszná- magát a horog, s megakadt benne mozdulatlanul.
latba, mert csak a solferinoi csata után érkezett A kötél ugy ki volt feszülve, mintegy vasdorong,
A skót, mint nagyon bibliás nép, szereti a
meg a hadsereghez. Kettős selyemből készitve s s elzárta a szellentyüt. A gáz nem ömölhetvén ki, biblia szavait sokszor tréfásan is alkalmazni. Egy
800 köbméter gázt befogadhatólag, a rettenthetlen a léggömb pedig az orkán által összenyomatván, gyárosnak állandóan sok baja volt egyik munkáFlammarionnak a legjobb szolgálatot tehette. A szétpattant mint egy bomba. A szél azonban segi- sával, a ki igen vitatkozó természetü és rendesen
leghosszabb ut, melyet vele tett, Páristól Solin- tett rajtunk, mert a szétpattant léggömböt mint elégedetlen volt. Egyszer különösen követelvén
genig ment. Ez 550 kilométernyi távolságot 12 és egy vitorlát fölfujta, s igy tudtunk a horogkötél valamit, a mit ura jogtalannak és megadhatlannak
félóra alatt tette meg.
által vonva a földre csöndesen leereszkedni."
tartott, végre az ember savanyu mosolylyal eDgeFlammarion mellett ujabb időben Nadar,
Műkedvelők is — férfi és nőnemből egyiránt, dett, hozzá tevén: „Ön, uram, semmivel sem
Fonvielle, és Tissandier tették magukat léghajó- — gyakran tettek ily légi kirándulásokat. A je- jobb Pharaónál, ki kényszerité a szegény népet,
zásukkal híressé. Azon nehézségek közt, melyek- lentkező férfiak közül sokan az utolsó pillanatban hogy szalma nélkül készítsen vályogot." „Legyen,
kel e férfiaknak küzdeniök kellett, a pénzkérdés visszaléptek; hölgyeknél ez még nem fordult elő. Sanders, — viszonzá nyugodtan az ur — ha abnem a legcsekélyebb volt. Költségkímélés tekin- Murát hg például az indulás előtti utolsó pillanat- ban az egy tekintetben nem vagyok is jobb Phatetéből a léghajózásokat intéző társaság csak kisebb ban megemlékezvén rendkivüli testi terjedelmes- raónál, de jobb vagyok egy más tekintetben,
utazásokat tervezett. Az 1867. junius 23-diki lég- ségéről, a földön maradt; mig neje bátran lépett mert nem foglak gátolni abban, hogy elvándorolj
hajózás csak egy kis kirándulásnak tekinthető, a csolnakba. Eugénia császárné szintén ily nagy a pusztaságba, mihelyest neked tetszik."
melyet mindazáltal, komikus kimenetele miatt rettenthetlenséget tanusitott; rokona Napoleon hg
Dr. Scott, carlukei pap, igen kedves, szívéérdemesnek tartunk elbeszélni. Az utazók, kiknek nem lépett ugyan vissza , hanem az egész utazás lyes finom ember volt, mindenütt ott levén nagy
vezére Nadar volt, egy „második hannoverai utra" alatt mindig guggolt, s igy semmit sem látott.
parókájával és nádpálczájával kezében, s volt egy
számitottak, a minőt kevéssel előbb Nadar tett a
Egy „rab", azaz: egy köteleken tartott lég- szives vagy lekötelező szava mindenkihez. Épen
maga és társai nagy veszedelme közí/s a léggömb- gömbön utaztak e főrangu egyének, amely oly ma- esketési végzett gyülekezetének egyik családjánál,
nek és csónaknak érzékeny hátrányára, valamint gasra emelkedett, amennyire a kötelek engedték. részt vett a vendégségben, s megvárta, mig a fiaegy sereg háztetőnek, sövénynek és távirda dré- Éjjel az utazás több élvezetet nyujtott, mint talok a tánezban kímelegesznek. Már azelőtt rövid
toknak is Hannoverában és Westfaliában. De alig nappal; 300 méternyire lebegve Páris fölött, látni idővel egy kis töredék felekezet szakadt ki gyüleemelkedtek fől, s még hallani vélték a bámulok lehetett az utczák, boulevardok és quai-k hosszu kezetéből, de a kiket ő számba se vett soha, s
tetszés kiáltásait a Mars-mezőről, midőn nagy légszesz-lángvonalait. Az utolsó világkiállitás al- átalában semmi élességgel nem viseltetett irántok.
csudálkozásukra látják, hogy Nadar meghúzza a kalmával történt a ,,rab"-nak e fölemelkedése, és |*A felekezet egyik kolomposa jelen volt a lakodalszollentyü zsinegét, s a gázt kihagyja ömleni. hogy a földön maradt idegeneknek legyen bámulni mon, s kötelességének érezte, hogy a papot kérdőre
Nagy sebességgel közelednek a földhöz és Clioissy valójuk, a léghajóból többször elektrikus lángokat vonja, mi okon szentesit jelenlétével egy ily bünös
le lloi mellett kivetik a horgonyt. Az első tárgy, bocsátottak ki. A „rab" e kivilágításnál ugy vette élvezetet, mint a táncz. ,„Nos, lelkész, mit gondol
melyben az megkapaszkodott, egy gyümölcsfa áoa ki magát, mint egy meteor, s mondják hogy a ön erről a tánczról?" „Én bizony, János — felelé
volt, melyet mint egy szalmakévét összegöngyöli- Champs-Elysées- en sétálók eleinte csakugyan egy a lelkész kedélyesen — azt gondolom, hogy az
tett, de a mely utoljára mégis segitett a léggöm- ilyen égi vendégnek is tartották.
igen kitünő testgyakorlat a fiatalok számára, sböt megállásra birni. A mezőn dolgozó parasztok
A párisi kiállitás alkalmával Bcrtani azt in- azt hiszem, ön is igy gondolkodik." „No én nem.
mind odaszaladtak. Ötven szolgálatra kész kéz ditványozta , hogy a Vezuv-krater közelében egy merném egészen azt mondani; én nöm látok erre
kapaszkodott a léggömb vitorláiba, s a csolnak ily „rab" léggömböt kellene tartani a vulkanikus semmi bizonyitékot a szent irásban." „Ugyan,
megtolt emberekkel, kik segiteni akartak a benn- tünemények folytonos szemmeltartása s tanulmá- János! csak nem felejtette el Dávidot ?" „Ah,
ülőknek. Most egy szélroham fölboritá a csónakot, nyozása végett. E terv azonban csak terv maradt; uram, Dávid! ha ezek ugy tánczolnának, a hogy
ugy hogy az leszakadt, s a parasztok mind egy- de a Cremorne Gardens-ban Londonban csakugyan Dávid tánozolt, az egészen más dolog volna."
másra estek. A szerepek felcserélődtek; a léghajó- épitettek egy ilyen léggömböt 37 méter magasságú „Szégyelje kond magát, János; hát azt akarná,
soknak kellett segítőiken segiteni.
s 12,000 méter gázt magába fogadható léghajó hogy ezek a fiatalok egy ingre vetkőzzenek."
De hasonlithatlanul veszélyesebb volt egy volt ezt, melyet a kötelek 600 méternyire engedEgyik igen eredeti papja volt a legközelebb
másik leszállás, mely Fonvielle és Tissandierrel tek fölemelkedni. 1869. máj. 3-án szállt föl először, mult időknek Mr. Dunlop, kiró még ma is sokan
történt. Ök a ,,Neptun"-ra ültek, melyet Duruof s a következő rapok egyikén a sajtó képviselői emlékeznek. Gyülekezete becsülte a lelkiismeretes,
vezényelt. Ámbár a léggömb nem valami rendki- derekas reggelit csaptak annak csolnakában. Máj. szeretetteljes papot. Eredetiségben és humorban
vüli magasra (2850 méter) ment, mégis érdekes 28-kán ismét egy fölszállásnak kellett volna tör- kevés ember mérkőzhetett vele. Temérdek adoma
észloletek tétettek. Leereszkedés közben beborult ténnie , de a gépész hanyagsága miatt a kötelek kering róla papi látogatásai alkalmából. Nagyon
az ég; átalános köd terültei, alant pedig sivitott összegomolyodtak s elmetélték egymást. Egy erősen meg volt győződve arról, hogy a munkás
a szél. Hirtelen füst és sziporka felhőben találták percz mulva a fölszabadult „rab" a felhők közi méltó a maga bérére, s alkalomszerülog nem
magukat. Ez egy gyárkémény volt, melynek sze- tünt el, s csak egy rövid pillanatig volt még lát- vonakodott czélzási tenni rá, hogy bizonyos apró
lepje tompa morajjal működött. Ismét hallatszott ható, mint egy fekete pont a levegőben. Kezdetben ajándékok milyen jól esnének mind neki, mind
a szél sivitása a fák között, s valami homályos az a hir volt, hogy 40 személy van a csolnakban, feleségének. Egy este, midőn nyájának a vidéken
sejtelem azt sugá a léghajósoknak, hogy föídro ! s mindnyáját elveszettnek hitték. Tulajdonkópen elszórt tagjait látogatta, egy majorsághoz érkeérkezésök nem lesz valami gyöngéd éskellemes. | pedig még egy személy sem ült be, de ha mind zett, a hol épen várták, hogy ott majd házi istenHamarjában megtették a szükséges intézkedéseket, , azon 40 személy benn ült volna is, még csak tiszteletet tart. A háziasszony gondolván, hogy
azaz: a törékeny eszközöket becsomagolták,ellen- j haja szála sem görbült volna meg egynek sem, ha egy kis üditő ozsonna jól fog neki esni, ajánlá,
ben a boros palaczkokat kéznél tárták, hogy azon csak a félelem és ijedéstől nem. A léggömb Zins- hogy előbb theázzanak, s csak azután fogjanak az
embereket, kik közé öket sorsuk vetendi, egy kis lownál, 20 órányira Londontól, magától leeresz- istentisztelethez. De Mr. Dunlop igy válaszolt:
8ziverősitővel segély nyújtásra annál könnyebben kedett a földre s ismét kézre kerittetett.
„Jobb szeretem azután venni a theát, ha munká|
1869. junius 27-ikén indult utra az „Északi mat már elvégeztem. Én majd elkezdem mindjárt,
rábírhassák.
Mintegy 60 méternyire voltak még a földtől, sark" nevü léghajó, mely nevét a Lambert-félo ön azért tegye tűzre a serpenyőt, s hagyja nyitva
s a gyeplő már majdnem a földet érinté, midőn északi sarki utazás tiszteletére kapta, s e hajó az ajtót, s mikor a sonkát majd sustorogni hallom,
Duruof kidobá a hajóknpesot, de sikertelenül, tiszta jövedelmét ama vállalat előmozdítására akar- akkor bevégzem a könyörgést." Máskor, épen
mert nem akadt meg semmiben, és a léggömb ták fordítani. Heinéitek, hogy egész Páris megfog ilyen látogatás alkalmával, a mig imádkoznék,
szédületes sebességgel nyargalt, réteken, iákon, jelenni, s Lambert nemzeti vállalatát gazdag ál- sajátságos hangok hallatszottak nagy rokkjának
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zsebéből, s a mint később kisült, azok egy félig
megfojtott kacsától eredtek, a melyet ajándékban
kapott, s melvnek nyakát folytonosan szorongatta,
nehogy sápogjon Más alkalommal, egy nehéz napi
munka után, theázás közben folytonosan dicsérte
a feltett sonkát, elmondva, hogy Mrs. Dunlop
még jobban szereti azt az eledelt, mint ő. A háziasszony szívélyesen felajánlá, hogy majd küldeni
fog egyet. „Oh ön rendkivül szives, igazán rendkivül; de nem terhelem a küldéssel, majd elviszem
lovamon magam előtt." (Az öreg rendesen lóháton
járt, s kis ponyját mindenütt ismerték már és
szerették a vidéken.) Midőn feltették a sonkát
egy zsákban, a zsák sehogy sem akart megállani,
mert egyik fele lefelé húzta. De az öreg ur feltaláló tehetsége egyszerre elmetszé a gordiusi
csomót. „Azt hiszem, asszonyom, egy sajt a zsák
másik végében igon jó egyensúlyozó lenne." Természetes, hogy egyszerre ott volt. Nem szerette
ha hivei a templomban aludtak, s éles szeme egyszerre fölismerte az alvót. Egy napon hirtelen
megállt predikácziójában, azután igy szólt: „Azt
hiszem, néhányan közületek igen sok porridge-ot")
ettek ma; mindjárt üljetek egyenest, vagy kimondom a neveteket!"

pártfogolja a művészetet, becsüli és jutalmazza a
tudományt, a szépet ^öntudatosan miveli az életben, kényelmet és elegancziát teremt maga körül.
Hadd tegyek ide egy jellomvonást saját
élményeimből. Ezelőtt pár hónappal, Erdélyben
utaztam. Gyulafehérvárról Szebenbe mentem postakocsin, s kellemes meglepetésemre az utazók
közt ogy öreg skótot is találtam. Megszólitám.
Egyszerü munkás ember, („a poor working man"
mint maga mondá,) a vasuti munkálatoknál volt
másodrendü felügyelőként alkalmazva. Háziját
már több mint tiz éve, hogy elhagyta; különböző
országokban dolgozott a vasut-épités körül; most
itt van nálunk, családostól, s a mint mondá, itt is
akar meghalni. El volt ragadtatva földünk termékenysége, gazdagsága által, s egész keserüséggel
mondá, hogy az oláhság mennyire nem érdemli a
földet, a melyen lakik, mert nem tud, nem szeret
dolgozni. „Oh ez pompás ország! — kiáltá fel —
s egy skót farmer hogy meg tudna itt gazdagodni!" Egy helyen meglehetős magas hágóhoz
ertünk, s kiszálltunk a kocsiból, hogy az könynyebben haladjon. Szép őszi, holdas este volt, s a
kocsi után ballagva, ujra beszélgetésbe eredtem
az öreggel. Jól esett neki, hogy anyanyelvén kibeszélheti magát itt az idegenek közt, s egy
olyannal, ki az ő szülötte földjén sem idegen.
Kérdeztem tőle, hogy érzi magát itt közöttünk?
„Elég jól, — mondá, — szegény munkás vagyok,
de, tudja ön, ha az ember becsületes, dolgozni
tud, és mások iránt udvarias, mindenütt megél,
és mindenütt megbecsülik." Igaza volt. Majd a
szép Edinburghot emlegettük, s a skót felföldet,
regényes halmaival, dámvadaival, emlékeivel; ,
egyszerü, becsületes népével. Az öreg egészen
fölmelogedett, s tüzesen hozzám fordulva kérdé:
„Ismerem-e az ő poétájukat Hobby Bttrns-öt?" S
azzal elkezelett szavalni néhányat versei közül.
Hát azt a versét ismerem-e: „A man is a man for
all that!" Egy nagy erkölcsi igazságot kifejező
verse Burnsnek, egyszerűt mint minden nagy
igazság, hogy az embert nem vagyon, nem születés, nem befolyás teszik, hanem ha férfias és
becsületes, azért ember, akárminő állapotban. Természetes, hogy ez ott a költészet minden szépségével és erejével van kifejezve, olyan erővel, mely
bevette magát a skót nép szivébe s az igazi népre
alakitólag és emelőleg hatott, mely elkísérte e
hónától elszakadt öreget idegenek közé, s az a
lelkében meg-megcsendülő sor, bajai közt, isten
tudja hányszor fölemelte,megvigasztalta! „A man

s fényesebbé tétele végett szivesen veszi Toldy
Ferencz minden tisztelőjének hozzájárulását.
A küldeményeket Arany László társasági
taghoz kérjük utasittatni (Pest, Magyar Földhitelintézet) a küldők, illetőleg résztvevők nevének, állásának és lakhelyének pontos kitételével,
hogy a Toldy-ünnepélyről kiadandó füzet szarnám
teljes és hibátlan jegyzéket állíthassunk össze. Ez
emlékfüzetot minden résztvevő megkapja, s kap
ezenkivül érmet is mindaz, kinek járuléka aegy-egy érem kiállítására esendő költséget födő?,,
mit azonban jelenleg nem lehet meghatározni.
Az ünnepély idejéről és soráról a hazai közönséget jó eleve értesiteni fogjuk.
Kelt Budapesten, 1871. márczius 6-án.
A Kisfaludy-társaság által a Toldy-ünnepély
rendezésével megbízottak:
Greguss Ágost. Ipolyi Arnold. Szász Károly-

Franczia postakezelés Páris ostroma
alatt.

A fegyverszünet létrejötte után, irja a „FiMár egyszer emlékeztünk róla, hogy a skót
gora," minden bekövetkezhető hátrány nélkül
fajban még most is milyen orős a nemzeti érzés, 8
leirhatjuk azon kísérleteket, melyeket a postaigazhogy az angollal szemben mennyire nem adja meg
gatóság tett Páris ostroma alatt.
magát soha, (természetes, hogy idegennel szemben
1870. évi szept. 18-án d. u. 3 órakor indult <:1
még kevésbbé). Ez erős nemzeti érzés sokszor
Párisból a nyugati vaspályán az utolsó postavonat,
nyilatkozik humoros alakban is, kapcsolatban
és másnap körül voltunk zárva. A német hadserenagy történeti eseményekkel. Marhakereskedők
gek 24 óra alatt körülvették Párist „vas-övükkel"
iddogáltak és beszélgettek e^y Utszéli csárdában.
és a postaigazgatóságnak ötödfél hónak alatt minSzóba jött a britt tengeri erő kitünő volta, s egyik
den cselt s leleményességet alkalmaznia kellett,
csodálkozását fejezé ki a fölött, hogy Nelson hires
hogy kijátsza a poroszok éberségét. Nehány naptrafalgári kiáltványát igy kezdte: Anglia megvárja
pal a főváros körülzárolása előtt a Nord-megyei
fiaitól stb. De egy másik rögtön megmagyarázta a
praefektus és a lillei kereskedelmi kamara elnöke
dolgot, a többiek teljes megelégedésére, a követ900 galambot küldött Párisba a roubaixi és tourkezőkép: „Ej, hát Nelson csak annyit mondott,
coingi galambkedvelő társulatok udvarából. Minhogy megvárja az angoloktól; a skótokról azért
denki tudja, hogy a Párisban levő postagalambonem szólott, mert azokról ugy is tudta, hogy
kat léggömbön vitték el a vidékre, a honnan aztán
megteszik a magukét." Ilyen nemü a következő
hireket hoztak, de mély titok tárgya volt az, hogy
czélzás is Bannockburn-re, a hol, még a nemzeti
viszonyos közlekedés is létezett flammandi galamfüggetlenség korában, a betörő angol sereget a
bokkal, melyek a „Jardin des Plantes"-ban t. i.
skótok teljesen tönkre tették. Egy spleenes angol
tartózkodásuk helyén, szabadon bocsáttattak és
mondá skót ismerősének, boszantani akarva, hogy
2—3 óra mulva Roubaixból vagy Tourcoingból
senki, a kinek egy kis ízlése van, meg nem lakvisszatértek gajambházukba.
hatnék olyan országban, mint Skóczia. Mire a skót
E különös összeköttetést a léggömbök mellett
nyugodtan válaszolá: „Uram, az izlések különbökizárólag államsürgönyökre használhatták kedvezők; én tudok egy helyet, nem messze Stírlingtől,
zőtlen szelek alkalmával és egyedül a magánlea hol az ur földiéi közül 30 ezeren laknak már
500 esztendő óta, és még nem jutott eszükbe, hogy is a man for all that! — ae igazi ember azért mégis veleket bizták a légutazókra.
ember!" Igaza volt Robby Burnsnek, s te öreg
A Párisba küldött leveleknél nagyobb nehézazt elhagyják."
Egy skót hajtsár még erősebben kimutatta skót, a ki hiszesz benne, csak higyj, nem is fogsz ségekkel kellett küzdeni, mint a fővárosból kiküldött leveleknél. A léggömbön elvitt 200 galamb
•ellenszenvét déli szomszédai irányában. Épen csalatkozni soha!
Baráth Ferencz.
közül (99 decz. kezdete óta) csak 73 tért vissza,
Angliából térvén vissza, meglehetős rosz vásár
és ezek közül is 5 mitsem hozott magával, 3 a poután, s nem a legjobb érzéssel az angolok iránt, a
roszok apokripb sürgönyeit és 10 a légutazók szehatárvárosban egy hirdetés ötlik szemébe, a mely
Toldy-ünnepély.
rencsés megérkezésének hirét hozta meg.
.50 fontot igér annak, a ki egy elitélt hires gonoszíly sovány eredmény mellett a régi gyalogtevőt felakaszt, miután nem volt kéznél hóhér. A
Toldy Ferencz tisztelőihez. *)
posta rendszert vették igénybe. Szept. 23-tól fogva
skót gondolván magában, hogy őt itt ugy sem
ismerik, s a rosz vásárt még jóvá teheti, elvállalta
A Kisfaludy-társaság tagjai elhatározták, kertészkocsikban szalma- vagy széna-kötegek közé
a tisztet, felakasztá a gonosztevőt, s zsebre tette hogy jeles társok s egyszersmind egyik elnökük, rejtették el a vidékre szóló leveleket, de mind
a kitüzött dijat. Midőn tovább inelult a pénzzel, a Toldy Ferencz ötvenéves íróságának évfordulóját hiába, mert a kocsikat a legszigorubban kikutatták. A gyalogpostások szerencsésebbek voltak.
körülállók csúfolni kezdek a piszkos, koldus skótot, kegyeletesen megünneplik, nevezetesen:
Szept. 20-tól okt. 30-ig vagyis az utolsó gyaloga ki pénzért megtett olyat, a mit egyetlen angol
1) ünnepélyes, soron kívüli köz-ülést rendezsem tett volna meg. Emberünk vicsorgó gúnyos nek tiszteletére s ez alkalommal arany tollat nyuj- posta elindításáig 85 futárt küldtek Párisból; ezok
közül 9-et elfogtak, 1 elfogatván, szabadon bocsú tnevetéssel válaszolá nekik: „Valamennyiötöket tanak át neki;
tatott, 1 eltünt, 1 sürgönyök nélkül érkéz tt
felakasztanálak azért az árért!"
2) arczképét a Kisfaludy-terem számára Toursba, 5 adta át a rábizott leveleket és csak
De berekesztjük ismertetésünket, azzal a lefestetik;
kettőnek sikerült választ hozni. A többi kénytelen
tudattal, hogy az adomák és jellemvonásokban
3) az ünnepély emlékére egy arany, néhány volt Párisba maradni, mivel az egész környéken,
adtunk nehány vonást, legalább a psychologok és ezüst és nagyszámu bronz érmet veretnek; az arany a szálrózsa minden irányában utjokban állottak a
gondolkodva olvasóknak, egy derék nemzet lelkü- érmet az ünnepelt, az ezüst érmeket a legfőbb hazai porosz őrszemek. Ah! a mi porkolábjaink jól inletének ismeréséhez.
közintézetek, a bronz érmeket tisztelői részére.
tézkedtek, Páris óriás területének körülzárolása
• Derék, nemeslelkü nép! keresztül menve a
A Kisfaludy-társaság tagjai ugy vélekedtek, bámulatra indítja mindazokat, kik csak némi fovér és zivatar keresztségén, erős munkában meg- hogy olyan férfi megtisztelése forogván fenn, ki galommal birnak a hadászati tudományról.
d
i a müvelődés
ü l d é magaslatára
lá
fl
edzve,
mig
folküzdéd
nemcsak az ő dicsőségök, hanem a kit az egész
Más eszközöket kellett ekkor igénybe venni:
magad! kiben nincs egy porczikája a hitványság- ország vall büszkén a magáénak, az ünnepélyt is
nak, de minden nagy, erős, férfias! Talán az országossá kell tenniök az által, hogy a benne egy természetes ut kinálkozott — a Szajnán. Azt
egyetlen nép, mely a világpolgárság magaslatán való részvételre mindenkinek módot nyujtanak, hitték, a csendes folyó hireket fog vinni családj.iállva, s azt elfogadva, mégis nemzeti sajátságaiból kit őszinte tisztelete s szivének önkéntes sugallata inkról, de az ellenség, mely ágyukat állitott Vei
olyan sokat megőrizett. Három milliónyi kis száma erre ösztönöz. Ennélfogva az aláírást, melyet a léggömbjeink megsemmisítésére, mely betanított
mellett humanistikus művelődési czélokra évenként társaság tagjai egyelőre a maguk körében nyitót- •sólymokat és sasokat küldött postagalambja; ak
milliókat áldoz; arról a kis szigetsarkról az egész tak meg, s melynek eddigi eredménye az ünne- j ellen, nem feledkezett meg a hajókázható utakról
emberiségre kiterjed figyelme. Régi jellemvonását pély költségeit, az érmeken kivül, bőven fedezi, '•sem, és hálókkal zárta el azokat. íly elővigyázat
megőrizte máig: kitartó, munkás, fáradhatatlan; ezennel kiterjesztjük Toldy Ferencz tisztelőire j mellett hajótörést szenvedett a postaigazgatóságaz akadályoktól soha vissza nem retten. Elmegy átalában. S minthogy csak is ezekhez fordulunk: j nak minden törekvése.
idegen, ismeretlen világrészekbe, és megél min- akár Toldy nagy érdemeit emlegetni, akár a rész- [
Decz. 6-án szerződést kötöttek Vonvoen, Dedenütt becsülettel, elsővé küzdi fel magát. Otthon vételt szónoki buzdításokkal mintegy mestersége- ! lort és Róberttel, kik arra vállalkoztak, hogy uszó
szívélyes, vendégszerető, nemeslelkü; gazdálkodni sen szítani, akár a gyűjtéseket külön megbízottak ! golyókban fogják a fényképezett sürgönyöket száltud, de soha nem fukar; gyermekei neveltetéséért segélyével rendszerezni merőben fölöslegesnek te- j litani. Ez emberektől sokat vártak. A delegált
mindent áldoz, mert tudja, hogy ebben van fő kintvén, egyszerüen jelentjük, hogy a Kisfaludy- kormány ki is adott rendeletet, mely ez uj postaereje. Lelkesül mind azért, a mi nagy és szép; társaság a Toldy-ünnepélynek minél országosabbá szolgálatot szabályozta. Azonban hiába vártak »
golyókra, mert nem érkeztek meg. Egy másik v« lalkozó régi parafadugókkal akarta a golyókat He*) Skót nemzeti eledel, vizben fótt árpa-lisztből, teiiel
JJ
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hazai
lapok
tisztelt
szerkesztőségei
kéretnek
e
leöntve.
lyettesiteni, de ez sem sikerült.
i felhivás szives közlésére.
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Két millió ember folyton ujabb postaeszközökről gondolkodott. A kötelekkel felbocsátott
léggömbök helyett szabad léggömböket kezdtek
alkalmazni, és horgonyos hajók helyett buvárhajókat használni. Ez utóbbinál sok nehézséget okoztak
a szétrombolt hidak, melyek néhol egész halmokat
képezve, a viz rendes folyását gátolták. Mindennek daczára találkozott egy férfiu, Deleute ur személyében, ki nem riadt vissza a nehézségektől, s
egy tervet készitett, melyet a postaigazgatóság elfogadott. Deleute jan. 14-én indult el a „Vaiicauson" nevü postaléggömbön buváreszközeivol. Azóta semmit sem hallottunk róla. Ennek oka alkalmasint a fegyverszünet, mely fölöslegessé tette
kísérleteit.
Nem volt elég a légben, a földen, a viz felett
és viz alatt próbákat tonni, még a földalatti utakat is felhasználták posta-experimentumokra. Találkoztak futárok, kik a katakombák alatt akartak az ellenség zárvonalán tulmenni. De a sors
nem ongedé! Egyikök sem érte el czélját; sőt mi
több, egy ily futár a sárba sülyedvén iszonyu halált szenvedett.
Menjünk még tovább? A hol az emberi fáradság sikert nem arathatott: állatokkal tettek kísérleteket.
A madár után a négylábú állat következett.
Bizonyos Ilurel nevü egyén arra vállalkozott,
hogy kutyákat fog Párisba küldeni. Ő január 13-án
indult el a „General Faidherbe" nevü léggömbön
5 kutyával. A kutyák tulajdonosainak 200 frankot
igértek egy-egy sürgönyért. De a kutyák nem
tértek vissza. Mondják a poroszok
— hacsak nem a szabadvadászok
vagy mozgók — jó sültet készitettek a szegény posta-kutyákból.
Mint érdekes függeléket ide
csatoljuk a ,,Rappel"-nek következő sorait febr. 16-ki számából:
„Tegnap érkezett ide egy 800
levélből álló csomag, melyet különös módon küldtek Párisba :
ugyanis waggon helyett ogy 25
centimetrenyi átméretü czinkgolyóban és nem vasuti sineken, hanem vizen. A fáradhatlan Steenackers két félgolyót vett, ezeket
megtöltötte levelekkel és egy légmentes gömbbé kötötte azokat
össze. A félgömböket vitorlákkal
látta el. Súlyuk akkép volt kiszámítva, hogy a gömb a viz felszínén
maradhatott; a szél pedig folyton
érintve a vitorla szárnyait, gyorsan hajthatá azt előre. A párisi
postahivatal erről értesítve, halászokat rendelt ki Steenackers gömbjeinek elfogátására. Most az a kérdés : vajjon a gömb időzött ol utközben sokáig, vagy a postahivatalnokok voltak-e hanyagok, mivel a
megkapott 800 levél még mult évi
október elejéről van keltezve."

A német hadseregnek e hadjáratból aligha
fogják más emberséges tettét valaha följegyezni,
mint azt, hogy mikor Páris kapitulácziója körülbelől bizonyossá lett, intézkedéseket tettek, hogy
a kiéheztetett várost — drága pénzen — élelemmel ellássák. Egész vasutvonatok érkeztek Páris
alá élelemmel terhelve. Aztán a franczia provincziák is siettek a poroszok által még el nem pusztitott, fel nem emésztett élelemszereinek egy részét
az ország fővárosához szállitani, a nyomor, az
éhség enyhitésére.
Képünk két nemzetőrt és egy kis leányt tüntet fel az előtérben. Amazok egy-egy libát, ez egy
tengeri nyulat, a párisiak e kedvencz-eledelét,
viszi haza az élelmi piaczról.
Ne legyünk idealisták, az ember mindenekelőtt állat. Ha gyomorból nöm tápláljuk, elsenyved a legmagasabb szellem is. Ne ütközzék meg
tehát sonki, ha a szegény, sok ideig éhezett embereken az örömnek, a boldogság egy nemének kifejezését látja, melyot a fölött éreznek, hogy végre
valahára egy oly valamihoz jutottak, a mi utóbbi
időkben már csak álmukban fordult elő.
Némelyik feledte a haza gyászát, az ország meggyaláztatását, testvér, gyermek, férj,
kedves elvérzését, a szomoru jelent, egy— vacsora
kedveért. Ez^au loncséje volt ez, uj kiadásban.
S van-e a világon oly embertelen ember, a ki
kárhoztatná, elitélné, megkövezné őket ezért?
Mi jóllakottak ne merészeljünk itéletet mondani a félig éhenhalók gyengesége felett.

Mikor Páris fölszabadult.

Egyveleg.

Ha majd idővel akad egy olyan regényíró, a
ki Páris két millió lakosságának azt az Ínségét,
azt a nyomorát, melyet az ostromzár alatt szenvedett, hiven, a valósághoz semmit hozzá nem adva,
leirja: a könyvet olvasó világ kilencz tizedrésze
bizonyára azt fogja mondani rá: „ez fantázia, ez
tulzás, ez egy lázas agynak képtelen tulcsapongása."
Mily szerencsések vagyunk mi, a kik távolról
néztük, hogy a világváros leggazdagabb, legelőkelőbb körei megváltak kedvencz vadász- és ölebeiktől, — a miket a társadalom ez osztályában
gyakran magasabb polezra helyeznek, mint magukat a család gyermekeit, — s feltálalták őket egy
szomoru vacsorára, melyhez a köny szolgáltatta a
sót; ha meggondoljuk, mily elfacsarodott szivvel
bucsuzott el a delnő imádott papagályától, majmától, hogy holnapra ennivalója legyen; ha elképzeljük azokat a vadászatokat, a miket az alsórend a város rondaságában tenyésző patkányokra,
egerokre rendezett, hogy mesés pénzt kapjon a
gazdagoktól, melyen családjának kenyeret szerezzen; ba tekintetbe veszszük, hogy lisztet őröltek
fahéjból s Lucullusnak tekintették, a ki fel birt
tálalni egy szamár lábszárat: bizonyára helyes fogalmat alkothattunk magunknak arról az örömről,
arról a boldogságról, a mit a felszabadított Páris két
millió fejü Tantálusa érezett, mikor annyi havi
éhezés és szomjuhozás után ujra egy becsülotes
falat kenyérhez jutott.

** (Császár Ferencz.} Irodalmunk e régi
munkásának emlékezetét Suhayda János az akadémiában tartott emlékbeszédével fölelevenitvén,
életrajzi adatait érdekesnek tartjuk legalább vázlatosan itt közölni: Császár Ferencz 1804-ben
született Zala-Egerszegon, vagyontalan szülőktől.
Alsóbb iskoláit végezve, 1822-ben a pannonhalmi benezések szerzetébe állott s egy évnél
többet töltött ott, Guzmlcs vezetése alatt, ki későbbi pályájára nem csekély befolyással volt.
1824-ben kilépett a zárdából, egy évig bölcsészeiét
hallgatott Győrött, azután a jogi_ tanulmányokra
adta magát, letett egy tudori szigorlatot, s mint
ilyen a fiumei kormányzósághoz került, hol 1830ban a magyar nyelv és irodalom tanárává neveztetett ki. Szorgalmasabban kezdett a magyar irodalommal foglalkozni , egy magyar nyelvtant
bocsátott ki olasz nyelven, Alfierinek egy pár drámáját magyarra forditá , s ez érdemei által oly
hirnevet szerzett, hogy az akadémia őt 1832-ben
levelező taggá választotta. Fiuméban a tengerészeti és váltó-kereskedelmi törvényszékeknél hivataloskodva, elsajátíthatta a váltójog ama gyakorlati, kezelési ismeretét, melyre akkor hazánkban
közvetlenül a váltójog alkotása után nagy szükség és nagy hiány volt. 1839-ben Pestre jött
hivatalba, s a következő években több önálló
munkát adott ki a váltójogról és a váltó-törvénykezésről; két kötet költeményt bocsátott
közre 1841-ben és*46-ban ; leforditá Beecaria

Élelmiszerekkel hazatérő párisiak.

hires müvét a bűnökről és büntetéseikről; Dante
müveivel pedig számos éven keresztül folytonosan foglalkozott, szándéka lévén lefordítani
az egész „Divina comoediát", a miben azonban a halál meggátolta. Dantetól csak a „Vita
nuova" fordítása jelent meg magyarul általa.
1846-ban a hétszemélyes tábla birájává neveztetett ki. Az 1849-iki orosz hadjárat alkalmával kis falusi birtoka elpusztittatott és ezzel
megkezdődött egész sora a csapásoknak, melyek
érték. 1850-ben fizetésétől fosztatott meg, s kénytelen volt birtokát és könyvtárát adni el. Pestre
költözött, hol ügyvédi gyakorlattal és irodalommal foglalkozott. — 1851-ben ő alapitá és szerkeszté egy ideig a „Pesti Naplót", melytől később
megválva, a „Divatcsarnokot" és a „Törvénykezési
Lapokat" mint azok tulajdonos szerkesztője vezette; e két laptól csak — 1858-ban történt halála
szakasztottá el.
** {Mennyi az az öt milliárd frank?) Annyi
mint 1.333,333,333% tallér; egy milliárd frank
266.666,666 V6 tallér. Ez oly roppant összeg, hogy
a legnagyobb államok egy évi egész budgetje
sem éri fel, igy például a porosz évi budget 94
millió tallérral kevesebb egy milliárd franknál.
Egy milliárd franknál többa csak a következő
államok évi háztartása kerül: China, Francziaország, Nagy-Britannia éslrland, Brit-India, Auszria és Magyarország, Oroszország és az északamerikai Egyesült-Allamok. Olyan állam, melynek evi
évi budgetje 3 milliárd frankra rúgna, a
világon nem existál. Oroszország, Ausztria és
Magyarország, Nagybritannia és
Irland évi budgetjei együtt véve
sem ütik meg az 5 milliárdot. —
Poroszorország már l'/ 2 milliárd
frankkal kifizethetné egész állam
adósságát, Törökország 2 milliárddal; Spanyolországnak 5 milliárd
már nem lenne elég. Olaszországnak 7-nél több, Ausztria és Magyarországnak csaknem 9, Oroszországnak 10, Észak-Amerikának
és Francziaországnak 14, Angliának 20 milliárdra lenne szüksége,
hogy államadósságát letörleszthesse. A leggazdagabb bankokban
kész értékben legfeljebb félmilliárd
frank van, s líurópa valamennyi
bankjában együttvéve csak 3 és 4/10
milliárd frank létezik. Egész Németországban csak valamivel czirkulál több 2 Vj milliárd franknál
aranyban, ezüstben és váltópénzben, sőt dr. Soetheer az egész németországi fémpénzkészletet 2 milliárdra nem teszi. Nagy-Britaniában 1821-től 1868-ig, tehát 47 évig
. alig vertek 5 milliárd frank értékü
pénzt. Franczia- és Angolország
egész pénzkészlete együtt legfeljebb 6 milliárd frankot bir kitenni.
— A föld összes fémtermeléso 1864
— 68-ig az „Economist" középszámitása szerint 330 millió tallért, tehát csak
i y 4 milliárd frankot tesz ki. Mások egy milliárdra
becsülik. Poroszország egész földtalajának eo-ész
évi jövedelme fél milliárdra sem rug. Francziaország földét 1851-ben 83 744.000,000 frankra becsülték, 5 milliárd frank ez értéknek egy tizenhatodat képviseli. A német vámegylet, Ausztria,
Magyarország, Anglia, Francziaország, Belgium,
Svéd- és Oroszország egész bánya- és kohójövedelme csak 2 Vs milliárd frank. A német vámegylet területén nem kering annyi papírpénz, hogy 1
milliárdot ki lőhessen fizetni vole. Az észak-németországi bankok, összes papirkészlete sem tesz ki
ennyit. 5 milliárd franknak 5% kamatja 66.666,666
tallér, tehát 5 millió tallérnál több, mint a mennyit
a porosz állam egyenes és közvetett adók utján
bevesz.
** (Egy czikk a böjt ellen.) A „Rappel" különösnek találja a párisi érsek pásztorlevelét, mely
a párisiaknak böjtöt, s az ételben való tartózkodást hagy meg. „Valóban — kiált föl a
„Rappel" — csak egy papnak juthat hasonló dolog eszébe! Jő az érsek, s fölhi bennünket, hogy
bőjtöljünk, s hust ne együnk, s minden templomának ajtajára fölszegezteti a böjt megtartására
való figyelmeztetést. Pedig meg kellene gondolnia,
hogy mi épen most léptünk ki a böjti idényből, s
ismét tartózkodjunk az ökör- s juhhústól. Egy
hónap előtt a jó érsek ur kétségkivül megengedte
volna a husevést."
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sara alakult társulat ideigl. elnöke, H. Nagy Lajos .
Százalékokban fejezve ki, van magyar 49. 0/
a laptársulat ideigl. titkára és Futó Mihály szer- német 14.3,0/(l, román 10.9a°/0, tót 16M2" „, szerb
— (A magyarországi néptanitók elsö egyetemes
kesztő. A lap márcz, közepén indul meg, áru év- 2. 5S %, horvát 1. 87 %, orosz (ruthén) 4.03° 0 , egyéb
gyülésének) jegyzőkönyvei és naplója, diszes kia- negyedre 1 ft.
O'oa'/V — Erdélyben magyar
32°/'o,
gy
% német
%,
dásban, Zichy Antalnak, a gyülés elnökének kő** (Vincze Dániel) Broth Alph. „Grey Jo- román 58%.
Keleti
e
számokat
összevetette
nyomatu arczképóvel diszitve, megjelent. Kedves hanna" czimü történeti regényét leforditá ma- más adatokkal is. Az 1851-ki népszámlálás szerint
emlék lesz mindazoknak, kik a mult évi augusztus gyarra s a ploesti ref. egyház javára akarja Magyarország népességének csak 44%-a magyar;
15.—18. napjain tartott gyülésben részt vettek. kiadni, egy forintos előfizetést nyitva rá. Az előfize- e népszámlálás adatai azonban épen a nemzetiségre
S átalában érdekes adalék legujabb korszakához tési pénz Szász Gerőhöz, az „Erdélyi protestáns nézve legmegbizhatlanabbak; akkor még az izraelitáfejlődés-történetünknek. Hiszszük, hogy ez első lapok" szerkesztőjéhez, Kolozsvárra küldendő.
kat is külön nemzetiségnek vették és minden nemzeegyetemes gyülést még több — és sikerültebb —
** („Siratjuk Eötvös Józsefet, mint hazánk tiséget „szaporítottak" a magyar rovására. Fényes
is fogja követni; a kezdemény érdeme ezé s az Mózesét") czim alatt adta ki dr. Rokonstein Lipót Elek a 60-as években igyekezett kimutatni, hogy
maradandó. — A 134. legnagyobb nyolczadrétlapra főrabbi Szombathelyt Eötvös elhunyta alkalmából Magyarország lakosainak 55 százaléka magyar:
terjedő kötet árát nem találjuk följegyezvo rajta. tartott gyászbeszédét.
Ficker, a bécsi statisztikai hivatal főnöke, 1869-kí
1
— („Levél X—Y—Z barátimhoz.' ) Tanköl— Sz. J. (Magyar hírlapirodalom 1871-ben.) munkájában 46 százalékra teszi. Legvalószínűbbtemény a költészetről; irta Tarnavölgyi (álnév). A „V. U." 5. 6. és 8. számában közöltek óta még nek tartja Keleti a fennebbi adatok szerint a 4Í>
A Kisfaludy-társaságnál tavai pályázott s a birá- a következő ez évben megindult hírlapokat és százalékot. Absolut többségben van a magyar elem
lók által második helyre tett mű. Pongyola ver- folyóiratokat kell fölemlítenünk :
29 megyében, a német 6, a román 20, a tót 9, a szerl>
selése, mely csaknem a prózával határos, nem igen
Testvériség. (Pest.) A magyarországi munkások közlö- 1 és az orosz 3 megyében. — Harmadik fölolvasó
ajánlja; tanai sem a legmagasabbak;de sok egész- nye. Az „Ált. munkás-egylet" tulajdona. Szerk. Politzer volt Szilágyi Sándor, ki a török-magyarkori államséges józan nézet is van benne,se részben előbbre Zsigmond. Megjelen minden vasárnapon 8-drét V* iven. Ára okmánytár IV-ik kötetéről tett jelentést. E kötet
helyben 40 kr. vidéken 50 kr. egyes szám 3 kr.
teszszük dicséretet nyert pályatársánál. Aigner negyedévre
1661 nov.-től — azon naptól, melyen Apafi eg
(Keletkezett 1871. febr. 5-én.)
y
Lajos bizományában jelent meg s ára 40 kr.
portai
athnameformát p t
1670
ép i egv
Philológiai Közlöny. (Pest.) Szerkesztik és kiadják Barportai
athname-formát
nyert,
—
1670
végeig
ter** (Petrik Géza kiadásában) megjelent: Ma- tal Antal és Dr. Hóman Ottó, m. k. egyetemi magántanárok.
gyarnyelvtan népiskolák számára. Irta Árvai Jó- Megjelen első évi folyama 3—4 ives tiz havifüzetben. Elöf. jed. Első tiz évét foglalja magában ama harmincznak, molyen keresztül az önálló Erdély két nagyzsef. Elsőrendü jutalmat nyert pályamunka. Ki- dij. ez évfolyamra 4 ft. (Keletkezett 1871. febr. végén.)
Ertexitö a kath. Congresíusból. (Pest.) Melléklet a hatalom szorongatásai között halálharczát vivta.
adja a reform, egyetemes tanügyi bizottmány. j,Reform"-hoz és a „Magyar Állam"-hoz. Megjelen a katho** (Az erdélyi múzeum-egylet) febr. 27-én és
Második kiadás. Ara 36 kr.
likus kongresszus üléseinek tartama alatt naponként 4-drét
— („Gyermekek öröme.") Költemények 9—12 fél iven. Külön is megrendelhető 1 ft o. é, (Keletkezett 28-án tartotta évi közgyülését gr. Mikó Imre elnöklete alatt. Mint a tisztviselők jelentéseiből kiéves gyermekek számára. Gyüjtötték Péterfy márcz 4-dikén.)
tünt, a muzeum gyűjteményei folyvást szaporodTovábbá:
•
Sándor és Závodszky Károly. — Ara 70 kr. A
Gazdasági Ertesitb'. (Temesvár.) A temesvári gazda- nak, a támogató részvét azonban apad; uj részvéczélnak megfelelő, valóban dicséretes igyekezettel
sági egyesület közlönye. I I . évfolyam. Szerk, és kiadók: nyesek csekély számmal jelentkeznek, s az 1871-re
s tapintattal szerkesztett gyüjtemény. S mivel Mokry
István ős Graffay Kálmán. Megjelen havonként
„gyermekeknek, olvasmányból csak a legjobb jó" 2-szer, 4-drét ogy iven borítékban. Előf. ára egész évre 5 előirányzott költségek (Í3.820), bármily szerényeit
— mint Göthe mondta, itt jó kiválasztással adják ft; társulat tagoknak, jegyzőknek és tanitóknak 4 ft. (Ke- szabják meg a kiadásokat, mégis tetemes defíczitet
mutatnak. — Képviselőházunk pénzügyi bizotta gyüjtők Arany, Tompa, Petőfi, Gyulai, b. Eötvös, letkezett 1870-ben.)
ságában ép most van tárgyalás alatt azon inditToth Kálmán, Szász Károly, Czuczor, Vörösmarty,
Közintézetek, egyletek.
Kriza, Székács, Tolnay, s a régibbek közül Kis Jávány, hogy e fontos közmivelődési intézet évi
nos, Péczely, Kazinczy, Csokonay stb. műveibőlazt,
** (Magyar tud. akadémia.) A márcz. 6-ki 10,000 frt országos segélyben részesüljön.
a mi gyermeknek való. A német irodalom gazdag osztályülésben Toldy Ferencz egy irlandi, XlV-ik
** (Két egyleti közgyülésről) kell, habár kissé
tárházából, leginkább az egyik szerkesztő Zá- századbeli magyar vezeklőről tartott fölolvasást. elkésve, megemlékeznünk. Egyik a mérnök-egyvodszky fordításaival találkozunk, jó kiválasztás- A bécsi udvari könyvtár kéziratgyüjteménye kö- leté, melyen Hieronymi titkár jelenté, hogy az
ban s itt-ott jól sikerültén is. A gazdag tartalmu zött akadt e sajátságos történeti, vagy jobban egyletnek 1081 tagja van, mennyi sem a párisi,
kis könyvet, melyből lapunk mult évi 29. számá- mondva: mesei adat nyomára. E szerint Georgius sem a londoni mérnök-egyletnek nincs. Ez alkaban már mutatványt is adtunk, ajánljuk a gyer- Hungarus mint fiatal katona Nagy Lajost Olasz- lommal a választmányt teljhatalommal ruházták
mek-világnak és barátjainak.
országba kövotte s ott oly kitünően viselte magát, fől az egylet házának épitésére, és elfogadták
** (Ifj- Gsáthy Károly) debreczeni könyvárus hogy nemsokára több város parancsnokává nevezz Szily Kálmán inditványát, mely szerint ez egylet
kiadásában megjelent: „Az angol nyelv levélsze- tetett ki. Azonban visszaélt hatalmával, mert már
a természettudományi társulattal egyesülve
rinti önoktatása" Robertson T. tanmódja szerint. 1353-ban mintogy 250 gyilkosság bizonyult rá. adakozásokból alapot fog gyűjteni „a nemzet há~
Irta Psenyeczky Nagy Sándor, a franczia és angol Részint hogy kikerülje a büntető igazság kezét, Iájára érdemes írók" (snem csak szakirók, hanem
nyelvek nyilv. tanára a debreczeni ref. főiskolában, ruszint hogy büneiért vezekeljen, Irlandba ment átaiában bárműy téren működő jelesek) seo-élvcCzélszerü kézi könyv az angolul tanulni kívánók- gyalog, 8 megjárta ott St.-Patrik purgatóriumát, zésére. Szóval a mérnök-egylet azt kivánná pónak. A csinos kiállitásu mű levelenként (illetőleg hol ördögök kisértették, kígyók, sárkányok, tolni, mit az országgyülés elmulasztott. — A másik
füzetenként) 30 krért a kiadónál rendelhető mög. testvérei, sőt egyik kedvese képében is, s igye- közgyülés az országos gazdasági egyesületé volt
keztek hitétől eltéríteni, de ezeknek ellenállott. — Lónyay Gábor elnöklete alatt. Bejelentek ezen,
Eddig két füzet jelent meg.
** (A „Természettudományi Közlöny") már- Ipolyi azt jegyezte meg, hogy a Hungarus név e hogy az egyesület a mult évben 536 alapitó után
cziusi füzete, mely a Ill-ik kötet 22-ik füzetét mesében csak azért van fölvéve, hogy egy idegen 179,310 frtnyj vagyonnal rendelkezhetik; de az
képezi, következő tartalommal jelont meg: Báró hős és távoli ország szerepeljen, mely az irlandiak évdijas tagok száma csökkent. Korizmics László
Eötvös József és a természettudományok. (Kalá- előtt akkor ép oly ismeretlen volt, mint a mi né- inditványát, hogy az országgyűlést „földmivesszatok B. Eötvös akadémiai megnyitó beszédeiből.) pünk előtt az operencziás tenger boldog szigetei. iskolák" állitására kérjék föl, közhelyesléssel foKözli: Sz. K. — A szaporodás társadalmi té- — Keleti Károly a „Magyarországi nemzetiségek- gadták el. Ez alkalommal oszták ki a kenderkiálnyezői. Bapsy Lászlótól. — A Mars, földünk mi- ről , statisztikai szempontból" értekezett. Az litás jutalmait is.
niatűrje. (Színezett térkép melléklettel) Proctortól. 1860-ki londoni statisztikai kongresszuson hoves
Egyház és iskola.
— Tanulmányok a selymér-kór felett. Közli: D.L. vita tárgyát képezte azon kérdés, hogy az egyes
w
— Apróbb közlemények.—Társadalmi ügyek.— A államok statisztikai kimutatásaiban a nyelv, ille* (Az uj vallás- és közoktatási miniszter első
borítékon egy érdekes statisztikai kimutatás a ter- tőleg a nemzetiség képezzen-e külön rovatot, vagy kinevezései) a hivatalos lap vasárnapi számában
mészettudományi társulat tagjairól megyék szerint. ne? A francziák mollő ni kivánták a nemzetisége- jelentek mög. Dr. Pauler miniszter előterjesztésére
** („A magyar mérnök- és épitész-egylet köz-ket, egy államban csak egy nomzetet ismervén el, ugyanis a, kassai székes-káptalannál Jergencs Fea politikai ogészet képezi. Ök a nemzetiséget rencznek a nagypréposti állomásra, Szabad Felönye") idei évfolyamának 2-ik füzete 3 nagyobb amely
eredeti dolgozatot tartalmaz: a vasuti fahidakra z államhoz tartozásnak veszik. E fölfogás ellen a rencznek az olvasó kanonokságra, Volny Jánosnak
nézve kiadott szabvány-tervekről; a csicsói temp- németek keltek ki; ők igényt tartottak minden állam az éneklő-kanonokságra, Mayer Károlynak az őrlomról (tervezték Hencz és Bergh építészek) s a németjeire, noha még akkor nöm merték kimon- kanonokságra, Krausz Jánosnak a székes-egyházi
budapesti Duna-szabályozásról. Ezeket könyvis- dani, hogy a területre is, melyen ezok laknak. Ná- főesperességre és Danilovics Mihálynak az 'idősb
mertetések s más kisebb közlemények követik. Az lunk a legutóbbi népszámlálásnál jobbnak látták kanonokságra leendő fokozatos előléptetését jóváértekezésekhez több tábla, ábra van mellékelve. a nemzetiségi rovatot elhagyni. Keleti a közokta- hagyta a király; valamint gyulafehérvári gör. kath.
(„Értesítő a kath. kongresszusból") czimü tási miniszterium által községenként gyüjtetett káptalannál Cipáriu Titnotheusnak na^yprépostnapilap jelenik meg a szervező kath. autonómiai adatokból — a gyermekekről szülőikre következ- ságra, Papfalvi Szilárd olvasó-kanonokságra, Fegyülés tartama alatt. A 27-es bizottság többsé- tetve — állitotta össze a nemzetiségek számait. feíe(Negrutiu) János éneklő-kanonokságra, Kirilla
gének közlönye. A „Magyar Állam" és „Reform" Számítása szerint van :
János az őrkanonokságra, Mánfy István iskolásmellett küldetik szét; a „Reform" azonban tiltaÖsszesen
Magyarországban Erdélyben
kanonokságra, végre Pamfdie Jánosnak kanczellár5.541,123
kozik az ellen mintha tartalmát osztaná, mellék- magyar
666,457 6.207,580 kanonokságra előléptetését.
1.592,043
lését csupán kiadói intézkedésnek mondván. Szer- német .
224,044 1.816,087
** (A hajózási téli iskola) mult szombaton
1.114,044 1.207,862 2.321,906
kesztő.je nincs megnevezve: a felelősséget a nyom- román .
esto zárta be 1870- 71-ik évi tanfolyamát, mely
. . . . 1.825,513
210 1.825,723 alkalommal Tancs Ferencz és Posta Miklós nyerdász : Kertész J. vállaltáéi. A „Si. U." azt irta, hogy tót
286,834
—
286,834 ték el az országos gőzhajótársaság és Maygráber
a primás megbizásából Kecskeméthy Aurel. Szila- szerb
207,899
630
208,529 József hajózási felügyelő által akitünőbbek jutalgyi Virgil és Zoványi szerkesztik, az „Értesítő horvát .
448,040
—
448,040 mazására ajándékozott dijat. A díjazottak mellett
azonban roszakaratu insinuationak mondja e hirt. orosz (ruthén)
102,127
2,524
104,651 még kitüntek Baky Móricz és Gyulay Géza az 1-eo
** (,,Hód-Mezö-Vásárhelyu) czimü hetilapra egyéb . . .
hirdet előfizetést Miklovicz Bálint, e lap fentartáOssszesen 11.117,623 2.101,727 13.219,350 osztályból.
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élte 49-ik évében meghalt. Aradon átalánosan
fájlalják elhunytát. A román nemzetiséghez tartozott, de folyton hive volt a hazának, s 48-ban
mint honvéd küzdött sorainkban. Régi szolgája,
Tódor, midőn ura halálát megtudta, e hir ugy
mogrendité, hogy — halva összerogyott. Rögtöni
szélhüdés érte, s urával együtt temették el. —
Beniczky Márton, ki mint jó hazafi, buzgó protestáns volt ismeretes, pestmegyei tázlári birtokán
elhunyt. — Chinoray Antal, Zalamegye utolsó
insurgense, ki 1804-ben Győrnél harczolt, közelebb hunyt el Kanizsán 81 éves korában. —
Kolozsvártt id. Gyöngyössi János, a város közbecsülésben álló polgára, élete 74-ik évében meghalt.
— Bodnár István, Sopronmegye tiszti főorvosa, 42
éves korában, a himlő áldozatául esett. — Császár
Miklós, a budai szinházak volt rendezője, legutóbb
a szegedi szintársulat művezetője, tehetséges szinész, Szegeden meghalt. — Békés-Csabán e hó
6-káu temették el —• ezernyi nép részvéte mellett
— a 64 évet élt Kis Pétert, 1848 előtt Békésmegye erélyes főszolgabiráját.

Ilii ujság?

I
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Szerda, márcz. 8. „Sheridan." Színjáték 4 felv. Irta
Langle Aylie, ford Csepregi.
Csütörtök, márcz. 9. „Női harcz." Vigjáték 3 felv. Irták
Scribe és Legouve, ford. Csepregi.

** {Honvédségi hirek.) A Montigny-féle golyószórót feltalálójától az osztrák-magyar kormány
Szerkesztői mondanivaló.
90 ezer frankért megvásárolta. E vételárból a magyar kormányt 30 ezer frank illeti. — A honvé— Zólyominak. De biz elküldtük azt a czikket a kidelmi miniszterium azon volt, hogy a honvédségjelölt helyre. Ott keresse.
— Si. J. Kemény és kétség. Halvány, gyönge dolog
nél dob ne alkalmaztassák, s jeladóul a trombita
ily nagy tárgyhoz.
ízohráljon; de a király ellene nyilatkozott.
— Hadaikul. B. S. A kérdésre ezt felelhetjük: Hátsó
** (A közlekedési miniszterilim) Pestre való
India partszikláin szalangán nevü fecskék az ott levő tenátköltözését f. hó 15-én kezdi meg. Hogy mennyire
gerparti növények és füszermaradványokból oly kocsonyaczélszerü lenne a miniszterium számára házat épinetnü fészkeket készitenek, a melyeket meghámozva, az
európai nagyvárosok ezukrászataiban csemege gyanánt árulteni : elég bizonyság erre többek közt az is, hogy
nak. — Igy hát kegyed nyeri meg a fogadást.
niawa a közlek, ininiszterium évenként 32 ezer ft.
— Debreczen. F. J. E számra már későn érkezett; a
házbért fizet.
jövő héten közöljük.
** {Nagyváradi Ajtay Samuel) Szathmári la— Mélt. gróf Zay Karoly és töt Viola ,1anon
uraknak. A czimszalag hibás nyomása, akár a beküldött
kos, a hg Eszterházy-kcptárnak az ország részére
czim nem egészen tiszta írásából, akár csupán szedői hibáleendő megszerzésére a közoktatási miniszterhez
ból, bizony megesik, kivált mikor nipouként száz meg száintézett levelében 1000 frtot ajánlott föl s ez öszzával jő az előfizetés s hirtelen kell nyomni a cziinszalagoszeget be is küldte. A miniszter az adományt kükat. Á hibát azonnal helyrehozni siettünk. (Kiadó-hivatal.)
lön iaitban köszönte meg.
** (Sok hasznot hajtott Deák Ferencz) tiz év
SAKKJÁTÉK.
alatt jótékony czélokra. 1861-ben ugyanis azon
föltét alatt kérte fel Heller fényképész a lefotogra589-ik sz. f. — Farkas Bertalantól
tirozásra, hogy eladandó arczképének jövedelme a Adakozás a franczia foglyok és sebe(Homonnán.)
Josephinumnak és Elisabethinumnak fog adatni.
sültek
javára.
Sötét.
Ez idő alatt arczképei t>99ő frtot jövedelmeztek a
IX. közlemény. A „Vasárnapi Ujság" szerJosephinum árvaházának és 6000 frtot az Elisakesztőségéhez beküldetett:
bethinumnak: összesen tehát 18,000 frtot.
** (A pesUnőképzö-cgylet-) saját nőnövelési czél- K.-Ladányb<51 Körösi János ref. lelkész gyűjtése: egy
jai előmozdítására három fölolvasási estélyt rendez; névtelen 80 kr. Nánási Imre 1 ft. Kecskeméti János 50 kr. 7
István 50 kr. Pap Bálint 20 kr. Kardos Andrásné 10
a következő programmal: Márcz. 9-én: „Széptani Sánta
kr. Molnár Bálintné 10 kr. Szathmári Fál 50 kr. Z. Nagy
értekezés a muzeum gypsz-öntvényeirol," Pulszky Mihály 1 ft. Z. Nagy Imre 1 ft, Nemes János 50 kr. Jónás 6
Ferencztől; A „vízről," természettani kísérletek- Sándorné 24 kr. Kosik János 50 kr. Földi Lajos 1 ft. Szekel, előadja Berecz A. tanár. Márcz. 15-kén: Ma- keres István 1 ft. Szekeres János 1 ft. BHÜ András 1 ft
dách „Ember tragoediájáról." Greguss Ágosttól; Rácz Mihály 1 ft. Kecskeméti Imre 1 ft. Botos Pálné lü kr. ! 5
Vakaros Istvánné 1 ft. Sz. Nánási Sándor 50 kr. Csóka Sán„Földünk őstörti'uelme,"Rónay Jáczinttól. Márcz. dor 50 kr. Nagy Péter 1 ft. Mészár Btlint 1 ft. Kecskeméti
20-án: Jókai Mór szépirodalmi felolvasása és Sándorné 20 kr. Boczonádi Beniáminné 20 kr. Marton László i
Xántus népismei előadása „A chinai nőkről." A 1 ft. Kardos G. János 2 ft. Szekeres Sándor 1 ft. Szentmifelolvasások d. u. t? ór.ikor kezdődnek. Jegyek hályi S. 10 kr. Kozma B 35 kr. — összesen 21 lt. 89 kr.
Veszprém-Palotáról az ottani ifjuság febr. 20-ki jótéválthatók líózsavölgyi, Kugler, Táborszky és
kony tánezvigalmának jövedelme (beküldték Vizessy AlaParsch műkereskedéseiben; körszék 2 frtért, jos
elnök és Bárd Ottó a rendezőség pénztárnoka) — íOu ft.
számozott hely 1 frt, állóhely 60 krért.
Kis-Demi pusztáról ifj. Mentler Lajos gyűjtése: özv.
** (^1 nemzeti színháznál) jövő hótól kezdve } Mentler Péterné 4 ft. idb. Meutler Lajos ;! ft. Mentler Lafölemelik a bérletárakat; fölemelik a napi árakat j josné 2 ft. Kreutz Károly ispán 2 ft. ifj. Mentler Lajos 2 lt.
Mentler Erzsike 1 ft, özv. liencsey Jánosné 40 kr. özv. Hebis az operai előadásoknál, a drámaiaknál marad az lir.g Károlyné 40 kr. Steyer Istv. öreg béres 1 ft. Cseh Mih.
a
b
c
d
e
f
g
h
addigi. Kérdés javára fog-e válni e közintézetünk- számadó 50 kr. Farkas György ostoros 50 kr. Kerschpacher
Világos
Ján. kocsis 20 kr. — Szt.-Iványi községből: Vohlrab
nek az árak tulságos folcsigázdsa.
Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.
** (Magyarok a franczia hadseregben.) A Péter erdész 40 kr. Vizer Sebestyén UO kr. Hebling János
30 kr. K-lesitz Jakab 20 kr. Grosz Lipót 20 kr.
,,Hon"-nak irja Rudnay hazánkfia Sisveromból, molnár
Ganz Lőrincz 20 kr. Wesztergom József 20 kr. Hülber JaAz 584-ik számu feladvány megfejtése.
hogy a ,,corps d'étoile" csapatban több magyar is kab biró 20 kr. Haag István 20 kr. Wöliiinger And. 20 kr.
(Madarassy Lászlótól Kecskeméten.)
küzdött, nevezetesen Hamvai Kovács Imre lovas- Weldinger Mihály 20 kr. Többen 4 ft 4á kr. — Összesen
Világos.
Sötét.
sági parancsnok, Czollner fstván, ki budai szárma- 34 lt 5 kr.
Beledről Gyurátz Ferencz evang, lelkész által az isko1. Hd2 -e4
Kd4—e4 :
zásu, s egy biztositó-intézethivatalnokavoltPesten.
2. Hg7-fő
Ke4—fö:
Most e csapat fel van oszlatva, s az idegen nemze- lás növendékek adakozása: 3 ft.
3 Ff 7—g6 matt.
Kolozsvárról két unitárius papjelölt: 2 ft.
tiségü katonák két havi zsolddal bocsáttattak el.
Homonnáról Fodor Napoleon ügyvéd gyűjtése: 93 ft
Helyesen fejtették meg: Veszprémben:Fülöp József.
** (A németek kivonulása) Francziaországból és 3 darab egy ftos er.üst pénz.
! —Harasztiban: gr. Festetics Benno. —Miskolczon: Czenthe
F.-Segesdről Balogh János gyűjtése: 20 ft 68 kr.
már megkezdődött; az első a hazatérők közt Bis! József. — Sárospatakon : Gérecz Károly. — Jászkinéren:
Jász-Alsó-Szentgyörgyről a községi képviselő-testület i Galambos István és László — Nagy-Szalontán: Kovács
marck gróf, a ki Metzen, Strassburgon át máiáltal rendezett tánczvigalom jövedelme (beküldte Mócsy Albert. — Homonnán: Farkas Bertalan. — Pesten: Beck
Berlinbe érkezett. A párisi erődöket szerdán hagy- Ferencz első alkapitány) — 89 lt 50 kr.
Dénes. — Sootmezön: Seipe! Sándor.
Viszneken: Kiszeták oda, s Vilmos császár Ferrieresbe tette át főKecskemétről Katona Zsigmond által: a kecskeméti lák Sándor. — Pet érten :R.ády György. - A pesti sakk-kö
hadiszállását ; győzelmi bevonulásara Berlinben iparegylet 10 ft. a szabóczéh testület lo ft. Cz. iiegalata
nagy előkészületeket tesznek. A franczia foglyok szent Ferenczr. áldozár 1 ft. — Összesen 21 ft.
Kuuszentmártonból Szabó Kálmán városi jegyző által
elsö csapata szintén szerdán érkezett haza; Bel- a város
nagytermében febr. 20-án rendezett polgári bál
giumból, Svájczból is mennek haza az internáltak. tiszta jövedelme a felülfizetésekkel együtt: 150 ft.
S S ^ " Elöfizetési felhívás " ^ Q
A nemzetgyülés Bordeauxból a párisi külvárosokA IX. közlemény összege 629 frt. 12 kr.,
Benedek Aladár
ban megujult zavargások miatt egyelőre nem Pá- cs 5 darab egy frtos ezüst pénz.
risba, hanem Fontainebleauba teszi át székhelyét.
Eddig begyült összesen 4383 frt. 22 kr., háíí
** (Egy száz éves ember halála.) A lovas beré- rom darab cs. k. arany, öt db. 5 frankos, egy db. 20
nyi főrabbi. Wiener Simon m. hó 19-dikén hunyt frankos arany, egy db. ezüst- Imszas és 3 darab egy
czimü
ol száz két éves korában. Zsidó-theologini ismere- forintos ezüst pénz.
költemény-füzérére.
tei olv nagy hirnek örvendettek, hogy sok külföldi
E
könyv
csinos gyéniántkiadásbaii, jelrabbi is hozzá folyamodott tanácsért.
Nemzeti szinház
képes, színezett boríték-lappal márcz, közepén
— (Halálozások.) Máramaros-Sziget egyik
márcz. ;i. ,,Közönyt közönynyeV Vigj. 3 felv. jelenik meg, melyre ugyane határidőig lehet megjelesebb ügyvéde s a „Szigeti Közlöny" szerkesz- Irta l'én'ek,
Moreto ford. Győry V.
rendelést tenni, akár a pénz előleges, akár (postai
tője Jura Lajos ideg-szélhüdés következtében, alig
Szombat, márcz. 4. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét szerz
utánvét által) utólagos megküldése mellett.
42 éves korában elhunyt. Még délután megírta a Gounod.
Vasárnap, márcz. 5. „A nök az alkotmányban." VigjáElőfizetési ára 1 ft.; a levelek szerzö nevére
czikket lapja számára , 8 másnap a czikkei együtt
Pest czimzendők.
gyászjelentése is megjelent a lapban. — Mádi ték i) felv. Irta Tóth Kálmán.
márcz. 6. „Brankovüs György.- Szomorujáték 5
Ferencz jogtudor, a kecskeméti ref. jogakadémia felv. Hétfő,
Irta Obernyik.
t0f Lapunk mai szamához a „Nefelejts" divatigazgató-tanára, élete 29-ik évében, í. hó 4-dikén
Kedd, márcz. 7. „Lalla Rnukh." Opera 2 felv. Zenéjét lap és „Szépirodalmi csarnok'' elöfizetési felhivása
meghalt. — Aradváros főkapitány Papp János szerz. Dávid B.
van csatolva 1871-re.
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Hl E T I - N A k P T Á R.
Hónapi-és Katholikus és protestáns
hetilap
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141
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Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Fent.
Szóm.

Márczius

lA 3 Gergely
Rozina
Mathild királyn.
iBöjt közepe
Helibert pk.
Gertrud Petr.
| Sándor, Ede
Hold

Görög-orosz
naptar

Izraeliták
naptara

Febr. (ó)

Adar R.

T A R T A L O M.
H

Niip

hossza

1.él

nyüg.

P- ó. P- ó. P351 27 fi 22 5 59
A 3 Oculi
Rozina
H52 27 6 20 6 0
Szendikc
2 Theodóz
21
353 27 fi 18 6 2
Krisztina
22 Judás
3 Eutropius
354 26 6 16 6 4
Abraham
4 Gerasim
23 Temp. sz. 355 26 6 14 6 5
Földike
5 Syropus
24 Kapriel
356 26 6 12 6 6
Sándor, Ede 6 42 vértanu
9* S. P a r i 357 26 6 10 6 8
változásai. £ Utolsó negyed 13-án 11 óra 3( ) perczkor reggel .

28 C 3 Vazul 19 Jozue
1 Mart. Eudok 20 Judat

f.

hossza

0

Id

kél

f.
P- 6. P241 57 regg.
256 7 0 50
270 9 2 2
284 1 3 7
297 43 4 2
312 8 4 46
324 55 5 21

nyüg.
ó. P9 14
9 52
10 38
l l 34
este
1 49
3 1

Garibaldi liai (három avczképpel). — Hol van a fény a
rezgő láthatárról?! . . . — A jelen korszakról (folyt.). —
Egy bomba hatása (képpel). — A német császárság kikiáltása Versaillesban (képpel). — Utazások és kalandok a
! léghajón (folyt.). — Adomák és jellemvonások a skót élet! ből (folyt.).
Toldy-ünnepély.
Franczia postakezelés
i Páris ostroma alatt — Mikor Páris fölszabadult (képpel).
! — Egyveleg. — Tarhaz: Irodalom és művészet. — Közin| tézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Mi ujság? —
i Adakozások. — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanij való. — Sakkjáték. — Nyilt-tér. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő: Siany Miklós.(L. magyar-uteza 21.sz.)

HIRDETÉSEK.
Még csak rövid ideig

Császári török kormányi

3°ío S O R S J E G Y E K

50%-kaI olcsóbban, mint akármely itteni más vászonkereskedésben
az elsö és legnagyobb

amerikai fehérnemüek gyárának

400 frankjával = 160 ft. aranyban,

évenként hat húzással, u. in.: febr. l-jén,ápril l-jén, junius l-jén,
augusztus l-jén, október l-jén deczember l-jén

fiók-üzletében

600,000,400,000,300,000,200,000,60,000,40,000 fiIFI

Pesten, régi posta-utcza, Szentkirályi-féle ház.

nyereménynyel, a legkisebb nyeremény 400 frank vagy 200 ft, a. é. kaphatók alólirottnál részletfizetés mellett:

ll havi részletben 10 ftjával
23
„
„
5
„

. . . . . . .

Végleges kiárusítás.

110 ft.
115 „

E sorsjegyek előnyei:

l-szbr évenként 6 huzás.
2-szor oly nyereményekkel vannak felszerelve, melyek a szerencse legmagasb
kívánalmait is fölülmúlják.
3-szor a nyeremények mindegyike adómentes.
4 szer a legkisebb nyeremény, melylyel a sorsjegyek mindegyike k'ihuzatik
200 ft., igy tehát okvetlen 90 fttal több a vételárnál.
5-ször minden sorsjegy évenként 12 frankot vagyis 6 ftot kamatoz.

Rumburgi vásznak ársorozata:

1800 vég l/t széles 54 röfós rumburgi vászon, egy db. ára csak: 20,22, 25, 28—30 ft
a legfinomabb férfi ingekhez.
2000
50
rumburgi vászon 18,20,22 ft. (17 női inghez) igen ajánlhat,
1500
40
rumburgi vászon 12, 14, 15 ft. a legfinomabb (párnahéjakra vagy 12 női inghez),
1200
36
rumburgi dupla ezérnavászon lepedők s lábravalókra 9
10, 11 fr., lefinomabb.
5000
30
rumburgi fehéritett bőrvászon 8, 9,10, 12 és 15 ft. a legfinomabb.
8000
50
rumburgi vászon, finom férfi s női fehérneműhöz 25 28
30, 85 és 40 fr. legfinomabb.
'
'
Rumburgi epedővászon «/«, %, ' % széles 3 rőf hosszu, varrásnélkül 6 ft. 50 kr egy vég: 18, 19, 20 ft. a legfinomabb,
vászónesinvat % széles 30 röfós fehér, keskeny és széles; zsinöros-damasz
legfinomabb ára csak 7, 8, 9, 10, 12, 14 ft.
8000 tuczat rumburgi vászon fehér zsebkendő 1 tuczat ára: 1 ft. SO kr.
2, 2.50, 3 és 5 ft. a legfinomabb. "Tp@
Rumburgi vászon zsebkendők, mosható, burnótozók számára, 1 rőf nagyságúak 1
_tuczat ára csak 3 ft,, 3.50 és 4 ft. a legfinomabbak,
bőrteriték készületek, u. m. 1 abrosz gl2 csemege-kendő, minden me»-kivántató szinben 5 ft., 5 ft. 50 kr. és 6 ff. a legfinomabb.
"
gyapjú ágy-és asztal-készület, damasz, a selyemhez hasonló, minden megkivántató szinben, ára csak 12, 13 és 15 ft. a legfinomabb.
1 tuczat damasz törülközőkendő ára csak 4.50, 5, 5.50, 6 és 7 ft. a leefin
1 tuczat damasz asztalkendő ára csak 4 ft., 4.50, 5, 6 és 7 ft. a legfinom!
asztalkészület, damasz 6 személyre, ára csak 5, 6 és 7 ft. a legfinomabb!
asztalkészület, damasz 12 személyre, ára csak 10, 12,14, 15 ft. a legfinom!
abroszok, fehér és színesek, % széles 1.50,1.80, 2 ft., ' % széles 2 2 50ft
' % széles 2.60 és 3 ft. a legfinomabb.
' '
''
Angol damasz-chiffbn »/« széles 30 rőf, férfi ingekhez, ára csak 8, 9 és 10 ft a legfin
2000 vég kanavászon, szines, 7, 8 és 9 ft. a legfinomabb.
Férfi flanel ingek, minden szinben 3l/t és 4'/2 ft.
Oroszprémes-nadrágok, legujabb 2.50 kr.
Női pikét- és zsinóros-barchet-corsettek legfinomabb 2l/» 3 % ft
Női pikét- fi* zsinóros-alsószoknyák hímzettek s csipkések legfin.', ára csak 3 50 4 ft
><oi zsinoros barchet lábravalók legfinomabb 2 ft 2 30 kr
liumburgi férfi ingek (a nyakterjelme megkivántatik) 1.50, 2, 2.50, 3, 4 és 5 ft a lejrímomabb redözött mellel.
«
lábravalók, ára csak 1.20, 1.50, 1.80 a legjobbak, német, magyar és francz;a szabásra.
Chiffon férfi ingek betétmellel 1.50, 2, 3 és 4 ft. a legfinomabb.
Chiffon férfi ingek estélyek s bálokra franczia himzésü mellel 5 6 8 10 12 és 15 ft
a legfinomabb.
'
'
'
Férfi szines ingek, legujabb franczia mintára ára csak 1.50, 1.80 2 2 50 kr
Rumburgi nói ingek simák 1.50,1.80 kr., csipkével 1.80, 2, 2.50 é's 2.80 himzés«el
»
_ schweitzi női ingek gazdag ránczszegélylvel, ára csak 2.50. 3 és 3 50 alei
!
Rumburg, „Manen" női ingek 2, 2.50, 3, 4 ft. a legfinomabb.
"
„Eugenie" női ingek 2, 2.25. 2.80, 3 50 kr.
"
„Charlotte" női ingek legujabb mintájú, áthuzattal 2.50, 3, 3.50 kr.
n Ö Í i n e ! s : S3
• V.«
£
»valaku mellel, legujabb minta, 3.50, 3.90 és 4 ft
'i chiffon lábravalók szegélykékkel s csipkével 1.80 és 2 ft., hímzéssel 'legfinomabb
2.50 és 3 ft.
Nói corsettek simák 1.30 kr., szegélykékkel s csipkével 1.80, 2 ft., diszitéssel 2.50 és
.
3 ft., hímzéssel legfinomabb s legujabb 3, 8.60 4 és 5 ft
Kői szoknyák simák 2 és 2.50 kr., szegélykékkel s csipkével 2.50, 3 és 3.50 kr. uszáhszoknyák 4, 5 és 6 ft. a legfinomabb.
Női fodrász-köpenyek vagy pongyola-öltönyök gazdag hímzéssel, ára csak 4, 5. 6 es
8 ft. a legfinomabb.
951 (JO IQ\ ,
50 forintnyi összejfik vasariók ejcy sávolyom szüvetfl asztali készletet"
(6 személyre) insryea kapnak.
,

5 igy joggal feltehető, hogy a létezö sorsjegyek közt épen
ezen sorsjegyféliek azok, melyek legtöbb előnyöket nyujtanak.

Nemcsak egyesek játszhatnak egy sorsjegyre, hanem társulatban 20 résztvevővel, s a részletek lefizetése után az illetőknek egy eredeti sorsjegy azonnal ki fog
szolgáltatni, miközben minden nyeremény már az első részlet lefizetése után a részletlevél birtokosára esik.
1009 (4—0)
f P P Pénzküldeményeket a vidékről kérjük postai utalványnyal (melvre csak
egy 5 kros levélbélyeg illesztendő) — eszközölni.

pénzváltó irodája Pesten, Dorottya-utcza, Lloyd épület.

I

Kollarits J ó z s e f é s flai

(12

-4I)

czimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
yáczi-ntczábaii Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

[mindennemü kész f^hérnemüek férfiak, hölgyek és
gyermekek számára.
Férfi-ingek, rumburgi, hollandi vagy irlandi vászonból 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.,
4 ft., 4 ft. 50 kr., 5ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50kr., 7ft.,8 ft, 10 ft.. 12 ft,
I Báli ingrk férfiak számára 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. Himezettek
6 ft., 7 ft., 8 ft. 10 ft, 12 ft, 14 ft. egész 20 ftig.
i Szines férfi-ingek. 1 ft. 50 kr., 2 ft, 2 ft. 50 kr., 3 ft.
Férfi-ingek fehér madapolanból 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft, 3 ft. 50 kr.. 4 ft.
Férfi-gatyák vászonból, magyar, félmagvar vagy franczia szabásban 1 ft. 75 kr.,
2 ft., 2 ft. 25 kr., 2 ft 50 kr., 3 ft, 3 ft. 50 kr.
ÍFérfi-kraglik, kézelők, nyakkötok, kapezák és mindennemü vászon-és battiszt|
zsebkendők.
[Női ingek vászonból egyszerüen 2ft 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4 ft, 5 ft
hímzettek3 ft,3 ft. 50 kr.. 4 ft,4ft.5O kr.,5ft, jobban hímzettek6ft,7ft,8ft,
10 ft, 12 ft, 14 ft., a legujabb franczia divat szerint 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. 6ft..
7 ft, 8 ft, 9 ft., 10 ft, 12 ft
I Köl haló-corí-ettek 1 ft. 85 kr., 2 ft. 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr 2 ft. 75 kr., 3 ft.
3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., egész 12 ftig.
Nöi váll-fiizők franczia alakban 1 ft. 50 kr., 2 ft, 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 f t 50 kr., 4 ft..!
4 ft. 50 kr.
[Nói alsószoknyák és nadrágkák perkailból, chiffonból, schnürl és piquetbarchet,
éjjeli és negligé-fókötők, kapezák ezérnából, pamut, gyapot és mindennemü
vászon- és battiszt-zsebkendők.
i Fin ingek vászonból, madapolanból és színesek is a legjutányosabb árakon, ugyszintén gatyák és kapezák.
Leanyka-ingek kivarrva vagy egyszerüen, corseltek. nadrágkák és kapezák.
A legnagyobb választékban béliéit alsó-ingek és nadrágok nrak e*<
hölgyek szamára, ugyszintén mindennemü téli szükségletek legujabb flanell-inisek és shawiok.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat, rumburgi,hollandi s irlandi vászonból darabját 25, 27, 28, 30, 32, 35, 38. 40, 50, 60 egész 120 ftig.
Creas-vaszon 12 ft, 12 ft. 50 kr., 13 ft, 14 ft, 15 ft. 16 ft, 17 ft, 18 ft, 20 ft
egész 25 forintig.
1028 ( 1 - 8 )
Tőrolközö-kendők tuczatjat 5 ft 80 kr. 6 ft. 90 kr., 7 ft 50 kr., 9 ft. 50 kr ,
10 ft, 12 ft, egész 20 ftig.
Asztalkendők tuczatját 5 ft, 5 ft. 50 kr., 6 ft. egész 12 ftig.
Szines canefas agynemneknek 9 ft., 10 ft. l l ft, 12 ft., 13 ft. egész 16 ftig.
Asztalkendők és keszletek damasztból 6, 12, 18 és 23 személy számára
Függönyök a legnagyobb választékban 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft., 8 ft., 9 ft, 10 ft.
12 ft., 14 ft., 15 ft. párja.
Asztal- és agyteritök, kavé-abroszok és szerviettek.
| Menyasszonyi-hozomány-kiállitások 200 frttól 2000 forintig, kész fehérnemüekben és vászonárukban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimeritő árjegyzékeket kívánatra bérmentesen megküldjük.
Levélbeli megkeresésekre mégjizjiap, melyen megkapjuk, expediáljuk, és csomagolási dijt nem számítunk. -"""•""

l

i W Árjegyzékek, részletes vászon-mustra-gyiijteménynyel !
e«yü«t kívánatra mindenhová iiiegkü!detnt*k.
'"
Az áruk szétküldése bármely irányban postai vagy vasuti utánvét
vagy a pénzösszeg beküldése mellett gyorsan és pontosan eszközöltetik.'
A megrendelő leveleket kérjük ekép czimezni:

[Az amerilai vászon- s kész fehéraemüek raktárának
i

(belváros, régi posta-oteza 14. sz., a Szentkirályi-féle házban) Pest.

^ ^ ^ ^ W W H W H B H i W H W W ^ ^ B W I ^ W l l l H t W M ^ » | i l l > L | | i | i ' J'' i'fi.1 "!'• ^'I '.• ^ 1'"I' n "t n y i i m

A pesti hazai első takarékpénztár egyetem-utczai épületében létezik!
a legnagyobb választéku magyar s német

kész férfiruha-raktári
bámulatos olcsó áron.

Ugyanott mindenféle inegrendolések elfogadtatnak s 24 óra alatt!
elkészíttetnek; a t. cz. közönség szives figyelmében ajánlják magukat j
959 (13—0)

Szabó és Iluska
sza

b ó mesterek.

140

Tizennyolczadik évfolyam.

12-ik szám
Dicséretesen ismert szépitöviz,
ugy nevezett:

Köszvény, csúz s idegi áj dalinak ellen.

Kopal A.-féle köszvén> thea.

Biztos gyógyszer még azon köszvényben szenvedőknél is, kik abban j
évek hosszusorán íit szenvednek, mely mint a napi tapasztalás mutatja, külső i
szerek által nem gyógyitható.

Kopal A.-féle ízület- s ideg-liniment,

a cstízos, idtges s köszvényes fájdalmak minden nemei ellen."
Tekintetbe véve azon, a hihetetlenséggel határos eredményeket, melyek S
ezen szerrel elérettek, az egész gyógyászati tudomány, — melynél csak megkö- 5
zelitőleg is biztos eredményekre lehetne számitani, nem mutathat fel. Már 2
eddig is oly sikeres gyógyitások eszközöltettek, hogy azokat valósággal a tudó- •
mány pecsétjével lehetne megerősíteni. Számtalan köszönő s elismerő iratok l
kivonatban,valao.int hirlapi czikkek s arról tanuskodó orvosi vélemények ezen;
szerhez csatolvák, s levélbeli kívánatra ingyért s bérmentesítve küldetnek meg.!

HERCZEGNÖ-VIZ,
Bonnard Ágosttói Párisban,

mely a bőrnek ifjas frisseségét visszaadja, s az arczszinét a legkésőbb korig, fehéren, nyulékonyan, tisztán s lágyan fentartja, az arczot, nyakat, kezet s a
kart minden bőrtisztátalanságtól, u. m. szeplő, májfolt, napégetés, sárga-foltok, pörsenések, orr-vörheny7sömör, hőpörsenés, égetés s arezredőktől megóvja. Minthogy a herczegnö-viz
semmiféle tisztátalanságot a bőrön nem szenved, s igy annak tulajdonságaiért kezesség nyujtható, bátran ajánltathatik a szépnem számára.
1003 ( 3 - 4 )
1 íivegcse á r a 8 4 krajczár.
A függvényeken levő bélyeg a viz valódiságát biztositja.

Főraktár Magyarországra nézve

Fo- és szétküldés! raktár Mauer-toen Bécs mellett, =

Pest, márczius 19-én 1871

Titkos

betegségeket

még makacs és üdült bajokat is ügy k<5rodában, oiint magán gyakorlat fől tín több e/,cr betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkft?,
hogy a beteg hivatásában vagy életmódjában ftaíoliatnék, gyökereseit,
biztosan és gyorsan gyog-.it

998 (9-12)

Kész öltözékek és menyasszonyi ruhák..

A derék mérték szerint készíttetik, az alj mindig a legutolsó párisi divat után.
v
i d é k i megrendeléseknél kérem a mértéket, Ceiü.iméterrel mérve;— vagy egy jól
álló derekat, a ruhaalj előhossza mértékét, a netaláni egyéb megjegyzésekivel együtt
beküldeni.
1 moll öltözék, kész derékkal, övvel és alsószoknyával együtt, 30, 36, 45, 50,
60 forint és feljebb.
1 tárlaton öltözék, övvel és alsószoknyával együtt, kész derékkal 30, 36, 40,
50 forint és feljebb.
t menyasszonyi moll ftltöseék, myrtussal diszitvií, 40, 50, CO, 70 forint
és feljebb.
1 menyasszonyi öltözék, illufrionből vagy brüsseli túliból, myrtussal diszitve,
70, t>0, 90, 100 forint és feljebb.
1 menyasszonyi atlasz vagy tafota öltözek diszitve 80, 100, 120, 150 forint é s l
feljebb.
1 menyasszonyi sima fátyol 2 75, 4, 8 forint; hímzett 4.75, 6—20 ftig.
Az emlitett szöveteken kivül más szövetekből is készíttethetnek ruhák.
Mirtus koszoruk uj kötéssel, 3.75, 5, 6, 8, 10 forintig.
Csipke kendők, 1.20, 1.75, 2.50, 3.7 5, 5. 6 ftig és feljebb.
Az öltözékhez külön szükségelt alsoszoknyák, 0.75, 8, 10. 15 ftig.

Meü. dr. Helfer Vilmos

VHIÓ összeíévesz-

té>ek vagy utánzíí?ok meggá'oltathassiiuak , a
?
és üvegen látható védmarkom és saját kezem aláirását kérem fiminden csoma
csomag és
gyelembe venni. — Kórházak,
K ó h á a k ápoló-intézetek
á p o l ó i t é e t e k és szegények
s e g é e k há/ai,
háai a szétküldó <
raktár részéröl, mint elébb ugy most is jelentékeny záralék leengedésben
g
részesittel nek.
nek
"
1021
1021 (2
(2 —
— 8)
8)

Pest, király-utcza 27. szini Medotr-bá::ban, I-ső emelet, délelött 7--9-ig. da!
után 1 — i óráig.
§W" Díjazott levelekre azonnal
¥«!asiolía(ík, a kivánatra a itjoicv
siereW is megktildetnek.

haHOiiueiiiii ké
i szHméiiytkktl

váczi-utcza 21-ik szám alatt.

Gyümölcsfák

Hogy a mns

a „Minervához"

nemesített fnjakban, valamint többféle
liityéh növények 's néhai Klauzál Gráborkis-tétényi kertjéből megrendelhetők Pesten: három korona-utcza4. sz.
alatt Liedemann J. S. F. nagykereskedő urnál és e kert alólirt intézőjénél | Budán: halászváros 77-ik szám
alatt. Bérmentes felszólitásra a katalógus azonnal megkiildctik.
1019 (3—3;
I). Kovács János.

mely czég raktárak átvétele végett bármikor megkereshető, kapható Petiten:
TÖRÖK József gyógyszerésznél király-utcza 7. szám; Pozsonyban Hein- í
rici •"'.; Debreczenben dr. Rothschnek E., valamint az ország minden na-;
gyobb városaiban.
\
Kgv csomag ára 50 kr., két csomagnál kevesebb nem rendelhető meg. ;
Egy üveg Liniment ára 1 ft. 50 kr., pakolás és bélyegdij 10 kr.
;

Vetemény-magvak. s vetnivaló gabna-fajok
ajánlása.

Bo^cliatl testvérek nagybani inagkereskedők Bécsben,
iroda: Stadt, Sterngasse Xr. 6.

ajánlják kitünő minőségü erdei-. ÍÜ-, liicz i" a- s rrpa-ma^vak raktárát kitünő választékban. — A magvak vaiodixáKáért s csHJikcpességért jótállás biztosittatik.
A ltigolcsóbbra szabott árjegyzék, kívánatra bérmentve küldetik meg.

1871-fii árjegyzékünk kivonata:

mázsa 17 ft.
Borsókas-perjeelső minőségümázs. 20 ft. ; Komló-here
35
»
f r a n c z i a . . . 2 5
» . Bibor-here egész tiszta
»
o l a s z . . . .
2 7 » Hiu süiidi t a k a r m á n y répa-magvak hosszu és nagy
22 »
»
németországi . 15 »
»
belföldi
. . 12 » Burgundi takarmány-répa, kerekded,
tuskó-alaku
20 »
Thymotbeus fü-mag egész tiszta . . 25 »
Csomós-ebir elsö minőségü . . . 4 0 » Burgundi sárga Oberndorfi legnagyobb faj
. . . : . . . . 26 >>
Pelyhes-czirok
17 »
Fiorin-czirok
28 » Burgundi óriási, palaczk alaku . . 22 »
Réti-csenkesz
38 » Lapos-répa, tányéralaku, kitünő . . 22 »
Juhcsenkesz
30 » Sziléziai ezukor-répa, valódi fehér . 31 »
P e s t e n v á c z i - u t c z a , a n a g y K r i s t ó f
m e l l e t t .
Zab, valódi probstei-i, méreje . . 5 , »
Trespa. Schrader-féle rozsnok (Cera§jtT" Az árak készpénzfizetés, vagy utánvétel mellett értetődnek.' ' i
Árpa, valódi probstei-i, ólmozott
tochloa australis) rendkivüli szaeredeti zsákokban 200 vátnfont . 20 »
Menyasszonyi vavzonkészletekít, ugymint: egyes darab ingek, ágynemű,|
pora takarmány
40 »
nadrágok, éjjeliköntösök,'zsebkendők stb., bármily árban.
9U6 ( 3 - 3 )
Réti perje
41 " Árpa, jeruzsálemi héjatlan (árpakávé)
méreje 8 »
Len-inax, valódi ris«i mázsája ; 21 »
»
6 »
Ugyanaz eredeti tonnákban . . á0 » Árpa. chevalier . . . .
»
8'/« »
Réti cs;behur
9 " Buza, tavaszi-szakái . . .
»
8 »
7 » Rozs, tavaszi . . . . .
Csász, és kir. enge- Muhar-mag
»
4% »
Csak alapos tcyoKyltas bizK
délyezett egyetlen pat- Pimpinella
1^ * Hajdinakása
sit utobajok ellen.
kány- és féreg-kiirtó Kukoricza vagy tengeri, amerikai . 15 » Fehér erdei fenyő . . . mázsája 120 »
Fekete erdei fenyő
100 »
'szer. Ara egy bádog Czukor-szirok, rendkivüli szapora
55 —60 »
szelenczének I ft. o. é. takarmány
15 » Veres fenyő
Titkos
IKT A legkisebb megrendelés is rögtön Franczia luczerna elsö minőségü 54 » Bálványfa (Ailanthus glaudulosa) . 70 »
32 »
teljesitettetik akár az összeg beküldésekor, Olasz
»
45 » Fenyő, közönséges
_ • 35 »
akár utánvét mellett.
Magyar
»
44 » Akáczfa
Almn- és körte magvak . fontja 2 »
Homok-luczerna (könnyü talajban
»
14 »
való)
80 » Nyirfa
. . . . .
» 15 »
az elsö magyar kir. engedélyezett gyára az Stíriai lóhere elsö minőségü . . . 42 » Kőrisfa
Svéd-lóhere
: . 70 » Eperfa . . - • • •
» 2'/2 »
apróférgek kiirtására szükséges vegytani
elgyengült férfleröt,
Fehérvirágu réti here
50 » Sima tömjén-fenyő
. .
» 4
»
készítmények, Pesten, király-utcza 46.
gyakori magömlések, sőt a végképeni
13'/a »
szám alatt.
983(16—25) Baltaczim"
lehetetlenséget katonai és polgári kórW
Megrendelések komló-flltetvényekre, valamint fa- és bokor-ültetvéházakban sikerrel használt egyszerü
nyekre, a legpontosabban eszközöltetnek, s a lehető legolcsóbb árért számíttatnak.
módszerrel bámulatos gyorsan és alaJPF~ Musra-magvakkal ellátott ajánlatokat szivesen fogadunk, s azokat egész
posan (az ujonnan keletkezetteket 48
készséggel viszonozzuk.
1022 (2 -)
óra alatt) gyógyítja Weiss J. gyak.
Több évek óta, a kfihöices, rekrdtorvos és szülész, az itteni cs', kir. garsé(í s beszédközbeni Kzájkixzáradás
nison fAkórházban kiszolgált osztályellen a legjobbnak bebizonyult szer az
Az ő Felsége elsö Ferencz József császár által egy kizárólagos szaorvos, minden alkalmatossággal ugy a
aráblai guniini, — czukorral.
badalommal kitüntetett, s biztosan ölő
titoktartág, mint a gyógyczélokhoz jól
$j£F~ Az ebből készitett gammibeosztott rendelő-intézetében Pest
| cznkorkák kaphatók:
Sebestyén-tér 1-dik szám 1-só emelet,
I
Pest-Buda és Pozsony minden
(a „2 huszárhoz" czimzett kávéház fe| gj'ógyszertárai és nagyobb füszerkereslett), naponkint reggel 7 órától 10-ig
| kedéseiben; továbbá GyArAtt: Kinderés délután 1 — 4 óráig.
í mann J.; fi.-Váradon: Janky A.; Tevalódi minőségben kapható
Férfiak és hölgyek részére külön
í mesvárun: Babussnik A.; Aradon:
bemenet és külön várószoba.
P e s t e n : TÖRÖK J Ó Z S E F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám. —
| Strobl F.; Eperjesen: Galloczig J. V.;
Díjjal ellátott, levelekre leggyorsnb
Továbbá a birodalom legtöbb fő- és mezóvárosaiban.
Wm (1 — 4)
' Z a ^ r á h b n n : Sándor Alex. uraknál.
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
Egy
skafulya
a
r
a
80
k
r
.
Ára
egy
darabnak
50
kr.
a.
é
gondoskodik.
952 (4—12)
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Patkány-

1

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

éreg

|f>

Elöfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

BBT" Hirdetési dijak, a Vnsárnapi Ujság és Politikai Ujdonságokat illetőleg: Egy ne'gyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
tSbbazSri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik.— Kiadóhivatalunk szamara hirdetményeket elfogad BécNbrii: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Hnasnistrin é» Vogler, Wollzeile Nr. 9 . —
Belyeg-dij, külön minden igtatas ntán 30 krajczár.

B. P e r é n y i

Zsigmond.

(1782—1849.)

Kié e sajátságos, szigoru, ódon erények Kassán, hol a jogtant hallgatta, majd Pesten tán az alig 25 éves ifjut Beregmegye rendéi
kinyomatát viselő s mégis megnyerő arcz? és Pozsonyban, hol a közélet pályájára gya- követül az 1808-ki országgyűlésre, melyen
Mintha nem a mai kor sima aristokratája korlatilag is készitette magát s alapos mü- Somssich Miklóssal együtt ő képviselte az
volna, hanem legalább is az erdélyi nemzeti veltsége és szabad irányu gondolkodása „uj nemzedéket" — s melyen az akkori nafejedelmek korából való: egy érdesebb kor által tünt ki legtöbb kortársa közül.
poleoni háborúk által folyton szükségelt
szülötte, a minek egész kinyomata és tarBefejezvén készülését, beregi s ugocsai hadisegélyek iránti tárgyalások képezték
tása mutatja. Pedig a még élö nemzedék birtokára tért vissza s az akkor alig lüktető a viták főtárgyát. Perényi azok közé tartokortársa, báró Perényi Zsigmond ez, egykor megyei élet egyhangúságába azonnal na- zott, kik a pragmatica sanctio alapján a
ugocsai főispán, septemvir, az 184%-diki gyobb elevenséget öntött. Beregmegyében szükséges segélyt a közös védelemre nem
felsőház alelnöke — s az 1849. októberi vér- lakván rendesen, hatása is itt volt érezhe- tagadták ugyan meg, de annak megadását
tanuk egyike. Arczképe, mely eddig köz- tőbb s a megye csakhamar kezébe adta a a viszonyok felőli hiteles fölvilágositásokkézen forgott, nem mondható hűnek erede- főjegyzői tollat, melyet közmegelégedésre tól s a valódi szükséglet igazolásától feltétijéhez, s már csak ez egy
telezték. Bátor és alkotmányhü
(mellékes) körülmény is igafellépése egyszerre az elsö
zolja jelen közleményünket,
rendű hazafiak sorába emelte
melyhez az arczképet a dicső
őt
a közvélemény előtt.
atya egyetlen fiának birtokáMegyéje elsö alispánná,
ban levö hü képről s az életmajd ismét az 1811-ki országrajzi adatokat is elsö kezekből
. ''
gyűlésre követévé választotta.
vettük.
Hivatali pályára édesgették;
A Perényi család a Dobos
de ő ismét alispáni székére tért
nemzetségből vette eredetét,
vissza s megyéje érdekeit siemelynek II. Endre király 1243tett elömozditni; védve a „szeban adományozta Perényt s
gény adózó népet" s egyike az
vele a család uj nevét. Az elsö
elsőknek, kik a közlekedési eszszerző unokája, I. Miklós, főisközök horderejéről meggyőpán lett még az Árpádok koződve, e téren is tettek valamit.
rában ; s ez ágon le, Imre váNépszerüsége, melynek meradi püspök — ki a mohácsi
gyéjében örvendett s melyet a
csatában esett el, — a dicstársadalmi téren is a szabavágyó Péter, ki koronát áldabb eszmék terjesztésére haszmodva magának, hét évig szennált föl, csakhamar irigységet
vedett börtönben kihallgatatkölte; feladások következtek,
lanul, — Gábor, a Péter által
királyi biztos küldetett a mealapitott pataki iskola bőkezű
gyébe, s ö, miután magát teljepártfogója, — a török kezessen tisztázta az ellene emelt
ségben elhalt Ferencz, — s
politikai vádak alól, sértett
egész sora a kitünö férfiakönérzettel, de a közvélemény
nak, mindkét ágon, igazólja az
tiszteletétől kisérve, vonult
ősökre büszke jelszót, melyet
vissza a hivatali pályától s
a nagynevü család egyik tagja
tért magányába.
a klasszikus rómaitól vett maAz alkotmányra szomoru
gának: „Te páter Aeneas exeiidök következtek. Azt lehet
tet et avanculus Hector."
mondani: a bécsi kongresszus
E családból született Beregután a magyar alkotmány, ha
B. PERÉNYI ZSIGMOND.
szász-Végardón 1782-ben Pefelfüggesztése kimondva nem
rényi Zsigmond. Atyja István Ungmegye forgatott, mig lelkes szónoklataival nem- volt is, tényleg fel volt függesztve. De mifőispánja s a debreczeni ker. tábla elnöke, csak közvetlenül megyéje, hanem az egész dőn a nemzet ismét hallatni kezdé szavát s
ősmagyar jellemű, szelid lelkületü férfiu, felvidék alkotmányos érzülete megszilárdi- a törvénytelen visszaélések ellen a megyék
gondos nevelésben részesité a gyermekkorá- tására s szabadabb irányban fejlesztésére sorban szólaltak fel: Perényi Zsigmond is,
ban is éberszellemü s nagyratörő fiut; elöbb határozott befolyást gyakorolt.
elélépve magányából, az ébresztők közt volt.
a nagyszombati nemesi konviktusban, utóbb
Lelkesedéssel választák meg ennek foly- - Az elvé|re összehivott 1825-ki ország-

