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Előfizetési felhívás

NŐK LAPJA
czimtt hetilapra,

Pest, január 22-én 1871.

mely február 1-től kezdve jelen meg, és a ItŐi IílUIlkaképCSttéS ÓS
ügyének lesz közlönye.
Alólirottak a „Nők lapja" czimü hetilap szerkesztését
elvállalván, következő irányelveket tűztünk magunk elé:
Lapunkat határozottan a női munkaképesség kifejtésének, a női munkajog gyakorlati életbe léptetésének szenteljük. A nők eddig a mit tanultak, azt felületesen tanulták, —
mi küzdeni fogunk minden felületesség ellen. A mely nő eddig
valamely ismeretet alaposan megszerzett is magának, annak
nem tudta hasznát venni, —• mi arra fogunk törekedni, hogy
oly helyzeteket keressünk vagy ha kell: teremtsünk, amelyekben ezentúl hasznát vehesse.
Nagy méltatlanság azt mondani, hogy eddig a nőkön
múlt, ha a szokott női foglalkozáson kivül munkát nem kaptak;
de ezentúl ha múlik, csakugyan rajtok fog az múlni. Mert a
nők irányában napról-napra fogynak az előítéletek; a női
munka becsét mindinkább kezdik ismerni és méltányolni; s
rajtunk a sor, hogy megmutassuk, hogy valóban képesek vagyunk e hát a munkára ? Az országos kérdések legfőbb itélőszéke: a magyar országgyűlés legközelebb oly szabadelvű
nyilatkozatot tett e társadalmi kérdésben, hogy nemi gyöngeségünket bizonyitnók be, ha az intést meg nem értenök és
nem követnők.
A „ííők lapja" e nézeteknek fog kifejezést adni. Éber
figyelemmel kiséri a külföld mozgalmait a női munka ügyében,
s a mi a külföldi viszonyokból ránk magyar nőkre nézve is
értékes, igyekszik azt hazánkba átültetni.
Uj munkaköröket keres a nők számára, s a meglevőknek
a nőkre kiterjesztésén működik.
Küzdeni fog egyrészt a túlzások, — másrészt az előítéletek ellen. Gyakorlati irányánál fogva kérlelhetlenül kimu-
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tatja azokban a tűlkövetelők hibáit, ezekben a szokásokhoz
való vakon ragaszkodás káros voltát.
Közvetítőül szolgál a társadalom és a nőnem közt, a
munkaadó és a munkás közt, a közérdek és az egyéni érdekek
közt.
Kerüli az üres eszményiséget, de kerüli a száraz anyagiságot is. Csak e kettőnek helyes arányokban vegyítése teheti
az emberiséget boldoggá. Annálfogva arra fog törekedni, hogy
összeegyeztesse az eszményit az anyagival, s kimutassa az
összevegyítésnél a helyes arányokat.
Szűkebb körre szorítja a szépirodalmi részt, hogy tágabb tért nyithasson a reális tárgyú, irányú és felfogású czikkeknek. Ezeket azonban ugy válogatja meg, hogy irmodoruknál
fogva azokra nézve is vonzók legyenek, a kik a könnyebb
olvasmányt kedvelik.
Szóval a „Nők lapja" a női művelődés és haladás, a
női munka-képzettség és munkajog oly közlönye akar lenni,
melyből mulatságot is, hasznot is szerezhessen magának minden magyar nő. Törekvésének leglényegesebb részét a nőnevelés helyesebb irányba vezetésének — figyelmének legéberebb részét a nőegyletek működésének fogja szentelni,
melyeknek szívesen szolgál közlönyül és közvetítőül.
Erős elhatározással lépünk e pályára, mert tudjuk, hogy
azon sok nehézség vár reánk. De bármily erélylyel küzdjünk
mi, sikertelen lesz az, ha a tisztelt közönség bizalma nem fogad
és támogatása nem kisér. E bizalmat és támogatást kérjük és
várjuk mindazoktól, kik a magyar nők sorsa iránt részvéttel
vannak, mert a ,,Nők lapja" az összes magyar nöközönség
lapja lesz.

Pest, január hóban.

lllésy Györgpé
főmunkatárs.

szerkesztő.
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Dr. P a t a k y

Dánie1.

(1804-1871.)

A szenvedő emberiség jóltevöi elismerést és hálát érdemelnek, bármily szerény
körben s távol a feltünőség piaczától folytatják is nemes müködésöket. Az orvos
vagy pap, a szegény gondnok vagy kórházi
ápoló, ki a nyomor hajlékaiba megy, hogy
könyeket törüljön s kínokat enyhítsen, —
ha neve nem ragyog is a közhír márványtábláin, nagy az által a mit tesz; s nem
lehet nagyobbá a hir által, ha az felkapja
szárnyára és országvilág előtt kürtöli nevét.
Hány valódi nagyság vész el így homályban s borul, ha pályáját
megfutotta s jóltevö kezeit
összekötözi a halál, a néma
feledség fátyola reá.
Némelyek azonban szerencsésebbek. A sors, segitve önérdemeiket, oly polezra állítja,
honnan jótékonyságuk áldása
messze kiterjed s nevök elragyog. A széles hatáskör, melyet a végzet teljesen betölteniök enged, dicskört von körülök, s már életökben megadja nekik a földi halhatatlanság jutalmát.
E kétszerte szerencsések
és nemesek közé tartozott dr.
Pataky Dániel, Erdély közelebbről elhunyt volt főor-\ ^
vosa (protomedikus), királyi
tanácsos és a főkormányszéknél egészségügyi előadó. Oly
családból származva, mely
nemzedékek hosszú során át,
firól fira szakadatlanul kitűnő
tudományos s jelesen orvosi
tekintélyeket adott amaz akkor még külön vált kisebb
hazának,^ Erdélynek, maga is
az ősök érdeméhez méltó saját
érdemekkel az orvosi pályán a
legmagasb állást vivta ki magának nemcsak a közegészségügyi hivatalos pályán, hanem mint gyakorló orvos a
szenvedő emberiség körül is.
, A Pataky-család, közel másfél száz év
óta, öt nemzedéken át tündöklik Erdélyben
hasonló s már családi hagyománynyá vált
éi'demek által. A most elhunyt Dánielnek

dédapja, Pataky István, Sárospatakról költözött Erdélybe, s miután I. Apafy Mihály
fejedelemnek udvari lelkésze és radnóti pap
volt, egyszersmind a fejedelem fiának II.
Apafy Mihálynak nevelését vezette. Ö volt,
a ki az 1674-ben a bethleni várban lefejezett Bánfi Dénest a halálra elkészítette.
Fia Sámuel kezdte meg a kolozsvári
orvos Patakyak sorát. 1716-tól 1726-ig
Kendi-Lónán lakott mint orvos, innen azonban az utóbb emiitett évben Kolozsvárra
költözvén, itt alapította meg, 40 évi mü-
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DÁNIEL.

ködése által, 1760-ban bekövetkezett haláláig, a Pataky-név orvosi hirét. Fia, a második, vagy mint teljes joggal nevezték,
nagy Pataky Sámuel, szintén orvos lett, de
egyszersmind kolozsvári ref. főiskolában

a szám-, mér- és természettan s a bölcsészet
rendes tanára. Atyja halálakor azonban
letette tanári hivatalát s kizárólag orvosi
hivatásának élt. Magas életkort ért ő is,
mint atyja s 1804-ben halt meg, köztiszteletet hagyva maga után. Fia, szintén Sámuel, már ekkor orvos, lépett nyomdokaiba.
S 1812-ben országos főorvossá neveztetett
ki, daczára annak, hogy az erdélyi kormányzó gr. Bánffy György saját házi orvosát, a szintén jeles és tekintélyes dr. Bárra
Istvánt terjesztette első helyen föl megerősítés alá. Első fia, az orvosi
pályára készülő Sámuel, a bécsi egyetemen elhalván, az
erdélyi főurak, hogy a Patakyak orvosi hagyományos hir-"
neve ki ne haljon, a politikai pályára készülő negyedik
fiát Dánielt (a mi Dánielünket)
Bécsbe küldöttek, ki onnan
1830-ban tért vissza tudori
oklevelével s atyja nyomdokaiba lépett.
1831-ben a rémitö kholera
kiütése s hat hétig dühöngése
alkalmával egyszerre megalapította orvosi hírnevét s méltónak bizonyította magát elődeihez. Az orvosi hivatás legszebb, legmagasztosabb, mert
legemberibb oldalát tűzte feladatul maga elébe: az elhagyott szegények gyógyítását
Felkereste őket nyomorult
hajlékaikban s nemcsak dij
nélkül orvosolta, de maga
látta el ingyen gyógyszerekkel.
A szegény betegek azonban
naponként szaporodtak s tódultak a jóltevö orvoshoz. Ekkor fogant meg lelkében a szegény betegek házi ápolásának
*°"
eszméje. Azonnal hozzá is kezdett valósításához s Erdély nemes keblü főurai és hölgyei
közt oly propagandát csinált a
nemes szándéknak, hogy azok évenként e
czélra bizonyos összeg fizetésére kötelezvén
magukat, a jótékony intézményt tettleg
életbe lehetett léptetni. A vagyontalan betegek házilag kezeltettek s láttattak el a
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kellő ápolással és gyógyszerekkel ingyen.
Ezzel sem elégedett meg. A szeretet munkái kölcsönösen nyújtanak kezet egymásnak.
A szegény betegeknek s halottaknak elhagyottárva gyermekeik maradtak; s Patakya
jótékonyság nemes érzetétől indítva azok
ügyét is felfogta s folyvást több árvát tartott és neveltetett saját költségén. Valóban
megérdemelte a szegények jóltevöje legszebb emberi czimét.
Az orvosi tudomány érdekében is nagy
horderejű kedvezményt tett; midőn 1839-ben
az orvosi tudományok mezején szerzett tapasztalatok kicserélése s kölcsönös érvényesítése végett, az ö indítványára alakult
meg Kolozsvárt, először csak az ott helybeli orvosok időszaki értekezleti gyűlése,
mely csakhamar kiterjesztette jótékony hatását a távol vidékekre is s fő feladatául
tűzte ki a messzibb vidékektől írásban vagy
személyesen jelentkező s több orvos tanácsát io-énvlö betegek számára utasításokat
nyújtani.
Mindezek Pataky Dánielnek nemcsak
orvosi, hanem közszellemü működését is a
legszebb világításba helyzik. Hasonló tevékenységet fejtett ki a közügyek egyéb
ágaiban is, s kivált a reformált egyházi és
iskolai ügyek terén. Mint az erdélyi egyházi főtanács tevékeny tagja, lankadatlanul
buzgólkodott ezekben.
A forradalom utáni években még szélesebb hatáskör nyílt közhasznú működésének. 1850-ben törvényszéki, 1854-ben
kerületi főorvossá, 1861-ben országos főorvossá, és a helyre állított királyi főkorinányszéknél országos egészségügyi előadóvá neveztetett ki, s e téren szerzett
érdemei elismeréséül királyi tanácsosi czimet is nyert.
i869-ben súlyos vesebaj miatt Pestre
kellé jönnie s itt ismételve a legfájdalmasabb
műtéteknek vetnie magát alá. Bár azok a
magyar orvosi kar legkitűnőbb műtői által
szerencsés sikerrel hajtattak végre, baja
mégis sokat tett testi ereje fogyatékára s
azóta folyvást hanyatlott életereje — mig
a jelen év jan. 10-én, sokaktól megsiratva,
mindenek tiszteletétől és részvététől kisérve
elhunyt.
Igaz emberszeretettöl melegített szív
szűnt meg dobogni halálával, és sirját,
ha nem jelölné is márvány, köztisztelet s
áldó emlékezet őrizné váltig, mig csak utolsóig sírba nem száll a nemzedék , melynek
körében annyi jót tett s annyi nemes példát
adott.
" _ _ _ _ _ _ _ _ _ —á — r—

A kis
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Ringy-rongy lóg a vállán,
Künn didereg szegény . . .
Alig áll már lábán,
Megfagy a köny szemén.
Hiába könyörög:
„Ereszsz be, ercszsz be!"
.„.Majd elhallgatsz kölyök!
Maradj az ereszbe'.""
Hideg az idő, mint
A mostoha lelke.
Oh, ha édes anyja
A sírból kikelne!
ísjy sóhajt álmában
A didergő gyermek,
S fölsir örömében:
..Többé ki nem vernek!"
Almában hő csókot
Hint rá édes anyja . . .
Pedig csak egy hű eb
Nyelve nyalogatja . .
A nagy, lonihos Bodri
Ilyen álmot hoz rá:
Megszánta, hogy ott rí
Oda feküdt hozzá
Bényei Gábor.

mi még valószínűbb, szántszándékos csalás
liiííjditbothain
ur balesete.
'OS
okozá, melyet valaki gonosz indulatból Hig(Amerikai beszély.)
ginbotham ur hitelének megrövidítésére
(Vége.)
gondolt ki. Mi ma reggel három órakor
Eközben Parker's-Falls összes lakossága, Kimballtonon jöttünk keresztül, és ennélmely kiskereskedőkből, kosztadó asszonyok- fogva minden bizonynyal hallottunk volna
ból, gyárakban dolgozó leányokból, mol- valamit a gyilkosságról, ha ez csakugyan
nárokból és iskolás gyerekekből állott, véghez vitetett volna. De én majdnem oly
mind az utczákra rohant és oly iszonyú lár- biztosan állíthatom, miként ha Higginbotmát csapott, hogy már csak ez is elég bő ham ur saját élő szavával bizonyítaná, hogy
kárpótlást nyújtott a gyapotgyárak gépei- az egész dologból egy szó sem igaz. íme
nek hallgatásáért, melyek a megboldogult épen itt van egy jegyzéke, Connecticut állam
iránti tiszteletből megszokott kelepelésöket törvényszékéhez benyújtott egyik kérelmére
egyelőre megszüntették. Ha Higginbotham vonatkozva, melyet ez uri ember saját kezűur tartott valamit a sirontuli hírnévre, ugy leg adott át nekem. A jegyzék tegnap este
korán kiszorult lelke bizonyára itt kószált tiz óráról van keltezve."
valahol a zsibongó tömegben. A mi Domoígy szólván a törvénytudó, elömutatá
kos barátunk szivének hivságában megfe- a jegyzék dátumát és aláírását, mely megledkezék szándékba vett óvatosságáról s a dönthetlenül bizonyitá, hogy ez az istenvároska szivárványos kutjára állott és onnan nélkül való gonosz Higginbotham ur vagy elekiabálta, hogy voltaképen ő hozta ide azt a ven volt, a mikor azt leírta, vagy pedig —
hiteles tudósítást, mely oly bámulatos iz- a mit néhány kétkedő kivételével majd
gatottságot okozott. Persze, hogy azonnal mindnyájan sokkal valószínűbbnek tartotö lett a pillanat legnagyobb hőse (ha valaki tak — elannyira el volt merülve ügyesbanaphöse lehet, miért ne lehetne házalónk jos földi dolgaiba, hogy még halála után is
a pillanat hőse ?) s rögtön hozzá is fogott az j azokkal foglalkozott egy darabig. Hanem
elbeszélésnek egy uj kiadásához, oly hangon, egy váratlanul közbejött bizonyság tönkre
mint valami tábori pap, épen a mikor a tett minden gyanitgatást. A fiatal nő, mipostakocsi a kis város fö-utezáján végig ro- után a házaló hosszas magyarázgatását végig
bogott. Egész éjjel jött, és igy reggel három hallgatá, csak épen pereznyi időt vett maórakor Kimballtonban bizonyosan lovakat gának, hogy köpenyét lesimitsa és fürtjeit
kellett váltania.
rendbe hozza,és azonnal megjelent a fogadó
„Most hát meg fogjuk hallani a részle- ajtajában, szerényen jelt adva, hogy beszélni szeretne.
teket is!" — kiáltozá a tömeg.
„Jó emberek!" — monda ö, — ,,én
A kocsi begördült a korcsma udvarára,
ezer meg ezer embertől kisértetve; mert Higginbotham ur unokahuga vagyok."
habár azelőtt mindenki csupán csak a saját
A csodálkozás mormogása hallatszott
ügyeivel törődött, bezzeg szerte-számban végiga tömegen, mikor őt oly rózsásnak és
hagyta most minden dolgát, csakhogy az vidámnak látták; ugyanazt a szerencsétlen
újságot meghallhassa. Házalónk, a ki a ver- unokahugot, kiről a parker's-fallsi újság
senyfutásban legelöl rohant, két utast fede- tekintélyére támaszkodva szentül azt hitzett föl, kik mindketten legédesebb szender- ték mindnyájan, hogy ájulási rohamai
géseikböl riadtak föl, midőn magukat ekkora miatt a halál küszöbén áll. De néhány gonépcsoport kellős közepében találták. Min- nosz csont egyátalában soha sem akarta
den ember külön kérdésekkel ostromolván, elhinni, hogy egy fiatal nő épen annyira els igy az egész tömeg együttesen támadván keseredett volna csupán azért, mert vén,
meg őket, mindketten ugy megrémültek, de gazdag nagybátyját véletlenül felakaszhogy a szavuk is elállott, pedig hát az tották.
egyik ügyvéd, a másik meg egy fiatal nő
„Látják tehát önök," — folytatá mosovala.
lyogva Higginbotham kisasszony — „hogy
„Higginbotham ur! Higginbotham ur! ez a különös história, legalább engemet ilBeszéljenek el önök mindent, a mit az öreg letőleg, tökéletesen alaptalan; a mi pedig
Higginbotham úrról tudnak!" — orditá a az én kedves Higginbotham nagybátyámat
sokaság. — „Hogy nyilatkozott a halott- illeti, ugy hiszem, hogy a mendemonda légvizsgáló? Elcsipték-e a gyilkosokat? Fel- ből kapott mivoltát ö raja nézve is hasonocsúdott-e már Higginbotham ur unoka- lóan bebizonyíthatom. Ö oly szíves, hogy
huga ájulási rohamaiból? Higginbotham nekem saját lakában szállást ad, ámbár azur! Higginbotham u r ! "
által, hogy egy iskolában tanítónő vagyok,
A kocsis egy szót sem szólt, kivéve, magam is csak szerzek valamicskét. Ma reghogy irtózatosan káromkodott a vendég- gel hagytam el Kimballtont, hogy a szigorlősre, ki nem hozott neki azonnal pihent latok hetét megelőző szünidőt egy barátlovakat. A törvénytudó ott benn a kocsiban nőmnél töltsem Parker's-Falls-tól mintegy
még mikor aludt is, rendesen magával szokta öt mérföldnyire. Jólelkü nagybátyám, a
hordozni minden tudományát; és igy alig mint meghallá lépteimet a lépcsőkön, ágyáértesült az izgatottság okáról, azonnal egy hoz szólított s két dollárral és 50 cent-tel
vörös könyvet vont elő kabátja zsebéből. E ajándékozott meg, hogy a kocsibért kifizetközben Pike Domokos, ki szerfölött udva- hessem s egy harmadik dollárt adott egyéb
rias fiatal ember volt, gyanítva, hogy egy magán költségeimre. Ekkor tárczáját ismét
női nyelvecske az egész történetet csak vánkosa alá téve, megrázta kezemet és fiolyan folyékonyán el tudja beszélni, mint gyelmeztetett, hogy uti podgyászomba néegy törvénytudóé, kisegité a hölgyet a hány darab kétszersültet pakoljak, a hekocsiból. E nő egy szép, eleven kis leány lyett hogy az utón reggelizzem. Én tehát
vala, most már egészen fölébredve és mo- meg vagyok győződve a felöl, hogy szesolygón, mint egy kinyílott bimbó és oly retett rokonomat életben hagytam, s erőédeskedves apró szájacskával, hogy a mi sen hiszem, hogy ugy fogom találni visszaDomokos barátunk százszorta szivesebben tértemkor is."
veszi vala, ha onnan holmi gyilkos történet
A fiatal kisasszony udvariasan meghajtá
helyett a szerelem hangjait hallhatta volna. magát beszéde végeztével, mely oly^érzé„Uraim és hölgyeim!" — kezdé az ügy- keny s oly ékesen szóló vala s annyi kelvéd, a szatócsok, molnárok és gyárleányok lemrael és ügyességgel volt elmondva, hogy
felé fordulva, — „biztosithatom önöket, mindenki képesnek ítélte őt a tanárságra
hogy ezt az egész furcsa zűrzavart valami még az állam legelső akadémiáján is. Habeszámítás alá nem eshető tévedés, vagy a nem egy idegen bizonyosan azt hitte volna,

hogy Higginbotham ur a legnagyobb megvetés tárgya volt Parker's-Falls-ban, és
hogy gyilkosának talán köszönetet szavaztak volna: oly féktelen volt a lakosok dühe,
mikor megtudták, hogy csalódtak. A molnárok elhatározták Pike Domokost nyilvánosan megtisztelni, csak még azzal nem voltak tisztában, hogy vájjon halzsirral kenjék-e
be és tollú közt hengergessék-e meg (a nép
szokásos büntetése oly vétségekért, melyeket a törvények figyelembe nem vesznek),
vagy hideg fürdőt vétessenek vele a város
kútjának szivárvány-csöve alatt, melynek
tetejéről magát e végzetes hír leghitelesebb
újdondászának jelenté ki. A városi tanács,
az ügyvéd ajánlatára, kereken kimondotta,
hogy álhirek terjesztése és ezáltal a közbéke
és rend megzavarása miatt keresetet fog
indítani ellene. Domokosunkat semmi se
mentheté meg akár a nép igazságszolgáltatásától, akár a törvény kezétől, csakis a
fiatal kisasszony ékesen szóló közbenjárása,
melylyel segítségére jött. Ekkor Domokos
néhány igazán szive mélyéből fakadó hálaszót rebegvén megmentöjének, zöld kocsijára ült és kivágtatott a városból, az iskolás gyerekek tüzérségének golyózápora
között, kik a közeleső sár- és szemétgödrökben bőséges lőszerkészletre találtak. Mikor
arczát visszaforditá, hogy még egy búcsúpillantást cseréljen Higginbotham ur unokahugával, egy golyó, mely bizonyos puliszka lágyságu gyanús anyagból vala
hirtelen összegyúrva, szegényt ugy képen
mázolta, hogy iszonyat volt ránézni. Az
egész ember ugy be volt fecskendve a puha
sárlövedékek által, hogy majdnem kedve
kerekedett visszakocsikázni és jó szántából
kérni azt a hideg zuhanyt, melylyel az
imént a szivárványos kut mellett fenyegették; mert ámbár hogy akkor nem nagy
grácziát akartak cselekedni vele, most az
mégis kegyesség lett volna rá nézve.
Eközben azonban a nap fényesen ragyogott alá szegény Domokosunkra és a sarat,
a meg nem érdemelt meggyaláztatás nyomainak e jelképét, ha egyszer megszáradt,
könnyen le lehetett kefélni. Mindent könynyedén vevő vig ficzkó lévén, szive csakhamar fölvidult; nem is tudta magát viszszatartani, hogy hatalmasan föl ne kaczagjon, mikor eszébe jutott az a roppant csetepaté, melyet elbeszélésével fölidézett. A
tanács hirdetései az állam valamennyi csavargójának elfogatását fogják maguk utánvonni; a parker's-fallsi újság illető czikkét
minden lap után fogja nyomatni Maine-től
Floridáig s talán még a londoni lapok is
átveszik; s hány zsugori fog remegni pénzes
zacskójáért, sőt életéért is, a midőn olvasni
fogja Higginbotham ur gyászos balesetét.
A házaló igen élénken és kedvesen emlékezett vissza a fiatal tanítónő kellemeire és
mennyre-foldre esküdött, hogy Webster
Dániel soha sem nézett ki, sem nem beszélt
oly angyal módjára, mint Higginbotham
kisasszony , mikor öt Parker's-Falls felbőszült- lakossága ellen védelmezé.
Domokos épen a kimballtoni sorompóhoz ért, mert még azelőtt elhatározta, hogy
meglátogatja ezt a helyet, bárha üzlete
miatt el kellett volna is térnie egykissé a
morristowni ut eme legegyenesebb irányától. Mikor az állítólagos gyilkosság szinteréhez közeledett, még mindig ama körülményeket forgatá elméjében és nagyon elbámult a szörnyalakon, melyet az egész
dolog magára öltött. „Ha épen semmi sem
adta volna elö magát, a mi az első utazó
elbeszélését megerősítse, akkor természetesen a komédia nem lett volna egyéb ügyetlen tréfánál; de a sárga embernek bizonyosan tudnia kellett valamit, vagy a hírről vagy

magáról a tényről; és volt valami titokszerüség zavart és bűnös tekintetében, mikor
kérdésemmel oly véletlenül megtámadtam.
Aztán meg az egybevágó eseményeke sajátságos találkozásához járult még az is, hogy
a hir tökéletesen megfelelt Higginbotham
ur jellemének és szokásainak; és hogy neki
volt gyümölcsöse és abban egy nagy körtvefája, mely mellett estenként el szokott haladni; mind-e körülményes bizonyítékok
oly erőseknek tűntek fel Domokos előtt,
hogy utoljára kételkedni kezdett, ha vájjon
akár az ügyvéd által előmutatott kézirat,
akár pedig az unokahug közvetlen bizonyítása kiállhatja-e a versenyt amazokkal ?
Óvatosan tudakozódván útjában mindenfelé,
a házaló később azt is megtudta, hogy Higginbotham urnák csakugyan volt egy kétes
jellemü irlandi szolgája, kit gazdálkodási
szempontból minden ajánlás nélkül fogadott föl.
„Már akaszszanak föl engem!" — kiáltott Pike Domokos, mikor egy magános
halom tetejére ért, — „ha elhiszem, hogy
a vén Higginbotham urat nem akasztották
fel, mig saját szemeimmel nem látom öt és
tőle magától meg nem hallom az igazat! S
minthogy ö egy valóságos kitanult vén
csaló, még akkor sem hiszem el neki, a meddig szavait a pap, vagy más efféle hiteles
egyéniség saját aláírásával meg nemerösiti."
Epén esteledni kezdett, mikor a kimballtoni sorompónál a vámházat elérte, a
hasonnevű városkától mintegy negyedmérföldnyire. Kis lova gazdástól, szekerestől
majd hogy össze nem ütődött egy lovas
emberrel, ki nem nagy távolságra előtte
ügetett és köszöntvén a vámőrt, a város
felé tova száguldott. Domokos jól ismerte a
vámszedöt, s mig ez pénzéből visszaadott,
szokás szerint az időjárással kezdették meg
a beszélgetést.
„Gondolom" — monda a házaló, ügyesen hátra csattintva ostora csapójával, mely
azonban visszapattanva tollkönnyüséggel
hullt alá a lovacska oldalára, — „ön hireporát sem látta Higginbotham urnák egy
vagy két nap óta, nemde?"
„Oh nem," — feleié a vámszedő. — „Épen
az imént ment át a kapun, kevéssel előbb,
hogy ide érkezett és ahun vágtat ni, ha
ugyan láthatja ön a sötétségtől. Ma délután
Woodfielden volt egy törvényes árverésnél.
Az öreg ur többnyire mindig megrázza kezemet s olykor-olykor fecseg is egy-két perczig velem; de ma este csak intett, —
mintha mondta volna: „csak fizessem ki a
vámot helyette" — és elvágtatott, mert
bárhol jár is, nyolez órakor mindig otthon
kell lennie."
„Nekem is épen igy beszélték,'' — monda
Domokos.
„Soha sem láttam még embert oly sárgának és elaszottnak, mint most az öreg
folytatá a vámszedö, — „mondtam
ur,
is magamban ma este, hogy sokkal inkább
hasonlít valami kísérteihez vagy régi múmiához, mint élő vérhez és húshoz."
A házaló szörnyen mereszté szemeit a
sötétségben, s csakugyan föl is fedezé jó
messzire a lovagló embert a városba vivő
utón. Ugy tetszék neki, mintha még a járását
is fölismerte volna Higginbotham urnák; de
az esthomályon s a ló lábai által fölvert porfellegen keresztül az egész tünemény bizonytalannak és elmosódottnaktűnt fel; mi'
ként haetitokszerüvén ember alakja csak sötétségből és szürke fényből lett volna halványan összeillesztve.Domokos megrázkódott.
„Higginbotham ur a más világról jött
vissza, még pedig itt a kimballtoni vámsorompón át," — gondola magában.
Megrázta lova gyeplőjét s útnak indult,

a tisztes távolságot, mely az előtte lebegő
szürke árnytól elválasztá, lelkiismeretesen
megtartva, miglen ez utóbbit az útnak egy
kanyarulata elfödé előle. Mikor e pontra
ért, a házaló sehol sem látta többé a lovagló
alakot, hanem épen a város fő-utezájának a
végén leié magát, egy rakás bolt s két
korcsma szomszédságában, melyek az imaház körül voltak csoportosulva. Balra tőle
egy kőfal és kapu állt, valami fáshely határkeritése, melyen tul gyümölcsös, még
tovább egy kaszáló terült el, s mindezeken
tul egy ház volt látható! Ezek mind a Higginbotham ur birtokai voltak, kinek lakása
épen a régi országút mellett feküdt, de a
melyet a kimballtoni töltés egészen eltakart
a szem elöl. Domokos ismerte a helyet; s a
kis ló mintegy ösztönszerüleg hirtelen megállott; mert házalónk elfeledé megrántani a
gyeplőt.
„Lelkemre mondom, nem tudok csak
ugy elmenni e kapu mellett!" — gondola
magában remegve. — „Soha se lennék jó
embere önmagámnak, ha meg nem nézném,
hogy vájjon csakugyan fölakasztották-e
Higginbotham urat akörtve fára vagy nem!"
Leugrott kocsijáról, oda csavarintá lova
gyeplőjét a kapu félfára s végig futott a
park zöld gyalogösvényén, mintha csak a
mumus kergette volna hátulról. A város
órája épen akkor ütötte a tizenegyet, s a mint
a nehéz kalapácsütések a harangra zuhantak,
Domokosunk ijedtében még kegyetlenebb ül
neki fogott a futásnak és futott, futott,
miglen a magános, elhagyatott gyümölcsöskert közepén egyszer csak épen a végzetes körtvefával átellenben találta magát.
A fának összecsavarodott vén törzséből egy
hatalmas ág nyúlt ki az ösvény fölébe és
legsötétebb árnyát épen arra a helyre veté.
De mintha valami küzködött, kínlódott, vonaglott volna ott az ág alatt!
A házaló sohasem követelt magának
több bátorságot, mint a mennyi egy békés
foglalkozású férfit megillet, s épen ezért
nem is nagyon bizott a maga vitézségében,
főleg mikor ilyen szörnyűséges históriáról
van szó. Mindazáltal annyi bizonyos, hogy
előre rohant, ostora nyelével egy tenyerestalpas irlandit földre teritett és megtalálta
— nem ugyan a körtvefán függve, hanem
inkább alatta reszketve, nyaka körül egy
hurokkal — magát a valóságos, öreg Higginbotham urat is!
„Higginbotham ur," — monda Domokos remegve, — „ön becsületes ember és
aként fogok hinni szavainak is. Vallja meg
igaz lelkére, fölakasztották-e önt vagy nem ?"
Ha olvasóink még nem találták volna
ki a rejtélyt, ugy néhány szóval megmagyarázzuk azt a „masinériát", mely által e
„jövendő esemény" olyanná lön, hogy
„sötét árnyát előre dobta." Három ember
összebeszélt, hogy Higginbotham urat kirabolják és meggyilkolják; hanem időközben kettőnek az inába szállt minden bátorsága és megretirált, s igy a gonosztett
elkövetését eltűnésük által egy éjjel hátrább
vetették; a harmadik épen akkor akarta
véghez vinni borzasztó szándékát, mikor
egy bajnok, vakon engedelmeskedve a végzet szavának, mint a régi lovagregények
hősei, Pike Domokos személyében megjelent.
Még csak annyi mondani valónk van,
hogy Higginbotham ur nagyon kegyébe
vette a házalót és nőül adta hozzá csinos
kis unokahugát, s egész vagyonát gyerekeikre hagyta és kamatjait előre; is nekik
engedte át. Jótéteményeit az* öreg ur azzal
koronázta meg, hogy a kellő időben igaz
' bb
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tözött Kimballtonból, s az én szülővárosom- katonái berontanak egy kizsarolt, félig elhamvasz- masztva agg, kopasz fejét, megkötözött elkesereban egy nagyszerű dohánygyárt alapított. tott kis város 80 éves polgármesteréhez, kérnek dett fiával német katonák vértörvényszéke előtt a
(Hawthorne Nathaniel után angolból)
Sámi Lajos.

Porosz haditörvényszék.
Lesz dolga a krónikairónak, mig azokat a
borzadalmas dolgokat csak századrészben is öszszeszedi, a miknek színhelye most minden város,
minden falu Francziaországban, melyeket a porosz
csapatok meglátogatnak.
Nem csoda, hogy a poroszok gyilkolás és
gyujtogatás között mindig istent emlegetik, de
látogatásuk csakugyan valóságos istenlátogatás.
Ha az ember végig gondol a most történő
dolgokon, el kell szomorodnia az emberiség fölött,
hogy annyira tudott sülyedni. A szeretet, a testvériség, az emberiség e századában ily kegyetlenkedés, pusztitás és öldöklés égbe kiáltó s ha van
Isten oda fenn,
e szerencsétlenség okozóinak még halálosan keserves
lesz annak a
fának gyümölcse, melyet ők
emberhúsba
ültettek, emborvérrel öntöztek nagySzép század, valóban!
Hirdetjük az
örök béke
szent
igéit,
eltöröljük az
emberélet elleni büntetést
a törvényszék
előtt, közáldozatokon közintézeteket alapitunk, hogy
az emberiség
halandóságának arányait
csökkentsük,
gondoskodunk
módokról és
eszközökről,
melyek a megélhetést mindenki számára
lehetővé tegyék, gondoskodunk népkonyháról az
éhenhalók, ruháról a fagytól gémberedettek számára, a betegeket közkórházakban ápoljuk, s mindent
elkövetünk
policziális és
humanitás! utón, hogy más haláleset ne fordulhasson elő, mint a természetes: s ime előállnak a
királyi mészárosok s ezreit áldozzák fel az emberek hekatombáinak ágyúik és szuronyaik előtt s
játsznak az emberek életével könnyelműen, vadul, mintha alkalmatlankodó legyek kiirtásáról
lenne szó.
Nyomoruság, hogy ezt az emberek tűrik.
A nemzetközi jog azonban még bir némi
szépitő okokat felhozni, hogy fegyveres katonával
szemben a fegyveres katona vitéz legyen. De mi
okot bir felhozni a világ legagyafurtabb prókátora
is arra, hogy fegyverrel gyilkoljon valaki védtelen, békés, ellenszegülésre nem is gondoló embereket?
Pedig ily vérlázitó eseteket már most is
tömegesen közölnek a lapok, — hát még később,
ha majd a nagy vihar kitombolta magát s a specziális eseteket felszinre hozni több idő lesz.
Micsoda humanitáshirdető s magát a czivilizáczió élére helyező nemzet az olyan, melynek

tőle bort a maguk, zabot a lovaik számára, s mikor
nem tud adni, ökleikkel bántalmaznak egy roskadozó, őszhaju aggastyánt, s addig ingerlik, mig
önvédelmére fegyverhez nyúl, mire lekaszabolják
jajveszéklő családja szeme láttára, mint valami
veszett ebet.
Micsoda imádságos szájú, kegyes nemzet az
olyan, mely ugy tömi a vasúti kocsikba az elfogott
sebesülteket, mint a heringeket, ruha, gondozás
nélkül útnak inditják, s Münchenből aztán világnak eresztik a sajnálkozó táviratot, hogy harmadfélszáz sebesült útközben megfagyott.
Hát arra a hírre mit szóljunk, a mit a külföldi lapok közölnek, hogy a kiéhezett, elnyomorodott fegyvertelen foglyokat ütik, verik.
Egy német katona irja Chaumontból a ,,Kölnische Zeitung"-nak, hogy csapatjuk a garibaldisták közül 30 embert fogván el, „először kényszerittettek sirjokat megásni, azután meglövettek,

A riedselzi polgármester és fia porosz fogságban.

vádlottak padján ül. A tárgyalás igen rövid ideig
tartott. Két bajor tiszt néhány kérdést intézett
hozzájok. A vádlottak feleleteit alig lehetett hallani. Tudták talán, hogy bármit felelnek, elkeli
veszniök, mert a háborúban szigorú példaadásra
van szükség. Egy keresztes betegápolónő állott
elő, 8 azt mondta, hogy gyilkosok. Ez elég volt
arra, hogy kimondják a halálitéletet. A tárgyalás
után néhány napra ott hirdették az újságok, hogy
Eiedselz mairje és fia főbe lövettek.

A strassburgi székesegyház.
A középkor legnagyobbszerü alkotásainak
egyikét mutatjuk be olvasóinknak a strassburgi
székesegyház képében. Imposans nyugalmát, melyet századokra terjedő léte kölcsönzött neki, nem
zavarja meg az alatta elvonuló hóditó sereg dobpergése,—láttak e falak
már ilyet eleget, tanúi voltak annyi változásnak.hogy
ma már nyugodt egykedvüséggel tekintenek az
alant elzajló
mozgalomra,
a törpe kor
köznapi üzelmeire.
Más
kor volt az,
mely ily emlékeket emelt,
más emberek,
kik kezdték,
más nemzedékek, kik folytatták ez óriás
műveket. Eszméért még akkor lelkesedni
tudtak, s a
véges emberi
elme a tornyok
magasságában
versenyezve
tört a véghetetlen ég felé , e czélért
tudott áldozni, tenni csaknem lohetlent,
s ha a mai
kor gyermeke
gúnynyal illeti is azon
kor szellemét,
mely óriási
egyházak és
gazdag kolostorok épitésében nyilatkozott, nem tagadhatja,hogy
van benne valami magasztos, felemelő,
van az, mit ma
hasztalan ke-

s a fölhányt árokba belevettettek." Mikor pedig I résünk a kor hullámzatában, lelkesedés magáért
a franc-tireurök kiűzték őket onnan, magukkal j az eszményiért, a kétkedő bölcselet által fel nem
vitték a polgármestert, papot s még 12 előbb- forgatott hirnek századokat egyesítő nagyszerű
kelő embert, fenyegetvén a helységet, hogy más- nyilatkozata.
nap nagyobb erővel visszatérnek, s csak a bölcsőA strassburgi székesegyházon is, mint társai
beli gyermeknek fognak kegyelmezni.
legtöbbjén, századok munkáltak. A kor, mely
Mily kegyetlenséggel folyt a háború már első alapkövét lerakta, rég elporhadt, midőn az utód
napjaiban, annak bizonysága jelen képünk, me- szorgalmas vésője még javában dolgozott; a nemlyet egy német lap hareztéri tudósitója készített, zedék, mely az emelkedő alapfalaka,t a roppant
s melyhez ő maga irta mog a szöveget is. Abból terv láttára elfogulva bámulta, már rég örök
álmát aludta, midőn a távoli utód az ég felé
veszszük át, a mi következik.
A weiszenburgi ütközet után a porosz por- emelkedő műben gyönyörködhetett. De több!
tyázó csapatok a francziák által elhagyott falvak- nemcsak az építész, ki az alaptervet készítette s
ban sok polgárt is befogtak, a ki előttük valami a munkát megkezdette, dőlt ki terveinek kivitele
tekintetben gyanúsnak tűnt föl. A vasúti indóház mellett: még az irány, az építési mód és rendszer
tele volt foglyokkal, sebesültekkel, orvosokkal, is együtt változott e remekművel. A strassburgi
betegápolókkal. Itt őrizték egyik szegletben a egyház valóban a gothika teljes fejlődési procesriedsdsi polgármestert és fiát, a kiket azzal vádol- sussát tárja fel előttünk. Alapkövét a már 510ben Clodwig által épített, s 1007-ben villám által
tak, hogy megöltek egy bajor katonát.
Képünk azt a jelenetet ábrázolja, mikor az szétrombolt előbbi egyház helyére Habsburgi
örog polgármester összeroskadva, jobb öklére tá- Werner püspök rakta le 1015-ben. E kor még a
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román ízlés késő szakába nyúlik be, s az ez időbeli
részek e jelleget hordják magukon, igy jeleson a
kar, a kripta és a kereszthnjó. Az építkezés folyama
alatt a gothika foglalta el a román izlés helyét, s
kezdetlegessége korából származott a templom
hosszhajója, mig a nagyhirü Steinbachi Erwin által
alkotott részek (1277-től 1339-ig) a góth irány
virágzásának, Landshutt Jakab mesteréi pedig s
leginkább az északi keresztszárny külső része
hanyatlásának szóló bizonyságai. A 15-dik század
végtizedei, a részek legügyesebb technikai kivitele
daczára is kétségtelenül a góth izlés elfajulásának
időszaka lévén: e hanyatlás a Jakab mester művein is tíigadhatlanul észrevehető, s mennyivel
inkább ott, hol a góthika nagymestere Steinbachi
Erwinéi mellett az ellentétek még kiáltóbb szinekben tűnnek fel.
A strassburgi székesegyháznak legfőbb nevezetességei: hires homlokzata s magas tornya, e két
tulajdonsága által szárnyalja tul kölni, freiburgi s
magdeburgi társait; az utóbbi által minden emberi
kéz alkotta müvet. Amaz Steinbachi Erwinnek
müve, s e nagy alkotó ész teljes tökélyét viseli
magán, áll három emeletből, — mint képünkön
látszik, — az alsó a három fokaput foglalván magában, melyek közül a délinek ékítményei Erwin
geniális leányának müve, kinek, valamint atyjának 1840-ben felállított emlékszobrainál maradandóbb emléke e nagyszerű mű, mely alkotóinak helyét a világtörténet lapjain örök időkre
biztositá. Erwin megkezdett müvét fia János folytatta s 1339-ben bevégezte. Tovább tartott az északi
torony kiépítése, mely Erwin által 1277, május
25-én megkösd ve s fiától folytatva csak 162 évi
munka után lett 1439-ben, Hülz János kölni mester által s az Erwin egyszerű nemes Ízlésétől sajnosán elütő önkényes, tarka alakokban bevégezve.
Ez időben már hanyatlott az érzék a góth izlés
valódi szépségei iránt s elfajult idomai mindinkább tért nyertek. De egy tekintetben páratlan
e torony: magassága 490 lábra megy s 36 lábbal
múlja felül a landshuti, (Németországban legmagasb), 44-el a bécsi Szt.-ístván tornyot s több
mint kétszer magasabb a párisi Notre-Damenál.
A siktetőig 330 lépcső vezet, s már innen
felséges kilátás nyilik a badeni sikra, a Vogesek és
Fekete-erdő hegységre, az alant kígyózó Rajnára
s messze-messze ismeretlen távolba. S e helyen,
mely oly magasra emelkedik ki törpe környezetéből nem egy nagy név van a kőbe, oszlopokba
vésve, mely nem kevésbbé magasult ki embertársai közül. Ott van Klopstock, Herder, Lavater, s
annyi jeleson kivül két hatalmas név, méltó o magas helyre, méltó e láthatárhoz: Voltaire s Göthe.
Voltaire nevéből a „Vol"-t villám letörte, s igy
„taire" — hallgatni kényszerité, talán előérzetében annak, hogy újra német kézbe esik e város.
Göthe mint egyetemi tanuló lakott e helyen, s bár
pietismtissal alig vádolható, saját vallomása szerint (1. Wahrheit und Dichtung) e méltóságteljes
épületbe csak „költői szemlélődés és kegyes hangulatba" merülve mert lépni. Bezzeg utódai más érzelmekkel küldték bombáikat e remek alkotásra
— bár aránylag a székesegyház legkevesebbet
szenvedett az ostrom csapásai alatt, s a legnagyobb
kár hires Silborman-féle orgonájában esett, melyet
egy eltévedt bomba nem a legpiunóban érintett.
Épen maradt a strassburgiak kedveneze s az
idegenek látogatásának rendes tárgya a hires
csillagász-óra, mely eredetét a 16-ik századból
veszi, de 1838—42-ig tetemesen, mondhatni teljesen megújítva lett Schwilgué órás által s nagyszerű mechanizmusával e szak remekművei közt
első helyet foglal el. Deczember 31-kének éjfelén
önmagát igazitja mc2 s menete véghetlen időkre
van napokra, hónapokra s évekre (szökő-évekre)
nézve kiszámítva. Legtöbb nézője délben 12-kor
van, mikor egy kakas szárnycsattogásán s kukorikolásán kivül, s/.ámos alakok törnek elé s vonulnak ol a néző előtt, igy Jézus és a 12 apostol. Az
egész mű mintegy élni látszik s a legsajátságosabb
hatást gyakorolja a szemlélőre.
Maga a templom előbb katholikus, majd protestáns, XIV. Lajos óta pedig — kinek lovagszobra 1823-ban felállitva a Clilodwig, Dagobert
s Iíabsburgi Rudolfével együtt a főhomlokzaton
a kapuk felett látható — újra s folytonosan katholikus isteni tiszteleti czélokra szolgált s 1793-ban
csak az által maradt megóva a forradalom rombob) dühétől — mely már több száz apró szenten,
illetőleg szobraikon vészthozón nyilatkozott volt
— hogy veres pléhből jakobinus sapkát dugtak
fejére — s így ez óriás kójakobinus kikerülte a
guillotinet.
E sorok irójn még látta a nagyhirü városi
könyvtárban e termetes sipkát s hogv ma alig

láthatná, azoknak a jó poroszoknak köszöni, kik
e könyvtárt vandal ősökhöz méltóan romba lőtték, összeégették. A jakobinus tömeg, mely |
Istent detronizálta, respektálta a kereszt helyére
plántált forradalmi jelvényt, — a kegyes és ájtatos
Vilmos király nem sokat törődött avval, hogy
hová s mire lőnek katonái. Nem jakobinusabb-e ő
istenfélő felsége a 93-ki képtördolőknél? Kérdez-i
zétek meg Strassburg polgárait özvegyeit
"" ~
''
árváit.
T. L.

A ház asszonya.
— Paul Janet után. •) —
(Tartalom: A háztartás. Erkölcsisége és költészete. —
A cselédek. — A nő mint a férfi szellemi társa, megbízottja
és tanácsadója. — A nő mint vigasztaló. — A viszontagság
a nö diadalma. — A nő mint a család nemesitője. — A lemondásról és a szenvedélyről).

Ma arról fogok beszélni, hogy a nőnek milyen
szerepe van a családban, ugy mint háziasszonynak
és a férfi társának. Későbbre tartom fenn magamnak, hogy az apa és anya viszonyáról, gyermekeikkel szemben, beszéljek.
Bár a család feje a férfi, s az átalános felügyelet és a főigazgatás az övé, de van egy más
birodalom, az igaz , hogy szűkebb körű, mely
azonban részleteiben végtelen és a család boldogságára nézve nagy fontossággal biró , hol a nő
közvetlen, sőt mondhatni teljhatalommal bir, s azt
gyakorolhatja is. E birodalom: a háztartás.
A háztartást többfélekép lehet felfogni: mint
oly lealacsonyító és durva foglalkozást, mely mivelt nő gondoskodására méltatlan, azért azt a
cselédekre kell bizni; vagy mint oly megalázó
szükségességet, melybe a nőnek magát — miután
máskép nem tehet, bele kell adni; vagy mint
kötelességet, még pedig szomorú, hideg és unalmas kötelességet; vagy végre ismét mint kötelességet, de a melyet Ízléssel, örömmel, érdekkel és
szenvedélylyel lehet teljesíteni.
E különböző véleményekből melyik az igazi?
Az első bizonyára képtelenség. A cselédeket kormányozni kell: ezt a család érdeko megkívánja.
Ha bent, az intézkedésekben és a kiadásokban a
rendetlenség uralg , akkor igen keveset használ,
ha a család nagyobb érdekeit a férj kívülről előmozdítja is. A belső dolgokkal való foglalkozás és
gondoskodás kinek a hivatása? Az kétségtelen,
hogy nem a férfié: elég neki a külső dolgok és
az átalános felügyelet, nem szükség, hogy a mindennapi élet ezen részleteivel terheljük. Különben
is oz nem az ő helye, itt a férfi nem tudna elég
ügyességot kifejteni, csak fontosabb tehetségei
rovására: elvégre is, ha a háztartás a női-méltóság
alatt van, mennyivel inkább áll ez a férfinál. —
A háztartás tehát nem a férfi hivatása; s ha a
nőé sem — hát akkor kié? Talán felesleges mondanom, hogy nem is a gyermekeké. Már most még
a cselédek vannak hátra. De a család jólléteért
ki bízná magát a cseléd értelmére, érdekére és
becsületességére? A férfi azért szentclte-e életét
a nőnek, s gyermekeiknek azért adtak-e közösen
életét, hogy sorsukat ily vak szerencsére bizzák ?
A nőre nézve tehát a háztartás szükségesség ;
de hát oly lealázó szükségesség és szolgai járom-e
ez, melyet csak azért vállaltak magukra, mert tehetetlenek voltak magukat fölszabadítani alóla ?
E jármot ők mnguk teszik szolgaivá, ha ugy viselik, mint kényszert; ha a háztartás gondozásái-a
csak annyi eszmét fordítanak mint a cselédek , s
ha azt az ellátást és biztonságot, mit férjök szerez,
egészen csak anyagi gondoskodással fizetik vissza:
ők teszik saját magukat szolgákká. Eszerint az a
lealáztatás, mit a háztartásban találnak , egészen
önkénytes. De ha a nőnek a háztartás szükségesség, ugy egyszersmind köteles-ég is; mert meg
kell tennie azt, mit az ő helyében senki más nem
tehetne meg; ha a szükségesség kötelességgé változik, ezáltal elveszti azt a kellemetlenséget, mit
az önérzetre, — és azt a visszataszítót, mit a büszkeségre gyakorol: ezáltal megszűnik az a durva
törvény lenni, melynek akaratja ellen enged
csak, mert máskép nem tehet; s oly okos törvénynyé válik, melynek engedelmeskedni kell, mert
észszerű.
A háztartás tehát — kötelesség; de olyan
kötolesség-e, melyet egyszerűen be kell tölteni, a
nélkül hogy arra igyekeznének, hogv azt kellem-

mel, élvezettel és örömmel töltsék be ? Átalában
véve, az élvezet nélküli kötelesség be van-e jól
töltve ? Váljon teljesiti-e az 'ember minden kötelességét, ha nem igyekszik kötelességénél többet
tenni? Szenvedély és szeretet nélkül tehet-e többet kötelességénél ? Vannak oly szigorú erkölesbirák, kik azt a tant állították föl, hogy a kötelesség lényegét változtatják és veszélyeztetik, ha
a legkisebb örömet vegyítenek belé, legyen az
bár a betöltött kötelesség felett való öröm. Kantnak a német bölcsésznek ez volt a véleménye.
Honfitársa Schiller, a következő csinos epigrammban finomul kigunyoltae felfogást: „Szomszédommal jól tennem: öröm; ez engem aggaszt." Aristotoles, a ki igazán nagy erkölcsbiró volt, az erényes
embert igy határozta meg : „az, a ki élvezetet talál az erény gyakorlatában." E szép meghatározáshelyességét az elméletben is könnyen ki lehet
mutatni, a gyakorlati téren kétségbehozhatatlan.
A nőkre nézve tehát a háztartásnak kellemes kötelességnek koll lenni, melyben tetszésüket találják,
melynek komolyan és jó kedvvel engedjék át magukat; itt van az ő igazi helyök; szellemök, mely
az elvont eszmékre kevésbbé alkalmas és a részletesség barátja, a benső kormányzat ezen aprólékos
gondjában fejti ki tehetségét és boldogságát
találja.

Ne higyjék azonban, hogy a háztartás magasr
nemes és gyöngéd erényekre ne adhatna elég alkalmat. Például, a takarékosság igen szerény és
igen közönséges erény, nem örömest dicsekszik
vele az ember, sőt gyakran azzal dicsekszik, ha
nincs meg; ha azonban a nő, takarékossága által
férjének munkáját és idejét megkíméli s gyermekei részére egy falat kenyeret megtart, s takarékossága által családja tekintélyét megmenti, s a
nélkül hogy a szegénységet fedező álfény által
igyekeznék elvakitani a szemeket, szerény méltóságával és egyszerű büszkeségével tiszteletet parancsol : e prózainak tartott erényt nem méltán
lehet-e hősies erénynek nevezni, oly korban, midőn azt igen nehéz gyakorolni, és oly társadalomban, melyet a fényűzésben versenyzés és a minden "áron látszani törekvés megrontott?
A rend és a szabályszerűség igen hideg és
nagyon kevéssé vonzó erény: azonban a háztartási
rend, a gondolatok és érzelmek rendességét tükrözi
vissza; nem képezi magában a boldogságot, de
alkatrésze annak, nem bolcseség ugyan, de annak
egyik feltétele. A gyakorlott vizsgálóra nézve, a
külső élet rendje, rendszerint egy sokkal tökélesebb és sokkal kitünőbb rendnek a jele ; a jól rendezett család többnyire egyetértő és békeszerető.
Azonban, nemcsak a szilárd tulajdonon és észszerű
erények azok, melyeket a háztartás belsejében a
nő kifejthet; beviheti oda még azokat is, melyek
saját természetéből folynak: az izlést, kellemet és
esint.
Csin és háztartás, ellenségeknek látszó két
szó; pedig csak azok előtt azok, kik a láthatatlant
nem veszik észre a látható megett, és azt a rejtélyes viszonyt, mi az anyagi és szellemi dolgok közt
van, nem értik. Az érzelem hatása alatt minden
lelkesül, feléled, és más szint vált. A benső házi
élet legszerényebb gondoskodásaiban is meglehet
az a művészet, mely elfedezi azt, a, mi a szemet
sérti, s a tárgyakat minden nagy költség és fényűzés nélkül oly móddal választja és rendezi, hogy
az izlést és képzelő tehetséget kielégítsék. A nép
legszerényebb leányának ablakában is lőhet egy
virág: nem elég bizonysága-e ez annak,hogy az életet minden állapotjábanlehetdisziteni?Izlés és csin
az életben, az erkölcsiséggel nincs ellenkezésbon,
hogy ha nem megy tul azon a határon és arányon
mit vagyoni állásunk megszab. — Nem csinos-e
a természet maga is, a legegyszerűbb tárgyaknak
nem ad-e fényesebb ékszert, mint a Salamoné volt
az ő dicsőségében? Megvan tehát a háztartásnak
a maga csinossága, szépsége, sőt költészete is. A
németek nagy költője tudta ezt jól, ő, a ki Werther regényebon, egy szeretetre méltó hősnőt
akarva bemutatni, a gazdasszonyi élet ama legegyszerűbb jelenetét választotta, mikor kisebb
testvéreinek vajas kenyeret osztogat. A költészet
nincs sem oly messze, sem oly magasan, mint ábrándozóink mondják: itt van, mellettünk, körültünk és mindenütt, s főleg a legegyszerűbb dolgokban. A kandalló mellett, a kerek asztal és a
vacsora mellett, a gyermek öltözékében: ime ez a
család költészete. Boldog, a ki o tárgyak tiszta
szerelmét élvezni tudja, s nem hiszi, hogy az élet
örömei élvezésére lázas állapot kivántatnék mul*) Janet Pál a franczia nagy akadémia (az Institut)
pot
tagja, kitűnő tudós és társadalom-bölcsészeti iró. kit a ma- ; h a t l a n u l .
Sémi LászUné.
gyár tud. akadémia is beválasztott külföldi tagjai közé
l«0S-ban. Jelen czikkét, mely egy nyilvános felolvasás volt,
különösen érdekesnek látjuk közölni most, midőn a nők
társadalmi állásának kérdését nálunk is mozgatják. Szerk.
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Vázlatok az élettan köréből.
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Az elégetett thea hamvából meglehet ismerni:
chinaivagyjavai faj volt-e? Ez utóbbinak hamuja,
vas tartalmától vöröses; főzete is sötétebb szinü,
mi a csersavnak vegyületéből a vassal származik.
(Tudvalevőleg a tinta is csersav és vas vegyülete).
Ilyen különbségeket találunk más növényekben
is. A Havannah dohány Jávában, hasonló égalj
daczára elfajul, s az amerikaiaknak nem sikerült
rajna-táji szőlővesszők ültetésével hason minőségű bort termeszteni. Ehhez hasonló eseteket
naponként tapasztalhat a gazda.
A talaj minősége s a növények közti viszony
tehát kétségbe vonhatlan. Végre a legtermékenyebb talaj is kimerül, ha folyvást egyféle veteményt termesztünk benne. Bizonyos talajból, pl.
:i búza, egyenlő idő alatt, ötször annyi hamuzsirt
és phosphorsavat vesz fel, mint a fa; ez ellenben
több meszet igényel. A talaj termékenységét
ugarolás, váltógazdaság, állati és ásványtrágya
(gipsz, csont stb.) által tarthatjuk fenn.
Az okszerű gazda vagy szántóföldje vegyalkatához alkalmazza veteményeit, vagy termesztendő veteményeinek minősége szerint trágyázza
földjeit. Lehet a talajt zöldjében, magképződés
előtt letakaiitandó termények által is javítani.
Ezek gyökereikbe felszívott s ott halmozódva
visszamaradt ásvány sókkal termékenyítik a földet.
A váltógazdaság titka az egyes növények vegyalkatának és szükségleteinek ismeretén alapul.
Más a viszony a szőlőkben. Itt ugyanazon területnek évről évre ugyan egy növényt, szőlőt kell
termelnie. A szükségletet tehát bő trágyázással
kell pótolni. A venyige és levél nélkülözhetlen
ásványsója a hamu zsír, s ez a tehéntrágyában
bőven foglaltatik. Erőteljes vessző nélkül, eső s
szép idő daczára sem várható bő szüret. A tapasztalt szőlősgazdák a hamut, különösen a venyige
hamuját nagy becsü trágyának ismerik.
Minden állati hulladék (trágya), különösen a
vizellet, szaporítja a talaj ammoniak-tartalmát, s
tudjuk, hogy ez mint légeny tartalmú anyag a
növények fehérnye tartalma termelésének egyedüli forrása. Az ammóniák igen illékony anyag,
szükséges ezért azt oly anyagokkal keverni, melyek megkötik, s ez által az illető talaj számára
értékesítik. Közönségesen ezt szalma-keverékkel
eszközöljük. A. gipsz, mint trágya, mész tartalmán
kivül azért oly kitűnő, hogy legkevesebb iiminoninkot sem hagy a levegőbe elpárologni, azt tökéletesen megköti.
A növények azon képességénél fogva, hogy
szénsav, viz és ammóniákból néhány ásványsó
.segítségével fehérnyét termelnek, a légkör mindinkább belé vonatik a földi életbe. Szénsavból és
vizből a növények ezukrot (gyümölcsökben) és
keményitőt, olajat (olajos migvak, bogyók), az
állatok ezekből zsirt (háj, vaj) termelnek. A kukoriczában nagymennyiségben foglalt keményítőből termelik pl. a hizó sertések a tömeges szalonnát és zsírt.
A növények közvetítése által tehát az ember
és állat is levegővel és földdel táplálkozik. Hogy
ember és állat megélhessen, a teremtés sorában
«lőbb dús növényzetnek kellett létezni. A növények az állatoknak szakácsai.

V.

Az állati testbe fölvett tápanyagok áthasomitása, emésztés, különféle szervekké idomulása
pedig éleny-felvétel (lassú égés) által történik.
Ezen élenyités a légzés által történik; minden
belégzésnél a tüdő a légkörből élenyt vesz fel s
minden kilégzéssel, az elhasznált (elégett) részekből származott szénsavat szabadit ki. Élenyülés
által a fehérnye már magában a vízben változik;
lesz belőle rostonya, azon szálkás rostos anyag,
mely az állatok kibocsátott vérében a vértekeosekkel együtt az alvadékot képezi. Ha a kibocsátott vért hevenyében pálczikával ütögetjük, a
rostonya arra rostos szálkás anyag alakjában
rakódik le. Az izomzat (hus) rostjai rostonyából
állanak. A sajtany szinte alkatrésze a vérnek,
ereknek s a bőr alatti kötszövetnek, a tejben
legnagyobbrészt ez képviseli a fehérnyét, melytől
csak annyiban különbözik, hogy kevesebb phosphort és ként tartalmaz, s belőle az által képződik,
hogy phosphor és kén tartalmának egy részét az
•éleny megfelelő savakká változtatja át.
A légzésnek tehát a táplálkozásban, a különféle szervek idomitásában lényeges szerepe van.
Az agyvelő megszűnik működni, ha az élenyt
tartalmazó fris vérnek hozzá áramlása akadályoztatik. Túlzsúfolt zárt teremben, pl. hol nagy fo-

gyasztás következtében megcsökken a levegő
éleny tartalma, elájul a gyengébb idegzetü ember.
A test minden alkatrésze, minden szerve sajátságos természettani tulajdonságokkal bir. A csontvelőt könnyűvé a zsír, a vért folyékonynyá a viz,
a csontot szilárddá és nehézzé a csontföld, az izmot
ruganyossá a rostonya teszi stb.
A tápanyagok első fejlődési fokozata a viz.
Hogy a különféle tápanyagokból vér legyen, ahhoz
emésztés, t. i. az anyagok finom elaprózása, feloldása s áthasonitása szükséges. Az emésztésnek
vegyes zi műhelye a gyomor és belek, függelékeikkel (máj, nyálmirigyek). A kenyérben, burgonyában stb. keményitőt, vízben oldhatlan s
vérünkben nem létező anyagot eszünk. A nyál
ezen anyagot olvadó ezukorrá, ezt az epe és bélnedvek zsírrá, vérünk alkatrészévé változtatják
át. Az emésztés elaprózás (rágás) és benyálzás
által már a szájban kezdődik s tisztán vegyi és
erőművi folyamat, melyet a tudomány lépésről
lépésre követni képes. Azon tulajdonságánál fogva
az emésztésnek, hogy a különféle fehérnyeféle anyagokat, egyiket a másikká, átváltoztatni képes, az
ember jól táplálkozhatik a legkülönfélébb növényi
és állati anyagokkal. A csecsemő tisztán tejből tud
megélni, melyben a fehérnyét a sajtany képviseli
— mert vegyi összetétele a vérhez igen hasonló.
Emésztés által a sajtanyból fehérnye, légzés által
ebből rostonya (hus) lesz. A fejlődő magzat anyja
vérében, a fejlődő csirke a tojásban találja fel
minden szükségletét.
Minél hasonlóbb valamely tápanyag a test
szöveteihez, annál könnyebben emészthető az. így
pl. a hig tojásnak, mely kész olvadt fehérnye,
majd semmi emésztésre sincs szüksége, hogy a vér
alkatrészévé válhassék; a hus kész rostonya, csak
fel kell oldódnia a gyomor nedveiben. A bab,
lencse, borsó, bár táperőben a húst is felülmúlják
(ezek szegény embereknél kitűnő pótlékai a húsnak,) már sok keményitő tartalmuknál fogva is
nehezen emészthetők; áthasonitásukra erős élenyülés, erőteljes légzés, melyet erőteljes mozgás
segíthet csak elő, szükséges. Azért ülő, keveset
mozgó egyének táplálékául inkább húsfélék ajánlhatók. A fűevő állatok beleinek szerkezete megfelel a nehezebb emésztetü tápláléknak, mert azok
hosszabbak a ragadozókéinál. Közönséges tápszereink sok oly anyagot is tartalmaznak, melyeket
az emésztő nedvek nem képesek vér-alkatrészekké
áthasonitani. Ezen emészthetlen anyagok képezik a salakot; ilyenek a növényi sejtszövet, rostok,
hüvelyek, az állati képletek közt a szaru-félék,
u. m. haj, szőr, köröm, a bőr külhámja stb.
A vér s a test egyéb szövetei mozgás, légzés,
hőképzés (ég'és) által folyvást elhasználódnak.
Kopnak, változnak és szétesnek; az elhasznált
részek vizelettel hugyany és viz, kilégzéssel szénsav és vi^, bőrpárolgás és izzadsággal viz alakjában küszöböltetnek ki. A termődés, képződés és
bomlás egymást folytonosan feltételező folyamatok ; az elhasznált, széteső alkatrészek ujaknak
adnak helyet. Az anyagcsere annál sebesebb, minél
tevékenyebb az illető szervezet. A nehéz kézi
munkát végző ember teste sebesebben kopik, mint
a szobábon ülőé. Az elhasznált részek pótlásának
szüksége éhség és szomjuság által nyilatkozik.
Ha kopás és bevitel közt kellő az arány, a test jó
erőben marad; sőt a nagyobb tevékenység által
előidézett élénk anyagcsere szaporítja az izomzat
tömegét és erejét. Ezért mindenki, kinek foglalkozása nem igényel testi mozgást, ki sok ülésre
van hivatalánál fogva kárhoztatva, ne mulaszszon
el naponként testi ereje gyarapításának sétálás,
különösen tornászat, úszás, lovaglás stb. által
néhány órát szánni. Az olyan ember, ki bő étkezés
mellett sem testileg, sem szellemileg (ez is fogyasztja az anyagot) nem fárad, eltunyul; a felhalmozott tápanyagot nem lévén alkalma felhasználni, elhízik, mig végre a bekövetkező emésztési zavarok, májbajok, köszvény stb. meg nem
apasztják.
A vérnek ujulása, megifjodása sebesen történik. Evés után 2—3 órával már megszaporodnak
a vérben a szintelen, zsirdús sejtek, melyekből a
vérnek piros szinét kölcsönző (mert maga a vérsavó sárgás folyadék) vértekecsek származnak.
Némely átlátszó élő részeken, pl. a békák úszó
hártyáján górcső alatt tisztán kivehetők ezen
piros, a sárgás vérsavóban sebesen úszó vértekecsek. A tápanyagból 7—8 óra alatt vér képződik,
mely az élet folyamat közben elhasznált részeket
folytonosan pótolja. — Hídegvérü állatoknál (hüllőknél, békák-, kigyóknál stb.) az anyagcsere
lassúbb, ezért azoknál a pótlás szüksége nem nyilatkozik oly sürün; képesek hetekig koplalni.
(Mofeschott után)

Dr. Kelen József.

Indovinclle.
(Vége.)

A czipődobás nemcsak Német- és Csehországban, hanem Svéd-és Oroszországban is ismeretes;
az utóbbi országban még a ,,jégnézés" is szokásban van, a mennyiben újév előtti este, vagy Jézua
keresztelése napján (január 5.) egy gyűrűt bocsátanak le egy vizzel tele töltött pohárba, s ezt kiteszik a fagyra, s éjfélben, lefekvés előtt megtekintik, minő alakzatok képződtek a megfagyott
vizben.
Az olajfalevél-égetésnek Umbriában honos
szokása az angol, skót és ir-országi dióégetésre
emlékeztet.
A fiatal ír-nő ugyanis Allhallow Evén vagyis
minden-szentek estéjén három diót, melyeket a
maga s két legkedvesebb imádójának nevével
ruház föl, vet a rostélyra, megtudandó, hogy azok
közül melyik hű hozzá s fogja őt oltárhoz vezetni.
Ha valamelyik dió pattog vagy ugrál, az illető
egyén hűtelen; de ha mozdulatanul lelkezd izzadni
vagy égni, — névtulajdonosának komoly szándékai vannak; és ha két dió, melyek egyike a leány,
a másik valamelyik imádója nevét viseli, égés közben összefut vagy összeforr: az illetőkből egy
pár lesz.
Skócziában csak két diót használnak, s mialatt a tüzbe vetik őket, egy legény és egy leány
nevét említik, a kik felől meg akarják tudni, ha
házasságra lépnek-e egymással; azután megnézik,
ha nyugodtan összeégnek-e vagy szétpattannak
egymástól, s ebből következtetnek a szerelmi viszony kimenetelére. Anglia némely vidékein az ir
szokást követik, azon különbséggel, hogy dió
helyett mogyorót használnak.
Hogy Foggiában az olajfalcvélnek élet és
halál felől is kell jósolnia, ez bizonyára onnan
származik, hogy a virágvasárnapi pálma vagy
olajág azon év folytán ,,megszentelőül''is használtatik, azaz: nemcsak a halállalküzködők, hanem a
család tagjainak holttestei is egy ily szenteltvízbe
mártott ággal fecskendeztetnek be. Ezért kell neki
megjósolnia azt, váljon fog-e és kinél ily szolgálatot tenni?
Az ólomöntés a germánoknál nem kevésbbé
szokásos, mint a szlávoknál. Portugál-, Spanyolos Görögországban a leányok többre becsülik ennél a tojásfehérét, melyet Sz.-Iván estéjén egy
pohár vizbe öntenek.
A három bab általi jóslást, a fentebbi módon,
föltaláljuk a jóniai és dalmát szigeteken is ; s a
növényeknek gyertyán vagy tűzön való megpörkölése, azért hogy váljon ismét kizöldülnek-e,
majdnem egész délen szokásban van.
Jtagusában Sz.-Iván estéjén egy piros virágú
növényt keresnek, mely szerbül „badalj" nevet
visel; moggyujtják azt, s félig olhervadva a fejvánkos alá teszik, lieggel aztán megnézik mivé lett.
Ha ismét virulónak találják, a reménység, melyet
táplálnak, teljesedésbe megy.
A portugál leány az articsóka virágját szomclto ki orákulumául. Ss.-Iván (június 24.) vágysz. Antal (június 13.) napján a 12-ik óraütéskor
annyi virágot gyújt meg, a mennyi kérdésre feleletet akar nyerni a sorstól; szénné perzseli azokat
a gyertyán, éjszakára kiteszi azt a szabad légre. A
szerint már most, a mint uj virágok fakadnak,
vagy nem, hiszik reményeik teljesülését vagy
megsemmisülését; s e szokás oly átalános, hogy
pl. Lissabonban e két ünnep előestéjén milliónyi
articsóka jön a piaczokra s az utczákra <;ladás
védett. Még a gyermekek is szereznek maguknak
ilyent, s egész társaságok mulatják magukat ez
estéken az articsóka megkérdezésével.
Valencziában a szentjánoskenyér-fa gyümölcse helyettesíti az articsókát, de nem szokják megégetni, csak pusztán fölnyitni, hogy a három hüvely — ennyit szoktak rendesen használni — első
és utolsó magvaiból olvassanak ki közelebbi értesülést a leendő férj egyénisége felől.
Az ankonai és arianoi leányok szokása ugyan
azon módon divatban van Német- és Csehországban is, csakhogy a fésű kivételével azon tárgyak
különböznek itt-ott, melyeket a tányérok vagy
bögrék alá szoktak rejteni, s a jóslatkönyv helyett
az utóbbi helyeken rendesen egy énekes vagy
zsoltár-könyvet használnak.
Azon napok megválasztása, melyeken az olasz
nők jövendőmondásaikat szokták eszközölni, a
pogányünnepek és a napfordulások idejével van

fekszik; mert valamint a három királyok nipja

Dél-Némntországban máig is Perch vagy Prechnapjának neveztetik, minthogy e nap hajdan a
Perchta, Holda vagy Freyja tiszteletére ünnepeltetett: — ugy északi Olaszországban e nap a nép
szájában ma is la Veccia, Ecia nevot visel. Mivel
pedig Freyja vagy Frigg, honnan a Freitag vette
nevét, a rómaiak „Venus"-ához hasonlón a szerelem istennője gyanánt tiszteltetctt: innét
magyarázható ki, hogy az olasz nők az ennek
szentelt ünnepet mint legilletékesebbet választották szerelmi kérdéseik megfejtése napjául.
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S mi is, ha csendes, boldog estét akarunk
tölteni, nem a tűzhely közé sorakozunk-e, nem a
kemencze mellett szedjük-e ölünkbe kis gyermekeinket, s nem vagyunk-e boldogabbak, ha a jó
feleség ölelő karja mellett még a kályha is melegít.
Képzeljetek már most télen tűzhelyt, kenienezét, kályhát, mely bon nem lobog a tüz. Nem valóságos rideg, visszataszító hulla ez, melyből
hiányzik a lélek?
Ezt a lelket a favágónak köszönitek. Boldogságtok egyik kiegészítő részének szerzője ő. Hálával tartozik neki mindenki, a ki meg nem fagyott.
De ő nem számit hálára. Elvégezve fárasztó
munkáját, vállára akasztja fejszéjét, fürészét és
sokszor akkor veszi észre, hogy azt a kis darab
szalonnát, a mivel a fürészt megszokta kenni, hogy
ne csikorogjon, ellopta valami susztergyerek.
Egyebet ugy se lophatnak tőle.
Nem igen méltó arra, hogy irigyeljék. S
harmadéve télen mégis voltak, a kik megirigyelték. Kisebb hivatalnokok beszegődtek fát vágni,
mert igy három annyit korestek, mint anapibérök.
S akkor is nem a nagyurakkal mentek konkurálni,
hanem a szegény napszámosokkal.
Minden pályának meg van a maga keserű
oldala. A favágóénak az, hogy ellopják a szalonnáját s hivatalnok urak versonyeznek vele.
Do mi ez még ahhoz a kocsihoz képest, mely
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már nem igen ismert füzetet irt a serlegről, Verestói István erdélyi ref. lelkész irt. Mátyás kincstárába tette az ajándékot, de Ulászló hűtlen kincstárnoka Batthyány Benedek eltulajdonította és
saját kincstárába helyezte át. Batthyány Kázmér
1849-ki külügyminiszter idejéig a családnál maradt. A forradalom buktával a gróf többi koníiskált javaival együtt Kis-Béren elárverezték, s a
német becsülők 2 frt kikiáltási árt szabtak reá.
Igy került az a jelenlegi tulajdonos kezébe 24
frton, ki a nagy király nevéhez méltó kegyelettel
őrzi s halála esetére legilletékesebb helyre, a nemKiss Elek.
zeti múzeum számára ajándékozta.
** {Górcsői sürgönyök megfejtése.) Érdekes
látványt
nyújt azon műtét, melylyel a franczia
Pesti
képek.
belügyminisztériumban a vidékről érkezett górcsői sürgönyöket megfejtik. A belügyminisztérium
A favágó.
egy termében fel van állítva a nagy villanyos viAz emberiség jóltevői megérdemlik, hogy
lágítási készülék egy roppant nagy górcsővel. A
szobrot kapjanak. Annálinkább , ha a jótétemény
sürgönyök a készülék hatalmas lencséi közé duönfeláldozásukba kerül. Mert ez egy nemo a margatnak, s a villanydelejes fény a sürgönyök piczi
tyriumnak.
betüitmegnagyobbitva egy nagy fehér táblára veti,
a honnan négy egyén a sürgönyöket rögtön leS ha Ferenczy vagy Izsó volnánk, bizonyára
másolja, s a czimzettekhez intézi.
nem mulasztanék el szobrot emelni annak a
tót favágónak. De miután újság vagyunk, mely
** (A galambposta) sokat szenvedett a kemény
véső helyett csak tollal és rajzónnal dolgozik:
tél miatt. Á postagalambok nagy hidegben mesznem emelhetünk szobrot, de tehetségünkhöz késze nem szoktak repülni, s deczember 15-dikétől
pest a képzőművészet egy másik ága, rajz utján
kezdve újévig egy galamb sem érkezett Parisba,
örökítjük meg
noha a vidékaz
emberiség
ről igen sokat
e jóltevőjének
útra inditottak.
emlékét.
Mondják, hogy
Mert jólteParisba érve,
vője ő az embenem keresik fel
riségnek, még
tüstént duezupedig önfelálkat,
hanem
dozással jólteegyik vagy mávöje. Azért le
sik tornyon pihennek
meg,
a kalappal,
mintha tájékozuraim! Avagy
ni akarnák manom könnyebb
gukat, hogy vájvolna neki püs
jon csakugyan
pöknek lenni, a
otthon vannakki meleg kane. A Simon-ledalló mellett
Franc utcza
fütözik annál a
depotjába tarfánál, a mit más
tozó galambok
vágott számárat
rendesen a St.a helyett, hogy
,Jakab tornyára
ő vágja a fát
szoktak szállani
másnak, és fáelőször. Ez évzik, hogy másben jan. 2-kán
nak melege leérkezett először
hessen.
Ez martypostagalamb
rium, mely mélParisba, s az
tánylást érdeátalánosan tamel. És ezzel
pasztalt szokás
a méltánylattal
ellenére az elya hálátlan emsei mezőn álló
ber
rendesen
nagy diadalívre
adós marad.
szállott, mit a
párisiak jó jelAvagy kinek tekintettek
nek jut eszébe,
az uj esztenkinézni meleg
Pesti favágók. — (Jankó Jiínos rajza.)
dőre.
szobája ablakából, hogy az
** (A német
alatt az ablak alatt, húsz foknyi hidegben valami képünkön a háttérben látható! A glacékeztyüs császár jövendő czime.) Berlinben egy miniszteri
szegény ördög dermedez, s ott hegedül fürészé- konkurensek nem ijesztik meg a szegény favágót, bizottság most egyébbel sem foglalkozik, mint
vel egy otromba tuskón, mindaddig, mig két- — de annak az ormótlan szekérnek tompa dübörgése a császári koronázási szertartás megállapításáhárom darabra nem szeli. Akkor aztán a szelvé- megrázza lelkét, velejét s szomorú ködalakban val, a korona, czimer, czim és egyéb külső fornyeket egy összetákolt négyszögbe rakja s kurta tárul fel előtte a jövő kisértete, a mikor majd malitások tervének kidolgozásával. Eddig csak
nyelü tompa ékü baltájával vékony hasábokra odateheti azt a fürészt fejfának sirja fölé.
a czimben állapodtak meg némileg, mely a leghasitja, 3 elképzeli, mily jó lenno, ha ezek a
Mert az a kocsi a ,,gőzfavágó" kocsija, mely felsőbb jóváhagyás bevárásával, az eddigi czihasábok most meggyulnának és ő fölmelegilhetné szerte hordja a városba a lakosok által megren- meken kivül igy fog zengeni: „/• Vilmos, német
mellettök összegémberodett tagjait.
császár, Poroszország királya, brandenburgi őrdelt s már felvágott fát.
Bizony keserves élet lenne az, ha nem oszA gőz apránként ki fogja csavarni a szegény gróf, Szilézia valamint Glatz grófság souverain
tanámeg veleanvomoruságot az anyjuk is, akimeg- ember kezéből a fürészt s vele együtt a kenyeret, és legmagasabb herczege, Alsó-Rajna és Posen
nagyherczege, Szászország, Engern és Vestfália
foírjii a fűrész másik végrét és se^it nyiszálni a esi- s mi lesz akkor cí belőle és családjából ? . . .
korgo tőket óraszámra, nap-nap után, egész télen.
Széles a világ, tág a munkakör : hátha gőz- herczege, Gelderni, Magdeburgi, Clevei, Julichi,
Bergi, Stettini, Pommerániai herczeg, a Kassubok
T.—n
Odahaza kis gyermekek várnak. Azoknak favágó-tulajdonos ?
és Wendek herczege, Mecklenburgi és Crosseni
kenyér kell, meg egy kis meleg ruha, hogy meg
herczeg, Alis és Feíső-Lusicza őrgrófja, Oraniai,
ne fagyjanak. Azért hát óraszámra, nap-nap után,
Neuenburgi és Valendisi herczeg, Rügen, Paderegész télen, húsz f'oku hidegben!
Egyveleg.
born, Hallerstadt, Miinster, Minden , Camnin,
Önfeláldozó munkájukért valóban nagy köszönettel tartozunk nekik. Borzasztó gondolat
** (Mátyás király serlege.') A ,,Máramaros" Wenden, Schwerin, Ratzeburg, Mózs, Eichsfeld
elképzelni, mily képet nyújtana a föld télviz ide- Mátyás király serlegét ismerteti, melyet a nagy és Erfurt fejedelme, hohenzollerni gróf, herczején, ha sehol, semorre nem f üthetnének az embe- király a velenczei köztársaságtól kapott ajándékba, gesitett grófja Hennebergnok, Ruppin, a Mark
rek. Akkor volna a világ igazán halotti lepellel midőn második nejével, Beatrixal menyegzőjét grófja, Ravensburgi, Hohensteini,_ Tecklenburgi,
eltakarva. S hogy ez nincs igy, az a fürészmalmon tartotta. A serleg talapzata vert ezüst, felül mog- Schwerini, Lingeni, Sigmaringeni és Weringeni
és kőszénbányán kivül a favágó érdeme. Övé a aranyozva, s ezen dombor alakú velenczei fehér gróf, Pyrmont grófja, Rostock, Storgardt Lauenbarátságos, hívogató, meleg szoba legszentebb csikozott kristály van. A serleg alakja megfordított burg, Blütow ura, Haigerlochi és Wercksteini ur."
helye, oltára: a tűzhely. A tűzhelyet már a ró- gúla, mint a pezsgő-poharaké, csakhogy átméró'jo A jelenlegi trónörökös megkoronáztatása alkalmaiak annyira tisztelték, hogy az apagyilkost sem 10 és fél, magassága pedig 16 és fél hüvelyk. A mával e czimliez a „tudori" czimet is fölveszi.
merték bántani a törvény szolgái, ha a Laresekés talapzaton hosszabb vers olvasható, melyet P.
Penatesek oltárára, a tüzhelvre UH nekiüt.
Thewrewk József szerint, ki 1856-ban egy ma

T A R H A Z.

eszmék egymásközti viszonyainak megismertetése vasóink maguk is észrevehettek, hogy az aradIrodalom és művészet.
vagyis az igazság kiderítése. A részletes ismere- temesvári vasút tévesen került azon kimutatásba,
teket a tanulónak magánszorgalmával kell meg- melyet a múlt évben megnyílt vasutakról több
'' (Bécsben) a múlt héten ünnepelték
Forencz német iró 80-dik születésnapját. szereznie. Végül hazai egyetemünkről szólva, lap után a f. évi 2-ik számban mi is közöltünk.
Grillparzer „A tenger és szerelem hullámai" s azon eredményre jut, hogy ott a tanitás nem áll
más drámák szerzője, Bánk bán történetét is ki- oly alacsony fokon, mint a külföldön, sőt hazai
Mi újság ?
dolgozta , de nem Katona József szellemében. lapokban is hiresztelik. Külső körülmények okoz** (A király^ ha váratlan események nem
Grillparzer darabjának czime: „Urának hű szol- zák egyetemünk hiányát; kivált a tanszabadság,
gája", s Bánk bánja öreg ember, kinek fiatal Me- a szabad verseny eszméje az — mondja értekező változtatják meg az udvari programmot, két hélindáját Ottó herczeg meggyalázza. Ennek daczára előadása végén — mi e fogyatkozásokat meg- tig fog Budán időzni, aztán néhány napra Bécsbe
Bánk bán Endrének hű szolgája marad és a Ger- szüntetni, s az intézetnek uj életet kölcsönözni megy s visszatérve a delegáczió ülés folyamának
trud elleni összeesküvésben nem vesz részt. Az hivatott. — Than után még Marton Lajos érte- befejeztéig marad az országban.
** (Miskolczon) hétfőn avatták föl ünnepélyeítészét erre azt mondta, hogy ez nem hűség, hanem kezett ,,az orőműtani csavar-felületekről."
servilismus, s hogy Grillparzer nem a nép, hanem
** (A kairói magyarok egylete,) mely 52 tag- sen az uj városházat, a lakosság tömeges részvéaz udvar költője. Ugyanezt lobbantották már ból áll, Sípost, az alkirály főkertészét választá tele mellett. Farkas Károly, a város birája és ez
akkor is szemére, midőn 1848-ban Radetzkyről meg elnöknek. Az egylet az alkirály pártfogása épület teremtőjo, tartá a megnyitó-beszédet, nagy
éljenzés közt. Mególjenzék Lónyai Menyhért pénzazt irta: „Táborodban van Ausztria." Az öreg alatt áll.
osztrák poéta különben is nagy czentralista és
** (A turkevei kaszinó-egylet) a múlt évben ügyért és Horváth Lajost is, kik sok érdemet
Schmerling nagy bámulója. Hátralevő napjaira az önerejéből egy csinos épületet emeltetett, mely szereztek ez épület létrehozatala körül.
** (A fővárosi közmunkatanács) Buda-Pest
ünnepély alkalmával a császár 3000 frt évdijat tizezer forintnál többe került. E házat február
átalános berendezése és szabályozásának kimerítő
rendelt számára, a bajor királytól és más német elsején zártkörű tánczestélylyel szentelik föl.
fejedelmektől pedig üdvözleteket kapott.
** („Első kath. politikai kaszinó") czimü egy- tervére pályázatot hirdet. A tervnek ki kell ter** (Pfeifer Ferdinándnál) „Általános német- let alakult és nyilt meg közelebb Pesten a Teréz- jedni Buda-Pest egész kül- és beltelkére. A legkimagyar és magyar-német hadi szótár" első (német város egyik termében. Tiszteletbeli elnökül ter- tűnőbb terv 1000 db 20 frankos, az utána követmagyar) része jelent meg. A hézagpótló munkát mészetesen gr. Cziráky Jánost, elnökül Török kező 1000 db. 10 frankos, a harmadik 500 db.
Pál Károly szorzé.
Jánost, jegyzőül Lonkay Antalt választák, s a 10 frankos magyar aranynyal jutalmaztatik.
** (A halandóság statisztikája Pesten.) 1870-ben
** (A magyar mérnök-egylet közlönyének) IV. prímáshoz tisztelgő küldöttséget, a pápához résza, kerepes-uti közös temetőben örök nyugalomra
kötetéből az utolsó füzet, következő érdekes tar- vétiratot menesztettek.
helyeztek 6468 hullát, tehát 606-al többet, mint
talommaljelent meg: „Szinházak" Ney Belátó!; „Uj
az 1869-ik esztendőben. Mint minden évben renvasúti villany jelző-készülék" W. A.-tól; „A
Egyház és iskola.
desen, tavaly is a június hónap alatt szedte a
Budapest közt építendő vasúti hid alatti folyammederben eszközölt kémfurások4' Münzberg Máté** (A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületben) a su- halál a legtöbb adóját, 767 személyt ragadván
tól; „A városligeti sugárút kiépitése" Y-től. perintendensi kijelölő szavazatok e hó 15-én bon- el, novemberben pedig a legkevesebbet, 421-et. A
Egyleti ügyek s számos kisebb közlemény.
tattak fel Miskolczon. Az eredmény az, miszerint halottak e számába nincsenek beértve a katonák
= („Alkalmi feTköszöntések)\Qgmk&b\> a magyar Czékus István 120, Bartholomeidesz János 87 és és izraeliták, a kik saját temetőikben helyezifjaknak szánva, szerkeszté Árvay József." Ily Szthelo János 68 szavazattal lettek a másodszori tettek el.
** (Egy porosz pickelhaube) volt kitéve Pesten
czim alatt jelent meg Váczon, a siketnémák ipar- szavazásra kijelölve, mely az egyes egyházak és
intézeti nyomdájában egy csinos kiállítású köny- tanodák részéről márcz. 15-ig fog végbe menni. egy dorottya-utczíii kalapkereskedés kirakatában
vecske. Tagadhatlan, hogy toaszt-mondó nemzet
** (A 9-ik távirászati tanfolyam) febr. 20-án e folirattal: ,,Orleansnál a francziák által elfoglaltatott." Minap egy porosz ur lép be az üzletbe
vagyunk s társas és nyilvános lakomáinkon sok nyilik meg Pesten.
pohárköszöntést s közte sok éretlent és zöldet is
** (A pesti reform, felső leányiskolában) az s kéri a sisakot. A gazda udvariasan tudatja, hogy
lehet hallani. Nem épen rósz szolgálatot tett azért iskolai második félév márcz. 1-sőjén kezdődvén, a az nem eladó, az ur nem tagit s ismételten kéri,
a szerző a minden áron toasztozni kivánó fiatalabb beiratások február 25-ikétől kezdve történhetnek. mire a kalapos 20 frt árt szab. A porosz ur szó
nemzedéknek e kötetke közre bocsátásával, mely- Félévi tandij a, rendes tantárgyakért 6 frt., beira- nélkül veszi ki tárczáját, leteszi az összeget s elben minden kigondolható alkalmakra találhatnak tási dij 2 ft.; nem reform, vallásuak vallástanitásért viteti a pickelhaubét.
felköszöntést az illetők: hazára, választásokra, havonként 1 frtot fizetnek. — Kalocsa Róza asz** (Hódmező-vásárhelyi lakos) Égető Sándor
családi ünnepélyekre stb. A felköszöntések átalá- szony az intézet igazgatónője egyszersmind ajánl- is áldhatja a gondvisolést, hogy vastag rúnában
ban a nyelvbeli csint szónoki szólamokkal s helyes kozik távolabb lakó növendékek félkosztra (ebédre) ült e napokban a Dunapart egyik kis fogadójában.
észjárással igyekeznek egyesíteni, több-kevesebb való elfogadására mérsékelt fizetés mellett. Olyan Az asztalnál ugyanis egy Bécsből leutazott keressikerrel. A kiállítás dicséretére szolgál az említett vidéki leányok, kik nevelőnőknek óhajtják magu- kedő hatcsövü revolverét mutogatta egj barátnyomdának, melyre jótékonysági tekintetből is fel- kat kiképezni, mérsékeltebb díjért vétetnek föl.
jának, midőn a pisztoly elsült s a golyó egyenest
hivjuk a közönség figyelmét, mint egy országos
az Égető szivének ment. Hanem „mégis bunda a
emberiségi intézet egyik segélyforrására.
bunda!"
mert annyira ellenállt a golyó erejének,
Közlekedés.
hogy a bőrig elhatolt ugyan, de már azt sem sért** („Nőtan",) Kálniczky Endrétől, leány-nép•f (Törökországi vaspályák.) A török vasút- hette meg.
iskolák számára tankönyvül, már 4-ik kiadásban
jelent meg. A női hivatást, gazdasszonyi s női hálózat első szakasza (Konstantinápolytól Tshek** (Vadászat.) A Koburgok váczi uradalmámunkákat stb. népszerűén s a gyermeki felfogás- medjeig) nagy ünnepélylyel megnyittatott. E sza- ban közelebb egy vadászaton a herczegek és venhoz mérten, kérdések- és feleletekben adja elő. kasz körülbelől 2 mérföld hosszú, s főleg azért dégeik öt nap alatt 57 dámvadat, 18 rókát, 500
történt meg e rövid pálya megnyitása, hogy a zul- nyulat lőttek; gróf Erdődy Ferencz galgóczi
Ara 24 kr.
** (A liosenberg lestvérek kiadásában) megje- tán és a főváros lakosainak látványos mulatságuk uradalmában hat nap alatt ezer fáczánt, 984 nyulat,
legyen, s a kételyre igen hajló törököknél ez által stb. ejtettek el; a gróf Schönbrunn szolyvai uralent: „Conciliumi Naptár 1871-re". Ára 80 kr.
** (A hírlapirodalom első halottja) ez évben a az egész vasút kiépitése iránti remény fokoztassék. dalmában pedig csak császármadarat százat, s
** (A tiszai vasut-társaság) jan. 8-án tartott ezenkivül medvéket, vaddisznókat, stb.
Vajda Viktor által szerkesztett „Szinlapok"czimű
** (Afpesti esküdtszék) 10 szóval 2 ellen fölnapilap. Az előfizetők csekély száma s azoa kö- igazgatósági ülésében egy kiküldött bizottsága
rülmény miatt, hogy a lap árulását a nemz. szin- jelentése alapján elhatározta , hogy a kormány- mentette Áldor Imrét a Deutsch Mór a Deutschháznál nem engedték meg, jan. 17-én megszűnt. hoz kérvényt fog beadni az iránt, hajlandó volna-e félc kiadó- és nyomda-részvény társulat igazgatója
** (Erkel Ferenczről) több lapban azt az ör- a kormány, s ha igen, mily föltételek alatt a által emelt rágalmazási és becsületsértési vád alól.
** (A farsang Pesten) javában foly már. 18-án
vendetes hirt olvassuk, hogy nemsokára bevégzi társaságnak átengedni a temesvár-orsovai vonal
„Brankovjcs György" czimü 3 felvonásos uj dal- épitési engedélyét? A társaság hasonlókép kész megtartatott a jogászbál; fényes volt, népes volt,
volna a magyar királyi északi államvasutak meg- mint mindig, sőt tán az idén még fényesebb, népemüvét.
** (Pályázat.) A Szatmári megjelenő „Népis- vásárlására vagy kibérlésére s megadja mindazt, sebb. Ott volt a király is, valamint József főherkolai Lapok" szerkesztője, dr. Zafféry Károly 7 mit netalán más vállalkozó vagy társaság ajánlana. czeg; az idegenek közül Beust, sok delegátus és
arany pályadijat tüz ki a következő kérdés leghe- Végül, miután a Pest-Czogléd közti közlekedés tábornok. A főváros magyar köreiben azonban
lyesebb megfejtésére: „A polgári jogok és köte- lényegcsen nehezitve van az által, hogy e vonalat nagy visszatetszést szült az a körülmény, hogy a
lességekről szóló tanból mennyit és mily terjede- az osztrák államvasut-társaság birja, a tiszai tár- király beléptekor a rendezőség (vagy annak egyik
lemben szükséges tárgyalni az elemi néptanodák- sulat kéri a kormányt, hogy Czeglédtől folytató- tagja ?) nem magyar hymnust, hanem az osztrák
lag kiépíthesse vonalát egész Pestig. — Közleke- Gotterhalte-t huzattá.
ban?" Pályázási határidő: 1871. jan. 30.
dés-ügyünk előhaladása érdekében óhajtjuk, hogy
= (A háború.) Paris és egész Francziaország
a társaság e tervei mielőbb valósidást nyerjenek. — Chanzy seregének megveretése és visszanyoKözintézetek, egyletek.
•J (Az arad-temesvári vasút) megnyitásának matása után — Bourbaki keleti hadmiveleteihez
** (Magyar tud. akadémia.) A természettudo- vajúdásai egyikét képezik ama soknemü botrá- köti reményeit. Bourbaki néhány győzelmos ütkömányi osztálynak jan.l6-ki ülésén Than Károly nyoknak, melyek vasutügyünkhez fűzve vannak. zetben csakugyan hátrálásra kényszerité Werdert
r. tag tartá székfoglalóját ily czimmel: „Az egye- A vonalat, az engedélyokmány értelmében, már s Belfort közelébe nyomult előre. Ez erősség föltemi ^ tanítás lényegéről." Az egyetemi tanitás múlt évi júliusban kellett volna megnyitni s ma, mentését már bizonyosnak tartották , sőt a vérczéljául a nemzeti művelődést tekinti. A valódi félesztendő múlva se tudják, hogy mikor nyitható mesebb reményüek már a németek visszavonulási
tudást nem a tények ismeretei teszik, hanem a té- az meg ? A termelő közönség érdekei s az enge- vonalának elvágását, Elzász fölszabadítását, s
nyek felhasználása. A közép s alsó tanodák czélja délyokmány határozatainak oly lábbal tapodása Németországba betörést emlegettek. A porosz
a tények, a tudomány adatszerű részének ismer- ez, mely a legszigorúbb eljárást tenné indokolttá. keleti sereg azonban erősítést nyert, s ^ourtetése. Az egyetemi tanitás feladata a tények és — Alig szükséges helyreigazitanunk, miután ol- baki előhaladása 17-dikén megakadt. Parisból
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Előfizetési fölhívás

Nemzeti színház.

A VASÁRNAPI ÚJSÁG
Politikai Újdonságok
Előfizetési föltételek:

SAKKJÁTÉK.

I Egész évre (január—üeczember)
. . . . 5 ft. — kr.
Félévre (január-június)
2 » 50 »
C3~ Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy
tisz*elet-példánynyal kedveskedünk. — A pénzes levelek
bérmentes küldése kéretik. — Az eddigi czimszelvényekböl
egy-egy darab szives beküldését kérjük.

Adakozás.

A franczia foglyok és sebesültek javára.

II. közlemény. A „Vasárnapi Újság" szerkesztőségéhez beküldotett:
Gömörmcgye Sujó-Gömör mezővárosából
Mikola György e.v. lelkész által 31 ft. 50 kr.
— Ez összeghez járultak Zachar Gusztáv középtanodai igazgató tanár 2 ft. Az ev. középtanoda
növendékei 3 ft. Mikola György lelkész 2 ft. Az
olvasókör 2 ft. Molnár József 1 ft. A város pénztára 1 ft. A város lakossága 20 ft 50 kr.
Zselizről (Barsmegyéből) Freytag Károly
által a Zselizen, Garam-Mikola és Nyir helységekbon oszközölt gyűjtés eredménye : 50 ft. —
(Az egyes adakozók neveit a beküldők kivánata
szerint a ,.Politikai Ujdonságok"-ban — f. évi
2. sz. — közöltük.)
Zentárói Szekfü György „egy baráti körben
gyűjtött szeretet-adományozás fejében" 23 ft. —
Ez összeghez járultak: Szekfü György 10 ft.
Mucsi János 3 ft. Kereskényi Antal 1 ft. Aulik
Nándor 1 ft. Rövid János 1 ft. Koncz Lajos 1 ft.
Mark János 1 ft. Lukásevits György 1 ft. Szekfü
Ferencz ifjú 1 ft. Aulik János 1 ft. Baráti Péter
1 ft. Rioger Ignáez 50 kr. Biró György 50 kr,
Péteriből Dobronyovszky Károly lelkész által
a péteri olvasó népkör adománya 3 ft.
Ráezkeve város és egyes polgárai részéről 47
frt.— Ez összeghez járultak:

Fejes Károly 2 frt, Gozony István 1, M&zíro. György
frt, Jankovits János 50 kr, Obermayr János1 frt, l a k t a
János 1, Ürögi István 1, Nagy Bálint 1 frt, Varga Balmt

Timót
Pál fordulása
Polikárp
Krizosztom
I Margit

11
12
13
14
15
16

Hold változásai. 3

mérték után készítve:

30, 35, 40, 50, 60 forint és drágábbak.

Tárlatán*- fehér,

2 rőf széles, egy vég (19% röf) 5.40,
6.75, 8—10 ftig.
Ugyanez "/* röf széles, 1 vég (12 röf)
3.50, 4.50, 5 ft.

Törsclí F.-néi

tcvélbeli mcs;renaeWsek külön3s figyelemmel és gyorsan esi„köíöltetnek, kérjük azonban a küldendő tárgy árának közelítő
Q
meghatározását. Meg nem felelő tárgyak visszavétetnek.

Báli legyezők, változatos ízlésben4$Báli bokréta-tartók i1
r.-j:TfiA I U . m««prtTnix „ínvi,.,, min<1i>Ti\JV^

Álarczok

Pesten, váczi-uteza, a nagy Kristóf
mellett.
(T^T" Részletes árjegyzékkel bérmentve szolgálok.
'
973(6—8)
Épen most jelent meg Heckenast Gusrtav
könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetematoza 4-ik sz.) és minden könyvkereskedésben is kapható:

kr—1 frtig, eredeti toraképek, állat,
főjek s a t. 30 kr—4 ftig, igen ked
veit könnytt brillant álatezok 85^£;
krtél, domiuo-álarezok sodror^
ból, eolyen:-, atlasz- és bár-t^x;
eonjból
40 kr—2 ft 50 krig.'lXi
j
gT

Tréfás p l é h - o r r o k ^
15 k
kr—SOkrig.
Skri
Szintúgy:

tó

l

%h

választékú

IMAKÖMV
számára.

HUNGÁKI A.
után
« szentek és az egyház imáiból alkotva.
Egy aczélmetszettel.
(16-rét 544 lap) fűzve ára 60 kr.
Bőrbe kötve aranyvágással
1 ft. 20 kr. |
Ugyanaz velinpapiroson,szinezett
aczélmetszettel, franezia bőrbe
kötve kapocscsal
8 » 40 »
kék vagy vörös bársonyba kötve 0 ft.
Csász. és kir. engedélyezett egyetlen pat|kány- és féreg-kiirtó
'szer. Ára egy bádogszelenczének 1 ft. o. é.
WW A legkisebb megrendelés is rögtön
telj esitettetik akár az összeg beküldésekor,
akár utánvét mellett.

Nyilt-tér.
Legolcsóbb politikai napilap.

„GYORS-POSTA."

farsangi

íowatakon: Gérecz Károly. - Kecskeméten: Fordős Géza
- Petécsen: Rády György. - A pesti sakk-kor.

Theodoz
Titiána
Hermyia
Szabbasz
Thebai Pál
Péter székf.
Első negyed 28-án 2 óra 31 perczkor délután.

czimzendő.

____———

TARTALOM.
. Pataky Dániel (arczkép). — A kis árva. — Hig\ m ur balesete (vége). - Porosz haditörvényszék
). - A strassburgi székesegyház (képpel). - A ház
asszonya. - Vázlatak az élettan köréből, IV^ - - Indov.„elle (vége). - Pesti képek, (képpel). - Egyveleg. Tárház: - Irodalom és művészet. - Kozmtézetek egyle• tek. - Egyház és iskola. - Közlekedés. - M.ujság, _
I Adakozások. - Nemzeti szinház. - Szerkesztő, mondatvaló. - Sakkjáték. - N y i l t - t é r . - Heti naptár.
agy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)

á& Füzér-táncz

zikk ek e t

és urak ^X^
részére leg- Art.
ujabb izléso^Xr

PESTEN,

^

CoiillöD-rendjelek

^V^sok meglepd
*TAT U J nemekben
a

•

<££? f ? y
^X> készletében.

f£? 1 Angol,
ATí franozia
^ és belföldi
^készítményt!
?.^lie<lvei;bb némü

Dorottya-utcza 2-ik szám,
ékszerek,^
aczél, teknősbékahéjj^V; a „magyar király" czimü szállodával

elefántcsont, kristályj'iXr ^ .
^szappanok 10 kr—1 frt 50
carniol,jet, dobié or, ut4n-?X£
Szemközt.
'krig. — HajkenScsök és
zott gyémántok, utanzott'^iX*
^
^
..ok
35 kr—2 frt 60 krig.
korálgyongyökb'61 stb. k.^rtl-A&
•TX?>Bajuazpedrők
25 kr—1 ftig,
Te és nevezetesen:
^fogporok
és
fogtisztitó pépek 25
l
Éküzer-késaletek °**™™ 'S'"SJp>
t^Q-íi—2
ftig.
Legfinomabb
íllatsieiüléstt melltát 08 ftt'fttggőket tar-<X^
Aí^rek, melyeknek valódiságáért kezestalmazók 75 kr-30 ftig, meUtdk
*iXrkedank
:
Farina
J.
M.
kölni
Tize,
Bayr
u bb h (bro-££,
d
chok) 10 kr-10 (tig, leg Ja . »J '-TAe
~ ^ l e y és társa Essboquettje, Hendrie, Himszék Chignon boglárok & fésűk 35 kr—10^V|,
^j^pmel,
Atkinson,
Violet,
JPinaud
a
societé
ttie nyakékek 10 ftig, ingolú- és inguj-<TXí
^Y^íiygieni^ue, Rigaud, Treu-Nugliecliféle Jockey
gombok készletekben is 5 kr—7 frt 50 tng,^j&
^T^pCubb, Violft, Rezeda, Jasmin, rőasa, Patchouly,
eohawl és nyakkendó-tfik 10 kr—5 1ftig, k m6e ^ j s> WYlang
y láng és sok más igon -kedvelt illatnemei
daillouok 20 kr-5 ftig, f a j t o " * ,°,„ ;~ „S' - £>80 kr—4 írtig. Finom arezfestékek 40 kr 3 ftig.
Nyak- és TiaszgyOngyOk báhruhüknak 10 kr—6 ftig.

§

Hatásos színházi-ékszerek,
melyek jelmezbált öltözékek kiegészítésére alkalmasaJc, mint diademek, boglárok, rendje-1
lek, csattok stb. készletben tartatnak, azon-',
kiviU kívánatra a megrendelő saját ízlése
szerint is megszerezletnek.

Egyéb plperé-czikkék,
k^

a választékban és minden áron, — ítisfspor'-lö kr.

Reisas é8 fiai,

az első magyar kir. engedélyezett gyára az
apróférgek kiirtására szükséges vegytani
készítmények, Pesten, király-uteza 40.
szám alatt.
983 (4—20)

993 (1—3)

H0SK1T0HAT

Csakis legjobb varrással!!!

Női ingek, ágynemű, nadrágok, szoknyák, főkötők, jsongyolák,
corsettek, fésű köpenyek stb.;

FRAV-BENTOS-ból (Dél-Amerika).
LIEBIG-féle HUSKIVONAT-TÁRSÜLAT LONDONBAN.

a legolcsóbbtől a lagftnomabbig:

Félévre 6 frt, negyedévre 3 frt, egy hóra 1 frt.

zonyára renauivuiijó eredmény
.
e
d
e
Világos
ho«-y &"Y olcsó kis politikai napilap nálunk ma mar
Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.
életszükség. A „Gyors-posta" rajta van hogy^ e
szükséget megszüntesse s röviden bar, de mindent
Az 577-ik számú feladvány megfejtése.
közöl, a mi honn és künn nevezetes történik. A
csatatér és az országgyűlés ^
^ ^ J ^
(Nadebaum Károlytól Tessinben.)
mellettök és köréjök csoportosnak a; közélet mmVilágos.
Sötét.
dennémiiés fajtájú eseményei. Adkoronkent térképel.Vel-e7
^-b5
2.
H b l - a S W b 4
ket és másidőszerümellékleteket. Gazdák, iparosok,
3. V c 7 - f 6 f . •
ügyvédek, lelkészek, tanítók s mas kevesebb kolt4. d2—d4 matt.
stWel vagy idővel rendelkező egyénekre nézve
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József
me|becsülhotlen az ily vállalat.
- HaraLban: gí. Festetics Benno. - Miskolczon :Czanthí
A pénz akiadóhivatalba (egyetem-uteza 4. sz.)
Tózsef - Jászkiséren: Galambos István es László^ - Sá-

tetőseink azonban lehetségessé teszik,
fcármily saját eszme szerinti nemek
^Yjugyors, izléeteljea és jutányos megtJXrSzerzóse iránt vállalkozhatni, —
* " ' szolgálatinkat különösen
üljük e tekintetben a bál7 rendezö bizottmányok fiigyclmébo.

ajánlnak

minden rendű és állapotú

keresztény katholiknsok

r^Vletto díszes kiállitásíian, TAi

Dús

ISTEN TEMPLOMA.

kiadó-hivatala Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.

Kalholikus és protestáns
nnntai'
B. Assz. eljegyz.
Timóth
Pál fordulása
• Polikárp püsp.
Aranysz. János
Nagy Károly

Báli ruhák

A Vasárnapi Újság és P. Újdonságok

H E T I - N A P TÁR.

\%% I Vasár
231 Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szóm

HIRDETÉSEK.

Szerkesztői mondanivaló.

50 kr., Száz Márton 2 ft., Hering Mih. 1 ft., Vargha László

irják, hogy a lakosság a heves bombázás pusztító 2 ft., Frideczky Józs. 2 ft, Göndöcz And. 1 ft, Szalay György
— Debreczeti. ^- G A megbízásokban készséggel
hatása daczára nem csügged. Ekközben a német 40 kr., Soltra Alajos 1 frt, Frunyi Andor 1 frt, Krisik Nándor
sljártunk. A régibb doígot is rendbe hoztuk. Pákh „Humo50
kr.,
Mihalovics
25,
Jankovics
György
40,
Knájtner
Jánép jutalmát veszi a franczia köztársaság felett
20, Füstös Pál 20, Olasz János 20 "kr., llóth Ignáoz 2 ros Életképei" csak néhány nap múlva lesznek könyvárusi
nyert győzelmeinek — a német császárságban. nos
frt, Horn 50 kr., Ehrenhelms M. 50, Gammel 50, Latzek utón is kaphatók.
Vilmos király megunta a várakozást, s jan. 18-án Jakab 30, Tóth László 50 kr., Manyák Antal 1 frt, Nagy
— K.-Sz.-Miklós. B. S. A 16 ezer nyomdahiba leheVersaillesban a tükör-teremben a fejedelmek s az Sándor 20 kr., Hermán József 20, Pahocsa László 20, Boros tett 10 ezer helyett. Ugyanis nemcsak rólunk Magyarorezredek képviselőinek jelenlétében német császárrá József 20, Vági József 10, Pona István 10, Németh Mihály szágról, hanem az osztrák magyar birodalomról volt sző.
20, Varga Nándor 10, Laskovics József 10, Varga Dániel Különben köszönjük a figyelmet és megemlékezést.
kiáltatta ki magát.
l0_, Fehér Péter 20, Jozsa Mihály 15, Kájzer János 20,
— Pest. B. G. A történeti tanulmáay igen terjedelmes
— (Halálozások.) Gr. Apponyi Györgyné, szül. Stiglitz Antal 50 kr., Szedlácsek Sándor 1 frt, Bakos János lapunk sokkép igénybe vett teréhez képest. Különben e
gr. Sztáray Júlia, életéin k 51-dik évében, jan. ügyvéd 1 frt, ör. Szebdédi István 20 kr., Podrozsik József tárgy már több hasontartalmu közleményeinkben érintve
12-kén Pesten meghalt. A szegények egy buzgó 20 kr.. Kalmár János 1 frt, Csáriel István 50 kr., Höffler volt főbb vonásaiban.
Márton 20, Gozony András 10 kr., Gindli Jakab 1 frt,
— Nürnberg. G. J . A szép rajzot köszönettel vettük
jóltevőt vesztettek el benne. — Hegyeshalmi Magdics József 20 kr., Nagy Benő 2 frt, lláczkeve város 10
várjuk a többit is. Levél megy.
'Fischer György élete 67-dik évében f. hó 9-én frt 60 kr.
— M.-Vásárhely. K. A költemények nagyon gyengék.
(ryörgyházán meghalt. — Budán múlt xasárnap
Csanád-Palotáról Kiss Gábor jogyző által 36 Igyekezet az alakításra mutatkozik itt-ott, de siker — még
hunyt cl 83-éves korában Széles György, nyugal- frt 50 kr. — Ez összeghez járultak:
eddig legalább - nem igen kiséri.
mazott királyi kincstári tisztviselő, ki hajdan
— Liptó-N.-Selmecz. T. J. Ha minden előfizető egyKiss Gábor 1 frt, Kriván József öreg 3, Kriván Sándor
magyar királyi nemes testőr volt, és az 1805-ki 1 frt, Kocsis Tamás 60 kr., Perneki Péter 50 kr., Perneki egy magánérdekü kép és czikk kiadása feltételéhez kötné
insurrectióban mint lovassági főhadnagy szerepelt. István 1 frt, Kriván András 1 frt, Halasi Mátyás 1 frt 50 előfizetését: vagy előfizetőink száma olvadna nagyon le,
— Ugyancsak Budán Szclcstcy József kit. szám- kr., Madár András 1 frt, Kriván József ifjú 1, Sojnoczki vagy a kevésbbé közérdekű közlemények szaporodnának el
tanácsos halt meg közelebb 71 éves korában. Mátyás 1. frt, Leipnik Zsigmond 1 frt 50 kr., Szidor János
5 frt, Grosz Farkas 3, Grosz Ignácz 1, Grosz Józsefi, HanNagy Lajos, az 1848—49-ik évben volt honvéd- gái
László 1. Hangái Mihály 2, Sisak János 1,Kriván János
huszár-őrnagy, s Biharmegye várnagya f. hó 9-én 2, Molnár Imre 1 frt, Kovács Károly 10 kr., Szabó Péter
meghalt. — Miskolczról Szalay Antal elhunyta 40, Steiner Lipót 50 kr., Lippenszky István 1 frt, Szabó
folől tudósítanak. Az elhunyt a régi ellenzék Balázs 1, Tűri Pál 1, Nagy János 1 frt, Mari István 50 kr.
tagjai és Szemére Bertalan legbensőbb barátjai
A I I . közlemény összege 191 frt.
közé tartozott. 48-ban orsz. követ is volt, 1861-ben
A „V. U."-nál begyült addig összesen 341 frt.
•\z alispáni tisztséget viselte, s bár utóbbi időkben
és
betegeskedett, mint a miskolezi Deákpárt elnöke,
a közügyekben élénk részt vett volt.
Péntek, jan. 13. „A társaságiéi." Szinmú 4 felv. Irta
— A mint a ,,Journal de Genéve" irja: Bauornfeld ; ford. Szerdahelyi.
Január 6-dikán temették el a mondott városban
Szombat, jan. 14. Uj szereposztás és kiállítással először
1871-dik évi folyamára,
Adlcr Vinczét, egy kitűnő magyar zeneművészt, ki „Zsidónö." Nagy opera 5 felv. Zenéjét szerz. Halévy.
(Ismeretterjesztő
és politikai hetilap. — Számos eredeti
1826-ban Győrött született; az ottani ovangelikus
Vasárnap,jan. 15. „Von Caesar de llazan." Vigjáték
képpel illusztrálva s „Országgyűlési Beszédtár"-ral s?
egyház orgonistájának fia volt, s apja vele a zenét 5 felv. írták Dumanoir és Dennery, ford. Diósy.
Hétfő, jan. 16. „Fernande."' !5zininű 4 felv. Irta Sardou
más rendkívüli mellékletekkel bővitve.)
megkedvelteié. Adlcrnck egy nővére férjhez ment
Erkelhez, a hircs magyar zeneszerzőhez, ki „Hu- V. ford. Píiulay és Szerdahelyi.
Kedd, jan 17. „Az álarczos bál." Opera 5 felv. Zenéje
nyadi" czimü dalművével magának nagy hirt
szerzé
Verdi.
szerzett (a fennirt lap csak ez egyet emliti) s
Szerda, jan. 18. „Az ál-jó emberek." Vigjáték 4 felv
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordatva.
mint sógorának tanítója azt kiképezte és helyes
Barriére és Capendu után ford. M. M.
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok
irányba vezeté. Adlcr 10 évig lakott Parisban, s
1
Csütörtök, jan. 19. Uj szereposztással: „Hígoletto. ''
1865-ben tért vissza Genovába, hol előbb 5 évig Opera 4 felv. Zenéjét szerzé Verdi.
együtt:
tartózkodott, s hol meg is házasodott. Több szerEgész évre (január—deczember)
. . . . 1 0 ft. — k r
Félévre (január-június)
"5 » — »
zeménye van, melyek valódi magyar, magyar szívből eredt s magyar szívhez szóló zeneművek. —
Csupán Vasárnapi Újság:
582-ik sz. f. — Czenthe Józseftől.
í Adlor Vinczc arczképét és életrajzát a „Vasáru
Egész évre (január —deczember)
. . . . 6 ft. — kr.
(Miskolczban.)
Újság" 1865. évi 85. száma közölte.)
Félévre (január—június)
3 » — »
Sötét.
Csupán Politikai Újdonságok:

Nagy megtakarítás háztartásra nézve.

Azonnali eléállitása erőteljes húslevesnek, mely az árnak egy harmadával olcsóbba
kerül, mint a fris marhahúsból főzött. — Elkészitése s megjavitása mindennemű levesek,
mártalék g főzelékeknek stb.
Erősítő eledel gyengék s betegek számára.

zsebkendők, harisnyák, hímzett szélek és betétek

Türsch F.-nél

Jutalmazva két aranyéremmel, Paris 1867; Hávre 1868.

Pesten, váczi-uteza a nagy Kristóf mellett.
908

SPP"" Összes árjegyzék bérmentve. "•fi

(4—6)

Szepességi kárpáti IIÖVHIV-IICIIV.
mell- s tüdöfájdalmakban szenvedőknek,

orvostudor F á y k i s s K.-töl Kézsniái'kon.
Ezen, a szepességi kárpátok virányain, a leggondosabban összegyűjtött s legalkalmasbnak talált növényekből készült nedv, következő bajokban, mint igen hathatós, jól kipróbált s kitűnő gyógyerejü szernek bizonyult be és ismertetett el, u. ni.:

köhöifés, rekedtség, a nyelő- 8 lélekzöszervek gyenge hurutosingerlése,
görcsös, ideges, rövid lélekzéssel járó köh-rohamok, szükinelKiség, oldal-

nyilások s idült hurutok ellen; továbbá: tüdövészben szenvedőknél az izzadás
által előidézett elgyengülés eseteiben, — s a nedvtömegek olynemü betegségeiben,
melyek a táplálkozás proeessusából származnak.
940 (6—6)
Épen azon hatással bir és sikerrel alkalmazható, a szepességi kárpáti növénythea, s a szeposségi kárpáti növény-ezukorkák dr. Fáykiss-től.

Árak:

1 üvegcse növény-nedv használati utasitványnyal együtt

1 csomag thea
1 skatula növény-ezukorka

75 kr.

25 ,,
35 „

Ezen szerek megrendelhetők a készitőnél magánál Fáykiss József gyógyszerésznél Kézsmárkon (Felső-Magyarország) s kapható Pesten: Tőrök József,
gyógyszerésznél király-uteza 7. sz. a. s Thallmayer A. és társánál.

A nagy becsületdiploma — mint legnagyobb kitüntetés —
sterdam 1869.

Am-

Kisebb részletekben* árak a magyar-osztrák birodalomra
1 angol font tégely
'/» angol font tég.
'A angol font^tég.
'/s angol font tég.

frt. 70 kr.,
3 frt.,
#1
Csak azon esetben valódi, hogy
ha minden tégely az itt oldalt
c^ látható aláirással van ellátva.

92 kr.

5 frt. 80 kr.,

Kapható: az ország minden előkelő kereskedés » gyógyszertáraiban.

Nagybani raktár a társulat levelező

tagjánál:

THALLMAYEIt A. és társánál Pesten, 8 Bécsben: KLOGEH és fia s
VOIGT JÓZSEF és társánál.
742 (22—22)

Kilián Frigyes, tn. k. egyetemi könyvárus bizományában megjelent:

A nagy franczia forradalom története.
Irta H E L D ,
fordította EndrAdi fi*
Többek támogatásával kiadja Láng Lajos.
Ára * forint.

^90 (1-3)

5-ik szám.

52

Titkos

Titkos

Téli nyakkendők.

Csak alapos gyógyítás biztosit utóbajok ellen.

Szép, jó és olcsó!

Legújabb női ruha-kelmék

betegségekel
s tehetetlenséget,

nagy választékben bámulatos olcsó árért.

Teljes ruhához való legszebb 10 és 12 röfós kelmék esak 3, 4 , 5, 6 ftért;

elgyengült férfleröt,

gyakori magömlések, sőt a végképeni
tehetetlenséget katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerű
módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az újonnan keletkezetteket AS
óra alatt) gyógyitja Welss J. gyak.
orvos és szülész, az itteni cs. kir. garnlson fókórházban kiszolgált osztály
orvos, minden alkalmatossággal ugy a
titoktartás, mint a gyógyciélokhoz jól
beosztott rendelő-intézetében Pest,
Sebestyén-tér 4-dik szám 1-ső emelet,
(a „2 huszárhoz" czimzett kávéház felett), naponkint reggel 7 órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.
Férfiak es hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Dijjal ellátott levelekre leggyorsab.
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik
952 (9—12)
Heckenast Gusztávnál Pesten megjelent
és minden könyvárusnál és könyvkötőnél
kapható:

Coelibiítns

ugyszbte a legfinomabb Mrsonyok- és fekete selyem-anyagok

Hamburger Adolf
üzletében,

Pesten, uri-utcza 3-dik szám, Söja kávéháza átellenében.
gtf
Mustrák mindenfelé bérmentesen küldetnek, e megrendelések
utánvét mellett azonnal eszközöltetnek.
950 (9—10)
Asztal- és ágyteritok.

Tartalma:

I. A gazdasszony. Egyház-történeti
tanulmány.
II. Egynémely lotisit. és nagyságos
agyvelonek sajnos aberrátiól a
polgári házasság dolgában. Tisz
teletlen polémia.
Irta

T - Hirdetési dijak, a V « » n r n « p i I j s i i g és P o l i t i k a i r . j d o i i B á K „ k a t illetőleg: E ^ y négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri iktatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
tfíbbszőri gtatásnft) csak 7 krajcy.árba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad B f e s b e i , : Oppolik A l a j o s . Wollaeile Nr. 22. és H a a s e n s t e i n é s Voglpr, Wollzeile Nr. 9 . —
Bélyeg-di , kiilSn minden igtatás után 30 krajezár.

vászon és kész fehérnemű-raktárunkban
a lehető legjotányosabb árakon végeladást rendezni.

HUGMAYER és MICHAILOViTS.

991 (1-3)

rogfájdaloiak

Régi pénzeket

minden nemeit, legyenek azok bármily heveri sek, eltávolítja azonnal s állandóan

a Horn-féle Liton,

és mindennemű régiséget, drágakövet,
lovagló és nyeregszerszátnokat Ió?akarókkal együtt, arany ezüst és drágakövekkel kirakva: továbbá gyöngyöt,
szineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb áron.

hogyha más szer már nem használ.
Egy üveg ára 70 kr.
Főraktár Pesten: TÖRÖK JÓZSEF
gyógysz. király-utcza 7. sz. a. — Kapható
továbbá : Sztlipa gyógysz. szénatér és Skála
gyógysz. József-város templomtér.
Bndán: Wlassek, Krisztinaváros, — »
az udvari gyógyszertárban.
Ó-Budán: Zboray és Eissdorfer — »
minden gyógyszertárban.
976 (4—5)

Régiségek és természetiek
irodája.

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épületben, 14. sz. a.,

hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötőkböl a legolcsóbb áron, úgyszintén egy nagy raktár ásványok. lepkék, bogarak, madárbfirök, tojások,
szemüvegek is találhatók. 988 (2—4)
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.), megjelentek és minden hiteles könyvkereskedésben
kaphatók:

en

Szerkeszti N a g y HlíklÓS. Negyedrét
4 f.
I. kötet 892 lap fűzve
4
,.
II. „ 384 „ „ .

A süketség gyógyítható!

Azon legfényesb eredményekre támaszkodva, melyeket gyógyszeremmel ezeddig
elérni szerencsém volt, — a leglelkiismeretesbben ajánlhatom azt: nagyothallás, fülzúgás és ffll folyás ellen. — Egy adag ára
5 ft.
984 (3—9)
ti/9^ A. megrendelő levelek ekép czimzendók •(Neue Sehönhauser-Strasse Nr. 12.)

Hetedik kiadás

(magyar nyelven negyedik).

A nemi élet

Bizonyítvány.

A miskolezi ág. hitv. evang. egyház részéről ezennel hivatalosan bizonyittatik,
miszerint Demeter György ur pesti lakos, építész és szabadalmazott uj harangfelszerelési mód feltalálója, az egyház tornyában levő három harang felette nehéz járásának könnyebbé tétele tekintetéből a harangok ujonnani felszerelését s a megrongált
harangállványzat helyett újnak felállítását, és pedig mindezeknek saját legujabbi
találmánya szerint való elkészítését ez évi május hóban szerződésileg felvállalván,
nevezett épitész ur ebbéli kötelezettségének eleget tett nemcsak az által, hogy az
egész munkát a kikötött határidőre pontosan befejezte, de különösen az által, hogy
a°harangokat könnyű, biztos járásuakká, és tiszta, csengő hanguakká alakította át s
az uj harangállványzatot szilárdul felállította, ugy mikép bevegzett munkálata ellen
a lefolyt három hó alatt ezideig legkisebb kifogás sem merült fel, következőleg ő,
az egyház teljes megelégedését kiérdemelte. Kit is, mint ügyes szakértőt és becsületes embert, az egyház bárkinek is bízvást ajánlhat és ajánl. Miről nevezett épitész
ur kivánata folytán jelen bizonyítvány kiadatott.
989(1)
Kelt Miskolczon, az ágost. hitv. evang. egyház részéről 1870. évi október
30-án tartott közgyűlésből.

Szobránczi Samu,

Zelenka Pál,

Szuhányi Bé*«>

egyházi jegyző.
ev. lelkész.
cgyh. h. felügyelő.
Lakása Pesten, Józsefváros tavaszmezö-uteza 20-1 k s«ám alatt.

Pest, január 29-én 1 8 7 1 .
Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujsás és Politikai Újdonságok eKyfllt: Egész évre 10 frt. - Fél évre 5 frt.
t'-iipán Vasárnapi U.jság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

czimzett, kigyó-utcza és városháztér sarkán levő legnagyobb

a „Barátfulek" szerzője.
Nagy nyolezadrét. — Ara 1 forint.

Louis Oelsner, Berlin

Meű. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-uteza 27. szám Medetz-ház.
ban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, délután 1—4 óráig.
DflF* Díjazott levelekre azonnal
válaszoltatik, s kívánatra a gyógyszerek is megküldetnek.
931 (2-12)

Várady Károly háztulajdonos ur a már 21 év óta bírt üzleti helyiségeinket,melyekért
utóbbi 274O ft. évi bért fizettünk, egy utczai kis bolttal és egy udvari szobával megnagyobbítván, az évi bért hallatlan mesés Összegre, ugyanis 10,500 fíra fölemelte, s ezen
szörnyű áron Ádám és Uberling czégnek bérbe adta. Ezen körülmény kényszerit bennünket

PAPRA9IORGÓ

HoaismertetA folyóirat.

még makacs és üdült bajokat is agy kórodában, mint magán gyakorlat folytán tfibb ezer betegen legjobbnak,
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy a beteg hivatásában vagy életmódjában gátoltatnék, gyökeresenbiztosan és gyorsan gyógyít

ífa\

polgári házasság.

arorsza

betegségeket

Végeladás.

és

Tizciiuyolczadik évfolyam.

titkai s veszélyei.

Értekezések a neiuzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
954 (10—12)
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t, lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszeréről,
a férd és nói ivarszerek boneztani ábráival.

Ara: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több;
utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Biber Gy. P.

Pesten, József-utcza 66-ik számú
saját házában.

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

Faidherbe

tábornok.

,,A hasonlatok mindig sántitnak" mond- meg vagyunk győződve, hogy kiocsudván napóleoni nagyság dicsősége, hogy az valója a latin közmondás, s a jelen háborút egy annak első hatásából, s fölismervén a si- színűleg örökre utólérhetlen marad, hogy
nagy napfogyatkozáshoz hasonlítva, képünk ker legalább is prózai, ha nem nyomoru az összes emberiség történetében, mint a
annyiban találó, miszerint ama test, mely tényezőit, a világ ámulata méltó boszanko- földi dicsőség legmagasb Himalaya csúcsa
a franczia dicsőség napját elborítja, nem egy dásba fog átcsapni a miatt, hogy ezen pusz- tündököljön; továbbá abban, hogy annak
másik fényes nap, hanem csak a halvány tán anyagi túlerővel kivivott diadalokat dicsfénye levilágít a késő utódok arczára
hold, mely, ha képes volt is elsötétíteni a perczig is egy színvonalra birta helyezni még akkor is, mikor ezek már a hatalom ez
fényes napot, annak helyét nem fogja elfog- azokkal, melyeket nagyobb erkölcsi és szel- egykori délpontjáról lehanyatlottak. Az
lalni soha. A mint a hold nem hasonló nagy- lemi erő a nagyobb anyagi erő ellenében Akropolis és az Olymp fölött évezredek
ságával, csupán hozzánk való közelségével kivivott.
tűntek el, de még ma is kegyelettel állunk
birja befödni a nap tányérát, ugy a porosz
Hasonlatunk azonban nem lehet teljes, a meg a romok előtt, melyek az egykori
nemzet is nem azon erőkkel aratja nagy mennyiben nem bizonyos, vájjon a teljes el- nagyságra emlékeztetnek.
mérvű, de inkább boszantó és visszataszító, sötétedés Metznél állott-e be, melyre tagadBármint alakuljon egyébiránt a kétes
mint csodálatébresztö diadajövő, az események ujabb folait, melyeket mint az emberi
lyama, mely a metzi megadás
erkölcsi és szellemi képesséóta beállott, annyit remélnünk
gek legritkábbjait bámulni és
enged, hogy a franczia nemméltán dicsőíteni szoktunk,
zet nem fog oly könnyen s
tudniillik: nem a bátorsággal
hirtelen lemondani ama jótéés lángelmüséggel, mint annak
kony küldetéséről, melyet edidején Hannibál, Caesar, vagy
dig világrészünkre gyakorolt.
I- Napóleon, — hanem egy
A gondviselés szándékai beoly tényezővel, mely inkább
láthatlanok. Meglehet, hogy
félénkségböl, önbizalmatlanmiután e nemzet első Napóságból szokott származni, tudleonja alatt a katonai nagyniillik a sokaság és a fölkéság zenithjétmeghaladta, ezenszülődés azon roppant mérvétúl az erőszakos hódítás terével, mely eszélyességnek ugyan
röllelépve, ennél sokkal magalátszhatik, de eredményei, bársabb és világrészünkre nézve
mi nagyok legyenek is, mivel
sokkal szükségesebb irányban
igen is természetesek, csodálaveendi át ismét a vezérszeretunkat épen nem képesek fölpet, tudnillik mint a valódi
kelteni. Félszázados alattomos
polgári szabadság és társa. készülődés után másfél milliódalmi egyenlőség eszméinek
nyi hadsereggel egy 300 ezerelőharezosa. Ismét'mondjuk,
nyi hadat elnyomni, valóban
mert hiszen ö volt ez irány
oly tény, mely hasznot, zsákkezdeményezője már a múlt
mányt ugyan szerezhet, de diszázad végén, s e század egész
csőséget — soha. És valóban,
első felében, s e nemes törekaz összes történetben első s a
vése szerezte meg neki a kerek
német nemzetet jellemző eset,
világ rokonszenvét, a roppant
hogy legalább is ötszörös sohatást, melyet példája által
kasággal indul egy hasonló
Európára gyakorolt, az elsőnagyságú szomszéd nép elleni
ség rangját, mely főleg abhadjáratra. Ugy látszik, nem
ban nyilvánult, hogy világis dicsőség, csak bőrének bizrészünk népei minden kezFAIDHERBE TÁBORNOK.
tositása és minél nagyobb
deményezést tőle vártak, s
zsákmányolás volt a czélja. Igen valószinü,
csaknem
mintegy
vezényszóra indultak
hogy ha a hét sváb utódai Afrikában lakná- hatlanul egy kis világosodás következett, utána, utójára 1848-ban, midőn egy átnak, egy oroszlán vagy párduez ellen is vagy még a netán elesendő Parisnál fog kos démonnak sikerült öt letériteni volKrupp-féle ágyukkal s legalább egy had- bekövetkezni. Azt sem tudjuk, vájjon az el- taképi hivatása útjáról, mely tévedéseért
osztálylyal indulnának ki. Az eredmény homályosodott franczia nap fog-e csakha- most oly irtóztatóan lakol. De épen e leczke
nagysága meglepte a tömeget, de mi mélyen mar, vagy bár valaha előbbi fényében elő- hallatlanul rettentő voltából lehet tán kotűnni? Mert hisz épen abban áll az első

